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   چکیده
ــــازگفرهنــ و تیــترب تیــاهم رغمبــه ــــاد يس  يبرا یمقــاومت اقتص

ست نبوده توجه مورد ستهیشا طور به این مهمآموزان،دانش  نیا در . ا
 منظور به یمقاومت اقتصــاد ینید یمبان که شــد پرداخته نیا به ،پژوهش

 یمقاومت اقتصاد بر یمبتن ياقتصاد تیترب یدرس برنامه يالگو یطراح
 در موضـــوع به مربوط اتیروا و اتیآ یبررســـ از پس باشـــد؟یم چه

ــ ــ و ریتفاس ــت به اطالعات مرتبط، يهاپژوهش و مطالعات یبررس  دس
ستنتاج -یلیتحل روش با آمده  و لیتحل با و گرفتند قرار لیتحل مورد ،یا

 .دیگرد استخراج یمبان شده، يدآورگر اطالعات از پژوهشگران استنتاج
 یمقاومت اقتصــاد بر یمبتن ياقتصــاد تیترب یدرســ برنامه ینید یمبان

 اعتقاد به،یط اتیح به یابیدست يبرا يریپذ سلطه از يدور لزوم شامل:
ــرورت در الهى حکمت و علم به ــتقالل ض ــاد اس  و ،يمند عزت ،ياقتص

ـــتقامت و مانیا ـــا به عمل و آن بر اس  يایاول با مبارزه رد آن يمقتض
 ییچرا یبررس ،یمبان نیا به یابیدست با باشد.می گران سلطه و طاغوت
 یمبان منظر از یمقاومت اقتصاد بر یمبتن ياقتصاد تیترب یدرس برنامه

 یدرس برنامه ضرورت و تیاهم انگریب ،یمبان نیا شود.می ممکن ینید
ــاد تیترب ــاد بر یمبتن ياقتص ــت یمقاومت اقتص  يامؤلفه حکم در و اس

ـــ برنامه يالگو یطراح ندیفرا به دهنده جهت ـــاد تیترب یدرس  ياقتص
   .کندمی عمل یمقاومت اقتصاد بر یمبتن
 .ياقتصاد تیترب ،یدرس برنامه ،یمقاومت اقتصاد ،ینید یمبان :واژه کلید

   2/6/1395 تأیید خیتار                                                             23/4/1395 افتیدر خیتار

 باشد.این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتراي آقاي اصغر ابراهیمی می
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  مقدمه

ــال در ــمنان هجمه ،اخیر هايس ــالمی انقالب دش ــرفت روند کردن متوقف براي اس  پیش

ـــور ـــه بر دیگري زمان هر از بیش کش ـــاد عرص ـــتیافته تمرکز اقتص  با منظور، این به و اس

 یک ما کشـــور براي هاتحریم این اند.پرداخته ایران اســـالمی جمهوري با مقابله هب هاتحریم

سئله ست مدتکوتاه م صه در بلندمدت تدبیري آنها با مقابله براي و نی صاد عر  است الزم اقت

 بوده رهبري معظم مقام تأکید مورد اخیر هايسال در که است مقاومتی اقتصاد تدبیر، این و

 از برآمده علمی و بومی اقتصـادي الگوي مقاومتی اقتصـاد رهبري، معظم مقام نظر از اسـت.

سالمی و انقالبی فرهنگ ست ا شور اگر که ا شکالت همه بر تنها نه ،کند پیروي آن از ک  م

صادي شمن و آیدمی فائق اقت صادي جنگ یک تحمیل با که را د  این برابر در عیار تمام اقت

 با ،توانست خواهد بلکه دارد،می وا نشینیعقب و شکست به کرده، آراییصف بزرگ ملت

ستاوردهاي حفظ شور د شرفت تداوم ،مختلف هايزمینه در ک  محقق را هاآرمان تحقق و پی

    .بخشد عینیت را اسالم اقتصادي نظام از بخشالهام ییالگو و سازد

 شــرایط در که اســت اقتصــادي ،مقاومتی اقتصــاد که داردمی اذعان )1393ی(عبدالملک

ــواري، ــمن، و تهدید دش ــد خود اهداف به بتواند دش  زمینه همین در نیز )1391پیغامی( .برس

شته اذعان ست دا صاد که ا صادي ،مقاومتی اقت ست اقت سالم جهان براي که ا  و بخش الهام ا

  است. »اسالمی بزرگ تمدن« تشکیل ساز زمینه و است کارآمد

ــورها، بعضــی در ــد و آورى تاب یا پذیري انعطاف« مانند مفاهیمی کش ــکنندگی ض  ش

 این از یکی است. اقتصاد سازي مقاوم به کشورها توجه بیانگر که باشدمی مطرح »اقتصادي

 عملکرد(به حفظ براي سیستم یا نهاد یک توانایی که است، اقتصادي پذیري انعطاف مفاهیم

 ، Rose( باشــدمی شــده، وارد شــوك آن تولید به که هنگامی در تولید) ادامه مثال، عنوان

سن .)2009 ستفر شته اذعان )2010همکاران( و کری  پذیريانعطاف مفهوم به عالقه که انددا

 رشــد اخیر محیطیزیســت و اقتصــادي هايبحران به توجه با اخیر هايســال در اقتصــاد، در

ـــت کرده ـــی ).42 :2014ریکس، و برودبریج از نقل (به اس  انعطاف که دنمعتقد دیگر بعض

 را خود خطرناك و خارجی هايتکانه برابر در اقتصــاد که آن از ســتعبارت اقتصــاد پذیري

  ).2:2006 پیچینو، کند(بریگوگلیو، مقاومت آن اتتأثیر برابر در و کند بازیابی

 که شــودمی گرفته نظر در گونه این اقتصــاد و دارد انفعالی حالت اقتصــاد مفاهیم این در

 حالت به و کند مقاومت بتواند هاتکانه این آثار برابر در شد، وارد برآن هاییتکانه موقع هر

 حالتی در بلکه نیست، انفعالی حالتی در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد در ولی بازگردد. خود قبلی
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ـــادي بناي فعال، ـــور اقتص  اثر آن در جهانی هايتکانه که کندمی تنظیم اییگونه به را کش

 مقام اناتیب(اقتصاد درونی بنیه استحکام با و )1393/11/29يرهبر معظم مقام اناتیب(نگذارد

 شــرایط در چه تحریم، شــرایط در چه ،)1393/04/16نظام مســئوالن دارید در يرهبر معظم

 مقام اناتیب(دارد ییشکوفا و رشد هم فشار طیشرا در حتی و بود خواهد بارور م،تحری غیر

ـــجو دارید در يرهبر معظم ـــت با جهانی، هايتکانه با و )1391/05/16انیدانش ـــیاس  هايس

 در يرهبر معظم مقام اناتیب( است مردم به متّکی و شودنمی رو و زیر آمریکا غیر و آمریکا

  .)1393/02/10مپنا صنعتى گروه در کارگران دارید

 هحوز در ســـازيفرهنگ منظور به پیشـــرفته، کشـــورهاي اغلب پرورش و آموزش نظام

 اقتصـــادي دیدگاه بر مبتنی »اقتصـــادي تربیت« عنوان تحت  را اقداماتی و هابرنامه اقتصـــاد

ـــور در دهند.می انجام خود جامعه ـــالمی جمهوري کش  و آموزش نظام توجه نیز ایران اس

 اقتصاد سازيفرهنگ جهت مقاومتی اقتصاد بر مبتنی اقتصادي تربیت درسیبرنامه به پرورش

  باشد.می ضروري مقاومتی

 مســتلزم مردم، ســوي از اقتصــادي هايســیاســت با متناســب العملعکس گیري شــکل

 را اقتصــادي تربیت بتوان شــاید و اســت اقتصــادي تربیت از جامعه مردم عموم برخورداري

 موفقیت و پیروزي یا کشـاندن شـکسـت به و رفتاري هايناهنجاري از بسـیاري همفقود حلق

 تربیت .اســت بوده مغفول ما کشــور در متأســفانه که امري دانســت؛ اقتصــادي هايســیاســت

ـــادي ـــت با همگام که کندمی آماده را آموزاندانش اقتص ـــیاس ـــادي هايس ـــور اقتص  کش

  ).1391شود(طغیانی،می کشور پیشرفت و جامعه وضعیت بهبود باعث که کنندحرکت

ــادي تربیت اهمیت بر متعددي هايپژوهش ــازي فرهنگ و اقتص ــاد س  به مقاومتی، اقتص

صاد تحقق براي عامل گذارتریناثر و ینترمهم عنوان شته اذعان مقاومتی اقت  نقش بر و انددا

 تأکید مقاومتی اقتصاد تحقق در اسالمی مبانی به توجه و دینیهاي ارزش ،قلبــــی اعتقــــاد

 تیرگر ؛1392 آقالري، و تیرگر ؛1395 اصــغري، ؛1395 ،زاده نبی و ایمانی، اخوان،اند(کرده

 ذاکري ؛1394 ، سیادت اصفهانی، نصر پور، رحمان ؛1394 ،خوشخوي ؛1394 ،پور یداهللا و

   ).1395 اسدي، و

 براي مقاومتی اقتصـــاد بر مبتنی اقتصـــادي تربیت درســـی برنامه به توجه اســـاس، این بر

 دارد. اییویژه اهمیت مقاومتی اقتصاد سازي فرهنگ منظور به آموزاندانش اقتصادي تربیت

ضوع اهمیت رغمبه شگران اما ،مو سفانه که دارند اذعان پژوه سی هايبرنامه در متأ  اجرا در

 و پیغامی ؛1391 (طغیانی، اســت نبوده توجه مورد شــایســته طور به پرورش و آموزش شــده
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ــاري ؛1390 تورانی، ــر پور، رحمان ،1393 ،انص ــفهانی، نص ــیادت اص  به توجه با ).1394 ،س

 کشــور، ســازان آینده عنوان به آموزان دانش براي مقاومتی اقتصــاد ســازي فرهنگ اهمیت

   است. ضروري  مقاومتی اقتصاد بر مبتنی اقتصادي تربیت درسی برنامه طراحی

 راهنمایی منظور به مقاومتی، اقتصاد بر مبتنی اقتصادي تربیت درسیبرنامه الگوي طراحی

ست سته توجه در پرورش و آموزش نظام اندرکاران د سی برنامه به شای صادي تربیت در  اقت

 یا منطق درســـی، برنامه الگوي طراحی در دارد. اییویژه اهمیت مقاومتی، اقتصـــاد بر مبتنی

 این به و کندمی ایفا را درسی برنامه اصلی ماموریت یا کلی اصل نقش درسی برنامه چرایی

ـــوع این باید آموزاندانش چرا که پردازدمی  جهتاي مؤلفه حکم در و بگیرند یاد را موض

 حول درسی، برنامه عناصر همه و کندمی عمل درسی برنامه سازي تصمیم فرایند در دهنده

 از منظور ).130 :1393 واجارگاه، شوند(فتحیمی چینش درسی برنامه چرایی یا منطق محور

 در گذاريتأثیرهاي مؤلفه که اســت ارزشــیابی و روش محتوا، هدف، عنصــر چهار عناصــر،

 ،1985 ، (کالین هستند مشترك درسی ریزي برنامه نظران صاحب اکثر بین در و یادگیري

  ).174 :1390 مهرمحمدي، از نقل به

 گامی ،مقاومتی اقتصــاد بر مبتنی اقتصــادي تربیت درســی برنامه چرایی یا منطق بررســی

 و است مقاومتی اقتصاد بر مبتنی اقتصادي تربیت درسی برنامه عناصر دهیشکل در اساسی

 طراحی براي بنابراین، اســـت. درســـی برنامه طراحی مراحل ســـایر به دهنده جهت ايمؤلفه

ــی برنامه الگوي ــادي تربیت درس ــاد بر مبتنی اقتص ــوع چرایی باید ابتدا مقاومتی، اقتص  موض

 دینی، مبانی همچون مختلفهاي جنبه از باید موضوع، چرایی به پاسخ براي شود. مشخص

 اقتصـــاد مبانی از منظور شـــود. واقع بررســـی مورد و... روانشـــناختی مبانی اجتماعی، مبانی

ست مباحثی مقاومتی، صاد آنچه« بیان به که ا ست مقاومتی اقت  مفاهیم بیانگر و پردازدمی »ه

سی سا شتیبان اعتقادي باورهاي و ا صاد پ مالك و قلمرو بنیان، ماهیت، بیانگر و مقاومتی اقت

 چرایی این و شود رجوع مقاومتی اقتصاد مبانی به باید اساس، این بر است. آن مختص هاي

  شود. بررسی آن مبانی دیگر و روانشناختی مبانی اجتماعی، مبانی دینی، مبانی منظرهاي از

 شایسته توجه مبانی این از یک هیچ به مقاومتی، اقتصاد مورد در شده انجام هايپژوهش

ــته ــاد زمینه در که مطالعاتی و هاپژوهش راکث اند. نداش ــده انجام مقاومتی اقتص ــت، ش  به اس

 رهبري معظم مقام کالم از مقاومتی اقتصاد بررسی به و راهکارها و الزامات ها،مؤلفه بررسی

 اقتصــاد دینی مبانی زمینه در کتاب و پژوهش مورد چند صــرفاً ،مبانی مورد در و اندپرداخته

 دینی مبانی به مختصر بسیار يااشاره کتب، وها پژوهش این در و است شده تدوین مقاومتی
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 خود ارشــد کارشــناســی نامه پایان در )1392( قوردالر قبادي .اســت شــده مقاومتی اقتصــاد

 اهمیت و هامؤلفه از بعضی به روایات، و قرآن دیدگاه از مقاومتی اقتصاد مبانی عنوان تحت

 بیان با یمقاومت اقتصاد عنوان تحت کتابی در )1393( عبدالملکی است. داشته اشاره موضوع

 نعیم اســت. داشــته مقاومتی اقتصــاد دینی مبانی به کلی اییاشــاره کریم، قرآن از آیه چند

 به آن در که است نگاشته مقاومتی اقتصاد دینی مبانی عنوان تحت کتابی نیز )1393( آبادي

 اســت. پرداخته دینی ادبیات منظر از مقاومتی اقتصــاد هايمؤلفه از بعضــی توصــیف و شــرح

شن سی نامه پایان در )1393( نیا رو شنا شد کار ست کرده سعی خود ار  از گیري الهام با تا ا

ـــیعه فقه  در که را راهکارهایی مقاومتی اقتصــــاد نظریه تحقق براي ،روایات و آیات و ش

 اطالعاتی هايپایگاه بررسی از پس کند. استخراج دارد، بسزایی تأثیر جامعه بقاي و پایداري

 خوبی به مقاومتی اقتصـاد دینی مبانی هنوز گفت، توانمی یقین با شـده، منتشـر هايکتاب و

   .است نشده تبیین

 شود استخراج مقاومتی اقتصاد روانشناختی و اجتماعی دینی، مبانی باید ناگزیر بنابراین،

سی تا سا سی برنامه طراحی مرحله ترینا ضوع چرایی و منطق که در ست، مو ستفاده با ا  از ا

 است. خارج مقال این از مبانی همه بررسی ارائه، در محدودیت لحاظ به شود. طی مبانی این

سی به ،پژوهش این در صاد دینی مبانی برر  دینی مبانی تبیین با شود.می پرداخته مقاومتی اقت

 از مقاومتی اقتصــاد بر مبتنی اقتصــادي تربیت درســی برنامه چرایی و منطق مقاومتی، اقتصــاد

 شودمی پرداخته این به پژوهش این در اساس، این بر شود.می مشخص اسالم مبین دین منظر

 مبتنی اقتصادي تربیت درسی برنامه الگوي طراحی منظور به مقاومتی اقتصاد دینی مبانی که

  ؟باشدمی چه مقاومتی اقتصاد بر

  تحقیق روش-2

 اطالعاتی منابع و گیردمی قرار اســتفاده مورد اســتنتاجی -تحلیلی روش پژوهش، این در

   گیرد.می قرار تحلیل و بررسی مورد ،موضوع با مرتبط مطالعات و هاپژوهش تفاسیر، شامل

  نمونه و جامعه-3

 و اســـت شـــیعه روایی کتب و کریم قرآن تفاســـیر کتب تمامی شـــامل پژوهش جامعه

 با دارند. موضــوع مورد در مفیدي اطالعات نحوي به که کتبی و هاپژوهش ســایر همچنین

ستفاده  انتخاب نمونه و نور المیزان،  تفسیرهاي تفاسیر، بین از هدفمند گیرينمونه روش از ا

 سایر میان از همچنین و شد انتخاب کافی اصول کتاب نیز شیعی روایی کتب بین از و شدند

ضوع با مرتبط کتب و هاپژوهش ستفاده با نیز مو  و علمی منابع همه شماري، تمام روش از ا
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ـــی، تب پژوهش ناد و ک ـــ ـــوع با مرتبط اس قان که موض گاه در محق عاتی هايپای    اطال

magiran.com , sid.ir, irandoc.ir...یدسـترسـ آنها به اسـناد و کتب نگهداري مراکز و و 

  .شدند انتخاب داشتند،

  هایافته-4

ـــی از پس ـــوع با مرتبط که مطالبی همه منابع بررس ـــتخراج بود، موض  آوريجمع و اس

ـــپس گردید. ند قرار عمیق تحلیل مورد آمده، دســــت به اطالعات س تاج با و گرفت ـــتن  اس

شگران سی مفاهیم ،شده گردآوري اطالعات از پژوه سا شتیبان که اعتقادي باورهاي و ا  و پ

صاد قلمرو و بنیان ماهیت، بیانگر ستخراج بود، مقاومتی اقت ساس بر گردید. ا  مبانی ها،یافته ا

 -2طیبه، حیات به دستیابی براي پذیري سلطه از دوري لزوم -1:شامل مقاومتی اقتصاد دینی

ستقالل ضرورت در الهى حکمت و علم به اعتقاد صادي، ا  و ایمان -4 و مندي عزت -3 اقت

 ارائه مبانی ،ادامه در اســت. گرانســلطه با مبارزه در آن مقتضــاي به عمل و آن بر اســتقامت

  شود.یم

  طیبه حیات به دستیابی براي پذیري سلطه از دوري لزوم-4-1

ــالم، مبین دین ــلمانان اس ــته که پروراندمی چنان را مس ــایس ــند طیبه حیات ش  براي و باش

ـــتیابی ـــت. فرموده را الزم فرامین طیبه حیات به دس  کار کس هر فرماید:می کریم قرآن اس

 پاك حیاتى به را او اسـت، مؤمن که درحالى زن، یا باشـد مرد خواه دهد، انجام اىشـایسـته

ها پاداش و داریممى زنده  97(آیه داد خواهیم دادند، مى انجام که اعمالى بهترین به را آن

 صالح عمل ایمان، این با و دنباش حقه دیعقا همه به مومن که کسانى به خداوند .سوره نحل)

   دهد. مى طیبه حیات وعده دهند، انجام

ـــمنی ها، خیانت وها ظلم ها، آلودگی گونه، هر از پاکیزه زندگى طیبه، حیات  ها، دش

سارت ست هایینگرانی انواع وها ذلت وها ا سان کام در را زندگى که ا  .سازدمى ناگوار ان

ـــت قناعت طیبه، حیات از منظور اند:فرموده البالغه نهج در على(ع) مؤمنان امیر  قناعت .اس

 ولى بدهند، انســان به را دنیا تمام اگر که چرا اســت، طیبه حیات از روشــن بســیار مصــداقى

 روح انسان اگر عکس به و بردمى بسر نگرانى و رنج در همیشه بگیرند، او از را قناعت روح

 است خوش و خاطر آسوده همیشه و گرددمی کنار بر طمع و حرص از ،باشد داشته قناعت

  ).394-395 :11ج ،1374 شیرازي، (مکارم

 یکی، شــود.می واقع هاانســان از دســته دو براي نبودن، قانع خود حق به و طمع و حرص

 هايدارایی به ولی هســتند، برخوردار مادي امکانات حداکثر از که هاییانســان از دســته آن
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 آن، به دســتیابی براي و نگرندمی دیگران هايداشــته به طمع و حرص با و نیســتند قانع خود

 برخوردار اول دســـته همانند مادي ظواهر از که هاییانســـان دیگري، کنند.می گريســـلطه

ستند، ست اییگونه به آنها زندگی ولی نی شد، آنها نیازهايتأمین  در خللی که نی  چون اما با

 به دســتیابی براي و شــودمی ایجاد آنها براي کاذب نیازهاي نیســتند، قانع خود هايداشــته به

 این و شـــوندمی پذیرســـلطه فرایند این طی در و کنندمی ندیگرا محتاج را خود نیازها، این

   گیرد.می شکل پذیر سلطه -گرسلطه ساختار که شودمی گونه

ـــش و تالش که گرفت نظر در اینگونه نباید را قناعت البته ـــت کنار را کوش  به و گذاش

ضع همین صادي و ضی اقت سنده معنی به قناعت بلکه بود، را شنود و کردن ب  نتیجه به بودن خ

ــش و تالش از پس خود، کار ــت کوش ــایت با و )142 :1393، آبادي (نعیم اس  نتیجه از رض

 ،اسـت انسـان در عزت سـلب و آشـفتگی باعث که طمع و حرص به خود کوشـش و تالش

 هوا و طمع و حرص به دادن پایان قناعت، بیان از اصلى هدف اساس، این بر شود.نمی دچار

 اسارت و ذلت عامل و هاخونریزى وها جنگ و استثمارها و تجاوزها عامل که است پرستى

 ).452 :6ج ،1383 (قرائتی، است

ستى، محبت، صلح، رفاه، امنیت، آرامش، با قرین اىجامعه تحقق طیبه حیات  تعاون دو

 و ظلم و استکبار اثر بر که هایىرنج و درد و هانابسامانی از و است انسانى سازنده مفاهیم و

 سازد،مى تار و تیره را زندگى آسمان و آیدمى وجود به انحصارطلبى و پرستى هوا و طغیان

 مسلمانان، براي مطلوب زندگی بنابراین، ).390: 11ج ،1374 شیرازي، است(مکارم امان در

ست طیبه حیات ستیابی الزمه و ا  تالش و کار همچون صالح اعمال و ایمان طیبه حیات به د

 از دوري و تالش و کار این نتیجه به رضــایت و جامعه، اقتصــادي وضــعیت بهبود جهت در

ــلطه موجب که رفتارهایی ــت. پذیري س ــلطه از دروي بنابراین، اس ــلطه و پذیري س  گريس

 قرار بیگانگان ســلطه تحت اســالمی جامعه اینکه براي و اســت طیبه حیات به دســتیابی الزمه

  است. ضروري مقاومتی اقتصاد اتخاذ نگیرد،

  اقتصادي استقالل ضرورت در الهى حکمت و علم به اعتقاد-2-4

 هدف، این به آمدن نائل جهت در است، مسلمانان اقتصادى وضع بهبود خواستار اسالم

ـــات و قرآن در را الزم هايیراهنمای ـــت. نموده ارائه (ع) اطهار ائمه و پیامبران فرمایش  اس

 به کافران شــدن نزدیک بودن حرام حکم از که کســانی جواب در ،کریم قرآن در خداوند

 بخواهد اگر خدا که باشد زود ترسید،مى فقر از اگر و فرماید:می ترسیدند،می مسجدالحرام

 این در خداوند .)28(توبه است کارشایسته و دانا خدا که کند توانگر را شما خویش کرم از
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صادي نیازمندي تنها نه آیه سالمی جامعه اقت ستگی عامل را ا  آن خواري و ذلت و جامعه واب

 به نسبت و است داده قرار تشویق مورد را بیگانگان به اقتصادي وابستگی قطع بلکه داند،می

 هستند، دشمنان و مشرکان با رابطه قطع از پس خود اقتصادي نظام اختالل نگران که کسانی

صادي رونق باعث بلکه آورد،نمی بوجود اختاللی تنهانه امري، چنین که شودمی یادآور  اقت

 ،1383 (قرائتی، شد خواهد سبب را ملی اقتصاد پیشرفت و رشد و شودمی آن شکوفایی و

   ).44 :5ج

 به مکه سوى به خدا خانه زائران سیل پیامبر(ص) عصر در اسالم گسترش با چنانچه

 تجارت و ستد و داد مهم کانون یک و آباد بسیار شهر یک صورت به مکه و درآمد حرکت

 حکمت طبق بر دهدمى دستورى هر و است الهى حکمت و علم پایه بر دین، احکام درآمد.

 به ار،کف با اقتصادى رابطه قطع از و باشدمى خبر با و آگاه کامالً آن آینده نتایج از و است

 الهى فضل ...، و سرمایه و مدیریت همچون، مسائلی از بیش  زیرا نباشیم نگران مکتب، خاطر

 مردم در را لتوک و امید روحیه باید شد، نگرانى احساس کجا هر و دارد نقش مردم غناى در

 ،1374 شیرازي، خداست(مکارم دست به بلکه نیست، دیگران دست به رزق زیرا کرد،زنده

 آوازه و داشت خواهند برتري همیشه مسلمانان مطمئنا شود، عمل اسالم به اگر ).350 :7ج

 (موسوي است انقراض به رو شرك که چنان هم شود،می انتشار به رو جا هر در اسالم

 ).304 :9ج ،1374 همدانی،

 کامل تسـلیم به جز آنان که داردمی بیان اسـالم، دشـمنان معرفی با قرآن  دیگر طرف از

 در متعال خداوند مبنا، این بر و )120(بقرهشوندنمی راضی هایشان سیاست برابر در مسلمانان

 و دوســت مؤمنان جاى به را کافران اید!آورده ایمان که کســانى اى فرمایند:می کریم قرآن

 را کافران نباید انسانی، کمال به دستیابی جهت در انسان .)144(نساء نگیرید خود سرپرست

ــت منان،ؤم جاي به ــت و دوس ــرپرس ــارا و یهود  و دهد قرار خود س ــت عنوان به نص  و دوس

 غیرت ندارند. را کفار والیت پذیرفتن حقّ مؤمنان و) 51(مائده شــوند انتخاب نباید گاهتکیه

 خود ولىّ را آنان و نترسیم دشمنان از کند،مى ایجاب الهى تقواى و نااهالن از تبرى و دینى

ـــیرازي، مکارم ؛115 :3ج ،1383 (قرائتى، ندهیم قرار  رابطه همین در ).435 :4ج ،1374 ش

سول ستاویزهاى ترینمحکم )،(ص خدا ر ستى ایمان، د شمنى و خدا براى دو  و خدا براى د

شمنان از بیزارى و خدا اولیاء پیروى صطفوى، ترجمه تا، بی (کلینی، اندفرموده بیان خدا د  م

   ).191 ،3ج
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 مؤمنان بر تســـلطى کمترین کافران که اســـت نداده اجازه ابد تا خداوند اســـاس، این بر

شته شند دا ساء با شته بیان فقها .)141(ن  قراردادى و آمد و رفت نامه، عهد طرح، هر که انددا

 سیاسى، جهات تمام در باید مسلمانان و است حرام کند، باز را مسلمانان بر ارکف نفوذ راه که

 بر ســـلطه از ارکف باید و باشـــند برخوردار کامل اســـتقالل از فرهنگى و اقتصـــادى نظامى،

شه براى مؤمنان، شند مأیوس همی  به اشنتیجه که قراردادى و رفاقت اختالط، نوع هر از و با

ــلمانان زیان ــد، مس ــلطه به که اقدامى هر و کرد پرهیز باید باش ــلمانان بر کفار س  انجامد، مس

 باعث که نشــده تشــریع اســالم در حکمى هیچ که معتقدند فقها تمام اســت. محکوم و حرام

سلط سلمان بر کافر ت شد، م ضا مؤمن عزت زیرا با شد حکمى کندمى اقت  او بر را کافر که نبا

  ).415-418 :2ج ،1383 (قرائتی، رودمى بین از مؤمن آن شرف و عزت گرنه و کند مسلط

سالم مبین دین نظر از بنابراین ستقالل ا صادي ا سلمانان اقت ضمن بیگانگان، از م  بهبود مت

 گريحیله و مکر به علم با و حکمت اســاس بر خداوند و اســت مســلمانان اقتصــادى وضــع

 اســتقالل اســاس، براین و اســت نداده را مســلمانان بر کفار تســلط گونههیچ اجازه بیگانگان،

صادي سلمانان اقت ست يضرور م ستیابی الزمه و ا ستقالل به د صادي، ا صاد اقت  مقاومتی اقت

  است.

  منديعزت-3-4

سته صفات از منديعزت قرآن در  دیدگاه از .)8(منافقوناست شده شمرده مؤمنان برج

سالم، ست یعنی عزت ا سانی ویژگی صالبت، و قدرت ،ناپذیري شک ست ک  ایمان نور که ا

ــان در ــده تابید قلوبش ــت ش  خود از تزلزلی ترینکوچک حوادث، و تحوالت برابر در و اس

 شودمی مندبهره واقعی منديعزت از پیامبر، و خدا به ایمان اثر بر انسان زیرا دهند؛نمی نشان

 در منديعزت کند.می زندگی خاطر اطمینان و آرامش کمال با تقوا، و ایمان ســـایه در و

صادي، امور سان به و دارد ايویژه نمود اقت صونیت ان شدمی م  او قوي، عاملی عنوان به و بخ

سند رفتارهاي به دادن تن و دیگران از مادي هايخواهش ذلت از را سیدن براي ناپ  پول به ر

 درون در فراوان نیرویی خداوند، به ایمان که چرا  ).1390 دارد(احســـانی،می باز ثروت و

 که ســـازدمی ناپذیرشـــکســـت و مقاوم ها،لغزش برابر در را او چنان و آوردمی پدید آدمی

ـــیب و فراز و روزگار حوادث  در کند.نمی ایجاد او در تزلزلی ترینکوچک زندگی، نش

 نزد اشهمه عزت که بداند است، عزّت خواهان کس هر فرماید،می کریم قرآن زمینه همین

 و است شده مشخص هم عزت کسب راه و )10(فاطردهدمى بخواهد که هر به و است خدا

 است، شده تفسیر (ع) بیت اهل والیت به که صالح عمل و رسالت و توحید به شهادت آن



  ...درسی مطلوب برنامه يالگو ینید یمبان یبررس  50

  ).196 :18ج ،1374 شیرازي، باشد(مکارممی

 عزتمند را انســـان ،صـــالح عمل و اســـت اعمال بناى زیر که عقاید به ایمان بنابراین،

 انسان جان و دل در که است قدرتى عزت، این ).29 :17ج ،1374 همدانی، کند(موسويمی

ضوع از را او و شودمى ظاهر سلیم و خ  به و داردمى باز یاغیان و طاغیان برابر در سازش و ت

  ).198 :18ج ،1374 شیرازي، بخشد(مکارممى ناپذیرىشکست و عزت انسان

 ضعیف ملل کشیدن بند به جز هدفی که کسانی با کندمی اقتضاء ما عزت اساس، این بر

ضوع ندارند، سلیم و خ شته سازش و ت شیم ندا شته مقاومت آنها برابر در و با شیم. دا  اگر با

ـــان  از را هاغربی اجتماعى زندگى تاریخ دانند،میها بدي این از منزه راها غربی کههاي انس

 با که را رفتارى و دادندمى قرار دقیق مطالعه مورد شـــد، آغاز آنان اخیر نهضـــت که روزى

سى مورد اند،کرده ضعیف هاى امت سایر  حکم درنگى، کمترین بدون دادند.مى قرار برر

 بشر مردمى را خود و کنندمى که ادعاهایى تمام که فهمیدندمى و کردندمى آنان توحش به

 بند به جز و است نیرنگ و دروغ اشهمه کنند،مى وانمود بشر فداکار و خواه خیر و دوست

شیدن شان تمام و ندارند، هدفى ضعیف ملل ک ست این هم  آنها بر بتوانند که راه هر از که ا

ـــتعمار، راه از دیگر روز نظامى، مداخله راه از روز یک کنند، حکومت  ادعاى با روزى اس

 کمک عنوان به روزى مشترك، منافع حفظ عنوان به روزى آنان، سرزمین به نسبت مالکیت

ــتقالل حفظ در ــلح حفظ عنوان تحت روزى آنان، اس  دیگران، تجاوزات از جلوگیرى و ص

 که انسانى هیچ... روزى و ... روزى بیچاره، و محروم طبقات حقوق از دفاع عنوان به روزى

ست از را فطرتش سالمت ست، نداده د  را جوامعى چنین که دهدنمى اجازه خود به هرگز ا

شته دین که چند هر بپندارد، سعادتمند را آن یا و بخواند صالح شد ندا  و وحى حکم به و با

 اســت ممکن چگونه .نباشــند آشــنا اســت، شــده شــمرده ســعادت دین نظر از آنچه و نبوت

 دیگران ســر بر بافته، جدا تافته و متمدن نام به طایفه یک که دهد رضــایت انســانیت طبیعت

  .)169 :4ج ،1374 همدانی، (موسوي بتازند

ــلمانان منديعزت اســالم، مبین دین در بنابراین  تأکید مورد اقتصــادي امور همه در مس

   است. برخوردار ایی ویژه اهمیت از مستکبران برابر در ناپذیري شکست و مقاومت و است

  گران سلطه و طاغوت اولیاي با مبارزه  در یمقتض عمل و استقامت و ایمان -4-4

ــالم، ــتار اس ــع بهبود خواس ــادى وض ــت، مردم اقتص ــرط ولی اس  و قرآن به ایمان آن ش

 البته و اســـت ایمان این مقتضـــاي به عمل براي تقوا و (ع) اطهار ائمه و پیامبران فرمایشـــات

ـــت، کافى فردى تقواى و ایمان خداوند، اجتماعى برکات و الطاف دریافت براى  بلکه نیس
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 قرآن رابطه همین در ).128 :4ج ،1383 باشــند(قرائتی، تقوا و ایمان اهل جامعه اکثریت باید

 و داشـــته زندگى زمین روى دیگر نقاط و هاآبادي این در که مردمى اگر« فرماید:می کریم

اعراف، (»گشودیممى آنها روى به را زمین و آسمان برکات درهاى آوردند،مى ایمان دارند،

 حق طریقه بر جن و انس اگر و اند: فرموده دیگر ایی آیه در خداوند زمینه، همین در .)96

 تفاسیر، اساس بر ،)16(جن،کرد خواهیم سیراب فراوانى آب از را آنان حتماً کنند استقامت

 خدا به ایمان مقتضـــاي که اخالقى و اعمال بر اســـتقامت حق، طریقه بر اســـتقامت از منظور

ست، ستقامت همچون ا شات طبق بر عمل در ا سعه باعث هم که )،ائمه(ع فرمای  رزق در تو

ـــودمی ـــوي(ش  دانش و علم کنندگان، اســـتقامت به خداوند هم و )71 :20ج همدانی، موس

ـــیارى ـــیب بس  بهترین از که خداوند یاري از و )265 :7ج ،1366 بروجردي،(گرداندمی نص

ــت نندگانکیاري ــوندمی بهرمند اس  برابر در خداوند لطف بر تکیه با و )150(آل عمران، ش

   ).340 :10ج ،1374 شیرازي، مکارم کنند(مى استقامت کوه چون اىحادثه گونه هر

 از بردارى بهره حداکثر در فقط را سعادت که است این کفار گريسلطه اصلی علت

 و دنیا سعادتتأمین  اند.غافل آن در سعادت و آخرت از و دانندمی مادى حیات مزایاى

 -170 :4ج ،1374 همدانی، است(موسوي توحید اساس بر اعمال دادن انجام در آخرت،

 وسیله به بشریت، عالم و شوندمی موفق الهی فرامین بر مقاومت با مومنین اساس، این بر ).173

 استقامت و توحید کلمه جز راهى هیچ آن به رسیدن براى و یابدمى را خود واقعى رونق آنها

   ).74 :12ج ،هماننیست( آن بر

 َمثَالً اللَّهُ ضَرَبَ  کَیفَ َترَ لَمْ أَ« دهد:می توضیح شریفه آیه این در را توحید متعال خداي

 فرماید:می متعال خداي )؛24 ابراهیم،»(السَّماءِ فِی فَرْعُها وَ ثاِبتٌ أَصُْلها طَیَبۀٍ کَشَجَرَةٍ َطیبَۀً کَلِمَۀً

 زائل هرگز که ثابتاي ریشه و اصل با است، طیبه شجره همان که دارد مثلی طیبه کلمه

 فقط توحید آیه، این اساس بر و است توحید و »اهللا اال اله ال« کلمه همان طیبه کلمه شود.نمی

 شئون همه که نحوي به متعال خداي مقابل در تام سجده یعنی شدن موحد نیست. لفظ یک

 به اجبار به که نیست چیزي توحید ،سوره بقره 256آیه  اساس بر .شود تبدیل بندگی به انسان

 پیش باید بپذیرد، را توحید بخواهد کسی اگر کند، تقاضا را توحید باید انسان بدهند، کسی

 شده دین وادي وارد انسان صورت این در بیاورد، ایمان اهللا به و بورزد کفر طاغوت به آن، از

 مطرح عالم در والیت جریان دو اساس آیه، ادامه در شود؛می متمسک دین به و است
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 اهللاوالیت تحت آوردند، ایمان اهللا به و پذیرفتند را توحید که ايعده اساس، این بر شود؛می

 اولیاي والیت تحت بلکه نیستند، رها آورند،نمی ایمان اهللا به که کسانی ولی گیرند،می قرار

 والیت دستگاه دو این .کنندمی رهبري عالم در را طغیان که اولیایی گیرند؛می قرار طاغوت

 تحت یا است حق والیت تحت یا انسانی هر شود؛نمی متوقف هرگز و دارد وجود عالم در

 هم با جهان در والیت جریان دو این ندارد. وجود هم سومی والیت طاغوت؛ اولیاي والیت

 و اکرم(ص) نبی مقدس وجود طریق از که حقّه والیت و توحید جریان شوند.می درگیر

 صفات طریق از و دهد بسط را کریمه صفات خواهدمی شود،می اِعمال جهان در اهلبیت(ع)

 هستند انس و جن شیاطین و شیطان باطل، والیت و دهد توسعه را عالم خداي بندگی کریمه،

 و همراهی نقطه یک به هرگز جریان دو این دهند؛ بسط را رذیله صفات خواهدمی که

 موحد بنابراین .)33(توبه،شودمی ختم حق جبهه پیروزي به قطعاً  و رسندنمی هم با هماهنگی

 آن به نسبت و باشد موحد تواندنمی کسی است، درگیري میدان این به ورود با برابر ،شدن

 گیرد.می فرا را انسان اجتماعی و فردي حیات هايعرصه همه درگیري این باشد. تفاوت بی

 درگیري، این در که است این نیز اکبر جهاد و است درگیري این میدان انسان زندگی همه

 بین درگیري و مبارزه نوعی اساس این بر کنیم. فتح اکرم(ص) نبی براي را خود وجود

 و تمدن دو این درگیري و دارد وجود جامعه در خدا دشمنان و باطل دستگاه و حق دستگاه

 همین در .)1394 است(میرباقري، کرده تجلّی کنونی دوران از اينقطه در تاریخی حرکت

 بشري، جوامع آینده اصلی تقابل« گوید:می آمریکایی مشهور پرداز نظریه هانتینگتون رابطه،

 ولی نمایندگی سیاسی معاونت از نقل به »(است غربی فرهنگ و اسالمی فرهنگ برخورد

 رویکرد، همین براساس درگیري اصلی نقاط از یکی حاضر حال در ).27: 1378 سپاه، فقیه

 است، اقتصادي جنگ شرایط کشور، و جامعه کنونی شرایط و است متبلور اقتصاد حوزه در

 لذا.است شده طراحی اسالمی انقالب علیه مبارزه ممقد خط عنوان به اقتصادي عرصه که

 تمدن احیا براي ندکمی ایجاب غرب با تمدنی مقیاس در اسالمی انقالب جانبه همه درگیري

   ).1394 باقري، کنیم(میر گذاريپایه را متفاوتی اقتصاد یک اسالمی تمدن تحقق و خودمان

 وکشورهاي اسالم دشمنان با اقتصادي مبارزه اند،فرموده رهبري معظم مقام که همچنان

 آنها زیرا است؛ مطلوب فضاي به رسیدن و وضعیت این از رهایی راه تنها جهان، مندقدرت
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 جوامع توانند،می که راهی هر از تا کنندمی ریزيبرنامه مسلمان جوامع تضعیف براي روز هر

 در ببرند.بین از را مسلمانان اقتصادي و علمی رشد زمینه و دارند نگه افتادهعقب را اسالمی

 انقالب حذف و شکست براي عیار تمام اقتصادي جنگ یک درحال دشمن نیز کنونی شرایط

 غرب مقابل در منفعل پدیده یک به اسالمی انقالب تبدیل و جهانی موازنه از اسالمی

 به ، 90 سال زمستان حدود از و )1/1/1390 ،يدر حرم رضو يمقام معظم رهبر اناتیب(است

 مسائل نه و بشر حقوق مسئله نه اي،هسته مسئله نه شد، تبدیل اقتصادي عیارتمام جنگ یک

 حرف یک داشتن علت، است؛ ایران ملت خواهیاستقالل علت، است؛ قبیل این از دیگري

 شد خواهد الگو مسلمان هايملت و دیگر کشورهاي براي که است اسالم مبانی پایه بر نو

 با آمریکا دشمنی .)1389/06/16استان همدان،  انیجیبس داریدر د يمقام معظم رهبر اناتیب(

 وقفهبی تالش و هاآمریکایی مکرر تهدیدهاي ادامه و است واضح اسالمی نظام و ایران ملت

 از دیگر، هايتحریم به تهدید برجام، نتایج از ایران منديبهره از جلوگیري براي آنها

اقتصاد  يهااستیس نییدر جلسه تب يمقام معظم رهبر اناتیب(است آن آشکار هاينشانه

 کشور این به سلطه که است این براي هاتالش این همه ؛ )1392 /11 /20 ،یمقاومت

سراسر کشور،  نانیاز کارآفر یجمع داریدر د يمقام معظم رهبر اناتیب(برگردد

 فرهنگ از برآمده علمی و بومی اقتصادي الگوي که مقاومتی اقتصاد به عمل .)1389/06/16

 تنها نه کند، پیروي آن از کشور اگر است. سلطه نظام شکست راه ،است اسالمی و انقالبی

 تمام اقتصادي جنگ یک تحمیل با که را دشمن و آیدمی فائق اقتصادي مشکالت همه بر

 با بلکه دارد،می وا نشینیعقب و شکست به کرده، آراییصف بزرگ ملت این برابر در عیار

 محقق را هاآرمان تحقق و پیشرفت تداوم و مختلف هايزمینه در کشور، دستاوردهاي حفظ

 یکل يهااستیابالغ س( بخشد عینیت را اسالم اقتصادي نظام از بخشالهام الگوئی و سازد

   .)1392/11/29 ،یاقتصاد مقاومت

 و قدرت امکانات بر تسلط با و شوند قدرتمند مقاومتی اقتصاد طریق از باید مسلمانان

 را پذیرسلطه -گرسلطه ساختار و شوند زمین در اصالح عامل و فساد گسترش از مانع ثروت،

 گريسلطه هايشالوده هم و آورند بیرون مستکبران سلطه از را مستضعفان هم تا دهند، تغییر

 فراهم مستضعفان حکومت استقرار و (عج) زمان امام ظهور براي را زمینه و کنند متزلزل را
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 اسالم جهان براي که است اقتصادي مقاومتی، اقتصاد ).1389 سیف، نمایند(مظاهري

  ).1391 ،پیغامی(است »اسالمی بزرگ تمدن« تشکیل ساز زمینه و است کارآمد و بخشالهام

 تقوى و ایمان سایه در ،مسلمانان اقتصادي وضع بهبود اسالم، مبین دین منظر از بنابراین،

 مقاومتی اقتصاد رویکرد اتخاذ ایمان، مقتضاي که است آن مقتضیات بر پایداري و استقامت و

 ضروري کشور براي مقاومتی اقتصاد راهبرد اتخاذ ،اساس این بر است. سلطه نظام مقابل در

 سلطه، اقتصادي اهداف مقابل در تا کندمی کمک اسالمی انقالب به مقاومتی اقتصاد است.

 یک عنوان به را اسالمی انقالب و دهد تغییر را موجود اقتصادي ساختارهاي و کند ایستادگی

  نماید. معرفی جهانیان به برتر الگوي

  گیرينتیجه -5

 جامعه اقتصادي دیدگاه بر مبتنی اقتصاد حوزه در سازي فرهنگ براي کشورها اغلب

 نیز ایران اسالمی جمهوري کشور در اند.نموده توجه آموزاندانش اقتصادي تربیت به خود،

 براي سازي زمینه منظور به مقاومتی، اقتصاد  بر مبتنی اقتصادي تربیت درسی برنامه به توجه

 متأسفانه ،موضوع اهمیت رغمبه است. ضروري مقاومتی اقتصاد فرهنگ آگاهانه انتخاب

 اقتصاد بر مبتنی اقتصادي تربیت درسی برنامه طراحی و استنبوده توجه مورد شایسته طوربه

 تریناساسی موضوع، چرایی بررسی ،درسی برنامه الگوي طراحی در است. ضروري مقاومتی

 است. مراحل سایر به دهندهجهت ايمؤلفه حکم در و است درسی برنامه طراحی در مرحله

 چرایی باید ابتدا مقاومتی، اقتصاد بر مبتنی اقتصادي تربیت درسی برنامه الگوي طراحی براي

 چرایی این و شود رجوع مقاومتی اقتصاد مبانی به باید اساس، براین شود. مشخص موضوع

 انجام آن مبانی دیگر و روانشناختی مبانی اجتماعی، مبانی دینی، مبانی بررسی طریق از باید

 شایسته توجه مبانی این از یک هیچ به مقاومتی، اقتصاد مورد در شده انجام هايپژوهش شود.

 باید ناگزیر مقاومتی، اقتصاد بر مبتنی اقتصادي تربیت درسی برنامه طراحی براي و اندنداشته

 برنامه طراحی مرحله تریناساسی تا شود، استخراج آن روانشناختی و اجتماعی دینی، مبانی

 لحاظ به شود. انجام مبانی این از استفاده با است، موضوع چرایی و منطق که درسی

 بررسی به پژوهش، این در و بود خارج مقاله این از مبانی همه بررسی ارائه، در محدودیت

 بر مبتنی اقتصادي تربیت درسی برنامه الگوي طراحی منظور به مقاومتی اقتصاد دینی مبانی

 به دستیابی براي پذیريسلطه از دوري لزوم شامل: مبانی این شد. پرداخته مقاومتی اقتصاد

 ایمان و منديعزت اقتصادي، استقالل ضرورت در الهى حکمت و علم به اعتقاد طیبه، حیات
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  باشد.می گران سلطه و طاغوت اولیاي با مبارزه  در آن مقتضاي به عمل و برآن  استقامت و

 در را اساسی نقش دینی مبانی ایران، اسالمی جمهوري پرورش و آموزش نظام در

 به دستیابی براي پذیري سلطه از دوري لزوم مبناي بر دارد. درسی هايبرنامه به دهیجهت

 از دوري ،طیبه حیات به دستیابی براي که شود تببین آموزاندانش براي باید طیبه، حیات

 مقاومتی اقتصاد رویکرد اتخاذ مهم، این تحقق جهت و است دین تأکید مورد پذیريسلطه

 به دستیابی« پرورش و آموزش نظام غایی هدف اینکه به توجه با بنابراین، است. ضروري

 تحول نظري مبانی سند»(است ابعاد همه در طیبه حیات تحقق براي آمادگی از ايمرتبه

 طراحی طیبه، حیات از مراتبی به دستیابی جهت ،اساس این بر ؛باشدمی )338 ،1390 بنیادین،

 انتخاب براي سازيزمینه منظور به مقاومتی اقتصاد بر مبتنی اقتصادي تربیت درسی برنامه

  است. ضروري مقاومتی اقتصاد فرهنگ آگاهانه

 که است ضروري اقتصادي، استقالل ضرورت در الهى حکمت و علم به اعتقاد مبناي بر

 اقتصادي استقالل جامعه، اقتصادي امور بهبود جهت که شود تبیین آموزاندانش براي

 گرانسلطه که زمانی هر باشد، نداشته اقتصادي استقالل کشور اگر زیرا است، ضروري

 نظام اساساً بزنند. ضربه کشور اقتصاد به اقتصادي تحریم از استفاده با توانندمی بخواهند،

 تولیدات محض کننده مصرف اسالمی کشورهاي که است این دنبال به داري،سرمایه اقتصاد

 و استعمار به اقتصادي، وابستگی طریق از و کنند وابسته خود تولیدات به را آنها تا باشند آنها

 سیاسی تعدي و ظلم و پرستی نژاد خانمانی،بی فقر، آن نتیجه بپردازند. کشورها در گريسلطه

 اجتماعی اقتصادي، عدالتیبی اساس بر سیاسی و اجتماعی اقتصادي، ساختار گیريشکل و

 ورود که است اهمیت حائز رو آن از خارجی، کاالهاي به وابستگی عدم است. سیاسی و

 و اجتماعی مشکالت بروز مهم عوامل از که بیکاري افزایش باعث خارجی کاالي

 افزایش را اجتماعی جرایم ارتکاب میزان و شودمی است، روانی و جسمی هايبیماري

 اقتصادي، ضعف و داخلی تولید رونق عدم نیز، طرفی از ).1389 افشانی، نیا، دهد(حکمتمی

 جامعه پذیريآسیب مجموع در امور، این و شودمی اجتماعی انحطاط و فرهنگی فقر باعث

 نمایندیم تهدید نیز را کشور سیاسی استقالل و داده افزایش گرسلطه هايقدرت مقابل در را

 استکباري هايقدرت طرف از شده وضع اقتصادي هايتحریم با مقابله در را جامعه توان و

 الحیل لطایف با استعمارگر، هايقدرت که است دلیل همین به .دهدمی کاهش شدت به

 و سرافا .بیندازند جا را گرایی مصرف و اسراف فرهنگ نحوي، هر به تا کنندمی سعی
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 همراه نیز را بیگانه فرهنگ کاالها این و شودمی کاال واردات افزایش باعث گراییمصرف

 خواهد رانهگاستعمار هاهدف مسیر در نیز وارده فرهنگ طبعاً کنند،می مملکت وارد خود

 بنابراین ).1390نقوي، (علیشودمی استعمارگر هايقدرت به وابستگی افزایش باعث و بود

 طراحی و است ضروري مقاومتی اقتصاد رویکرد اتخاذ ،اقتصادي استقالل تحقق منظور به

 سازيزمینه منظور به آموزاندانش براي مقاومتی اقتصاد بر مبتنی اقتصادي تربیت درسی برنامه

  است. ضروري مقاومتی اقتصاد فرهنگ آگاهانه انتخاب جهت

 و خضوع از باید که شود تبیین آموزاندانش براي است ضروري ،عزتمندي مبناي بر 

 مؤمن عزت شود. پرهیز کند،می عزت سلب انسان از که گرانسلطه برابر در سازش و تسلیم

 به و دارد ايویژه نمود اقتصادي، امور در منديعزت نباشد. سلطه تحت که کندمى اقتضا

 .داردمی باز مادي هايخواهش ذلت از را او قوي، عاملی عنوان به و بخشدمی مصونیت انسان

 برنامه طراحی و شود ذاتخا مقاومتی اقتصاد رویکرد که کندمی اقتضا عزتمندي بنابراین،

 سازيزمینه منظور به آموزاندانش براي مقاومتی اقتصاد بر مبتنی اقتصادي تربیت درسی

  است. ضروري مقاومتی اقتصاد فرهنگ آگاهانه انتخاب جهت

 و طاغوت اولیاي با مبارزه در آن مقتضـــاي به عمل و آن بر اســـتقامت و ایمان مبناي بر

 خداوند، به ایمان مقتضــاي که شــود تبیین آموزاندانش براي اســت ضــروري گران،ســلطه

 تحت اینکه منظور به زندگی، امور همه در کفار با ارتباط در مســـلمانان پایداري و مقاومت

 خود خورده قســم دشــمن ســلطه تحت مســلمانان اگر که اســت بدیهی نباشــند. کفار ســلطه

شند، شرفت عدم جزاي نتیجه با  ذلت نهایت در و بیگانه به بودن محتاج و مختلف ابعاد در پی

 تحت را کشور و اندداشته زیادي هايدشمنی ایران، ملت علیه گرانسلطه برندارد. در فقر و

شته خود سلطه  کنند. تثبیت را خود گريسلطه بتوانند تا اندکرده را خود تالش تمام و انددا

ــالمی، انقالب ــت از را موقعیت این اس ــاندس ــاس و کرد خارج ش  معظم مقام فرمایش براس

ــالمی انقالب با ایران ملت رهبري، ــت از را ایران تنها نه ،اس  ند،کرد خارج هامریکاییآ دس

 منطقه از خارج حتی و منطقه در را مریکاآ سلطه مقابل در ایستادگی و مقاومت روحیه بلکه

 ایران بر را خود سلطه بتوانند آنها که رسدمی پایان به دشمنی این هنگامی و دنددا گسترش

ـــ نییدر جلســــه تب يمقــام معظم رهبر انــاتیــب( کننــد احیــا اقتصــــاد  يهــااســــتیــس

 در ایمان مقتضــاي ملت، علیه گرانســلطه هايدشــمنی به توجه با .)20/12/1392،یمقاومت

 تنها نه مقاومتی اقتصــاد رویکرد اتخاذ اســت. مقاومتی اقتصــاد به عمل ،گرانســلطه با مبارزه

ضا صادي مبارزه در ایمان اقت شمنان با اقت سالم د  نهایت در و سلطه نظام با مقابله منظور به ،ا
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ست، سلطه نظام نابودي صادي رونق باعث بلکه ا شور اقت شرفت راه و ک  جامعه جانبه همه پی

 درسی برنامه طراحی و است ضروري مقاومتی اقتصاد رویکرد اتخاذ بنابراین، است. اسالمی

 جهت ســـازيزمینه منظور به آموزاندانش براي مقاومتی اقتصـــاد بر مبتنی اقتصـــادي تربیت

     است. ضروري مقاومتی اقتصاد فرهنگ آگاهانه انتخاب

 تربیت درســـی برنامه الگوي طراحی در و اســـت موضـــوع چرایی بیانگر مذکور، مبانی

صادي صاد بر مبتنی اقت صر دهیشکل در مقاومتی، اقت  دارند. محوري نقش درسی برنامه عنا

 اقتصــاد بر مبتنی اقتصــادي تربیت درســی برنامه عناصــر دیگر و اهداف مبانی، این اســاس بر

   است. خارج مقاله این از محدودیت، لحاظ به آن بیان که شودمی مشخص مقاومتی

 طیبه حیات به دســتیابی بســتر مقاومتی اقتصــاد ،مقاومتی اقتصــاد دینی مبانی به توجه با

 آموزاندانش اقتصادي تربیت به منوط پرورش، و آموزش نظام غایی هدف تحقق لذا است،

قاومتی اقتصــــاد بر مبتنی یابی نیز، طرفی از اســــت. م ـــت قاومتی اقتصــــاد به دس ند م یازم  ن

 رابطه بنابراین اســت، مقاومتی اقتصــاد بر مبتنی اقتصــادي تربیت طریق از آن ســازيفرهنگ

 برقرار پرورش و آموزش غایی هدف به دستیابی و مقاومتی اقتصاد به دستیابی بین همسویی

 نصراصفهانی، پور، رحمان پژوهش نتایج با که هستند یکدیگر ملزوم و الزم دو این و است

 هايهمپوشـــی داراي ایران،.ا.ج ملی درســـیبرنامه مضـــامین اینکه بر مبنی )1394ســـیادت(

  است. همسو باشد،می گوناگون ابعاد در مقاومتی اقتصاد مضامین تحقق بـراي مناسبی

 برنامه انتقادي نظریه با مقاومتی، اقتصــاد بر مبتنی اقتصــادي تربیت درســی برنامه رویکرد

سی سیبرنامه نقش که در ستعمار در را در سم با مبارزه زدایی، ا صالح و امپریالی  دانند،می ا

 صاحب نظر از پردازد.می داريسرمایه نظام با مبارزه به درسیبرنامه نظریه این است. همسو

 و پرســـتینژاد خانمانی، بی فقر، از مملو ايجامعه آمریکا، معاصـــر جامعه نظریه، این نظران

سی تعدي و ظلم ست سیا صادي عدالت برقراري و ایجاد نظریه، این بیان از هدف و ا  و اقت

 شرایط بتوانند تا کنند تربیت فعال و توانا شهروندانی که هستند این دنبال به و است اجتماعی

عه یک نفع به را فه از یکی دهند. تغییر عادالنه جام یادي هايمؤل قادي نظریه بن مه انت نا  بر

سی، صلی نقد و کرد مقاومت داريسرمایه نظام مقابل در باید که است مقاومت در  متوجه ا

 که باورند این بر رویکرد، این طرفداران اســـت. آمریکا ویژه به ،غرب داريســـرمایه جامعه

صادي، ساختار تغییر جهت مردم توانایی روي باید سی و اجتماعی اقت صلی مبناي که سیا  ا

  .)40-68 :1392 اجارگاه، و (فتحی کرد کار است، گريسلطه
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   :مآخذ و منابع

سانی، -  صادي جهاد تربیتی هايشاخص )،1390محمد( اح  اقت

 سیما. و صدا اسالمی هايپژوهش مرکز تهران: ،قرآن منظر از

 الگوهاي اصــالح هاي مؤلفه ارزشــیابی« )،1393( عبداله انصــاري، - 

ـــرف ـــی هاي کتاب در تولید و مص ـــم هاي پایه درس  ،»هفتم و شـــش

 .71 -53 )،63( ،بسیج راهبردي مطالعات فصلنامه

 آثار نشر و حفظ دفتر یرسان اطالع گاهیپا ،يرهبر معظم مقام اناتیب - 

 ،يا خامنه یالعظم اهللا تیآ حضرت

 http://farsi.khamenei.ir.  

 ؟،یمیترم ای یدفاع اقتصــاد ؛یمقاومت اقتصــاد )،1391( عادل ،یغامیپ - 

سان اطالع گاهیپا شر و حفظ دفتر یر ضرت آثار ن  یالعظم اهللا تیآ ح

 ./http://farsi.khamenei.ir ،يا خامنه

 اقتصــاد درســی برنامۀ نقش« )،1390(دریح ،یتوران و عادل؛ ،یغامیپ - 

 عمل برنامۀ یک ارائه ،»دنیا عمومی و رســمی تربیت و تعلیم برنامۀ در

 ،یآموزش هايينوآور فصلنامه مغفول، درسی برنامۀ یک براي

)37،( 31-52. 

ــن؛ ا،ین حکمت -  ــان و حس ــ هیحاشــ )،1389(رضــایعل ،یافش  و نانینش

ـــهر يمورد (مطالعهیاجتماع جرائم ارتکاب  هايپژوهش )،زدی ش

 .157-166 ،72 شماره ،یانسان يایجغراف

مان -  مد؛ پور، رح ـــر مح ـــفهان نص ـــ و احمدرضــــا؛ ،یاص  ادت،یس

ــ ــ« )،1394(یدعلیس ــول و یمبان رابطه یبررس ــ برنامه اص  یمل یدرس

سالم جمهوري ضام با رانیا یا صاد نیم  شنهادیپ منظور به یمقاومت اقت

 انقالب افتیره یپژوهش یعلم فصلنامه ،»مطلوب یدرس برنامه

  .41-60 ،31 شماره نهم، سال ،یاسالم

 و مأموریتها بررســی« )،1395(لیاســماع ،ياســد و محمد؛ ،يذاکر - 

ـــتاي در عالی آموزش نظام کارکردهاي ـــاد عمل و اقدام راس  اقتص

ساس بر مقاومتی صلنامه ،»رهبري معظم مقام هاي دیدگاه ا  یعلم ف

ش سالم انقالب افتیره یپژوه -66 ،35 شماره دهم، سال ،یا

47. 

ـــل هايمؤلفه )،1391( يمهد ،یانیطغ -  ـــالم الگوي یاص  یرانیا یاس

 السالم)، هیصادق(عل امام دانشگاه ،يدکتر رساله اقتصادي، تیترب

 اقتصاد. و یاسالم معارف دانشکده

ـــاد )،1394( اهللا حجــت ،یعبــدالملک -  قاومت اقتص بان ؛یم  ،یم

 صادق(ع) امام دانشگاه انتشارات تهران: عمل، برنامه و هااستیس

 رفاه و اقتصــاد بر اخالقی ارزشــهاي تأثیر )،1390( دالور نقوي، علی - 

ش یعلم مجله حدیث، و قرآن منظر از  پنجم، سال ،ریسف یپژوه

 ستمیب شماره

گاه، یفتح -  جار مه )،1392کورش( وا نا  يســو به یدرســ بر

صر اتینظر بر یشرح دیجد هايتیهو  ،یدرس برنامه معا

 .ژییآ تهران:

ــول )،1393کورش( واجارگاه، یفتح -  ــ میمفاه و اص ــاس  یاس

 استادان. علم تهران: ،یدرس يزیر برنامه

بادي -  بان )،1392(يمهر قوردالر، ق قاومت اقتصــــاد یم گاهید از یم  د

 یمدن دیشه دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایان ات،یروا و قرآن

 .یاسالم معارف و اتیاله دانشکده جان،یآذربا

 انتشارات تهران: یازدهم، چاپ ،نور تفسیر )،1383( محسن قرائتى، - 

 قرآن. از هایىدرس فرهنگى مرکز

صول تا)، (بی یعقوب محمدبن کلینی، -   جواد سید ترجمه کافى، ا

 اسالمیه. علمیه فروشى کتاب تهران: مصطفوى،

 ،»يمهدو اخالق يسو به یگام« )،1389( درضایحم ف،یس يمظاهر - 

 .32 ،شمارهموعود انتظار فصلنامه

ــیســ معاونت -  ــپاه هیفق یول یندگینما یاس  و نفوذ )،1378( تهران س

ستحاله شارات تهران: ،ا سیس معاونت انت  سپاه هیفق یول یندگینما یا

 تهران.

صر شیرازى، مکارم -  سیر )،1374( نا شارات تهران: ،نمونه تف  دار انت

 اإلسالمیۀ. الکتب

 ،المیزان تفسیر ترجمه )،1374( باقر محمد سید همدانى موسوى - 

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمى انتشارات : قم
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