
 
 جهش تولیدتحقق نگاهی به سازوکارهای 

*رضائیانزهرا 
 

 مقدمه
گیری کلى نظا  و مسرئوحیا کره بره ابرکرار  های ترسیم اات ها و شیوه یکى از روش

هاست که به طور رسرمى از سرال  مقا  معظم رهبری ایجاد شده است  نامگذاری سال
های بعد نیز ایا رونرد ادامره یافرره  در پیا  نوروزی ایشان آغاز شده و در سال 1378

گرردد  همرواره  های مارلف ایرراد مى ناسبتاست  بیانا، رهبر معظم انقال  که به م
پیوسره است  انراا  عنوان سال نیز برر اسراس  مشرم  بر موضوعا، و مسائ  به هم

تحو ، و انرقادا، و بررسى بدنه کارشناسى نظا  و مشرور، برا نابگران صرور، 
 بر اقصاد مقاومرى  حمایرت از توحیرد داخلرى وای  خامنهال ل آیتگیرد  تأکید ویىه  مى

توانرد آغرازی بررای  های اخیرر  مى ر کره ریشره قرآنرى دارد ر در سرالااش توحید 
تحقرق شده از سوی ایشان باشد که   یابى به اهداف ترسیم ریزی به منظور دست برنامه

اارش »بره  1399آن  مسرلز  همکاری دو سویه دوحت و مرد  است  نامگذاری سال 
دهه شعارهای اقرصرادی   شره و بیش از یک  در امرداد راهبرد توحید در سال گذ«توحید

برخرى از نوشررار اسرت  در ایرا اقرصرادی های  رفت از تنگناها و چاحش برای برون
مورد بررسرى قررار های دینى گیری از آموزهبا بارهراهکارهای تحقق ااش توحید را 

 دهیم   مى

 اهمیت تولید در اسالم
ای قائ  شده و مسلمانان را بره پرهیرز  هاسال  برای کار و توحید و سرمایه  اهمیت ویى

                                                           
 کارشناس ارشد علو  قرآن و حدیث  *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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ُم »فرمرود:  خدا رسرول 1از وابسرگى و اعرماد به دشمنان دعو، کرده اسرت  ََ   اِْلْسا
سریره پیشروایان «  اسال  برتر است و چیزی برر آن برترری نردارد 2؛ َیْعُلو َو ال ُیْعَلی َعَلْیه

حمایرت از توحیدکننردگان  دینى در اهرما  به اشرغال و توحید  نکوهش افرراد تنبر  و 
دشرمنان هرگرز خواهران رشرد و پیشررفت بیانگر اهمیت ایا مسأحه در اسال  است  

کوشند ترا برر آنران  مى« تحریم اقرصادی»ای از امله  مسلمانان نیسرند و به هر وسیله
  امرور برنامره داردبرای تمامى ااودانه است و اا که اسال  تسلط داشره باشند  از آن

ای  ها و از املره اقرصراد  تعراحیم ویرىه و پیشرفت مسلمانان در همه زمینه برای رشد
توان از  دارد  از ایا رو راهکارهای رشد و توحید و رهایى از مشکال، اقرصادی را مى

 آیا، و روایا، برداشت کرد 

 راهکارهای رشد تولید داخلی

 های طبیعی  استفاده بهینه از منابع و سرمایه. 1

شماری است که خداونرد در خردمت  ها و امکانا، بى رشار از نعمتااان هسرى  س
ِه اَل ُتْحُصلوَها»بشر قرار داده است:  وا ِنْعَمَت اللَّ ُموُه َوِإْن َتُع ُّ َُ ِّْ َما َسَأْل هرر  و از3؛َوآَتاُكْ  ِمْن ُك

د آن را یرتوان  د  نمىینکخدا را شماره   رد و اگر نعمتکد به شما عطا یچه از او خواسر
حسرا  نیسرت   شمار اسرت  وحرى بى های احاى بى اگر چه نعمت«  دیبه شمار درآور

ها به درسررى اسررفاده  بنابرایا باید کوشید تا در راه خیر و صالر خود و اامعه از آن
گیرری از  های صرحیح باره کرد  به دست آوردن دانش و تاصص  ز   یکى از شیوه

ا، و منابع فراوانى در دست باشرد  وحرى هاست  گاه ممکا است امکان منابع و نعمت
که ها باره کافى ببرد؛ چنان انسان به دحی  ناآگاهى و نداشرا تاصص  ز  نرواند از آن

ااٌج ِفیَهاا ِإَلای»فرموده است:  اما  على ََ ََ ُمْح ْنا
َ
هریچ کراری  4؛َمْعِرَفاة  َما ِمْن َحَرَكاة  ِإال  َو أ

 «   آگاهى هسرى که در انجا  آن نیازمندنیست  مگر ایا

                                                           

  118عمران:    آل1

  241  ص 3؛ م طاحب مناقب آل ابىشارآشو ؛     محمد با على ابا2

  34  ابراهیم: 3

  267  ص 74؛ م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 4
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ها و اسرعدادهای نافره در وارود منرابع انسرانى را  توان توانایى با مدیریت کارآمد مى
برداری را نمرود  برا  برردن  کشف کرد  پرورش داد و از کمرریا منابع  بیشرریا باره

هرای معنروی و اسرالمى   گیری مناسب از مفاهیم و ارزش سطح فرهنگ اامعه  باره
توان بررای پیشربرد  دیریت زمان و مکان  از دیگر اصوحى است که مىریزی و م برنامه
ها اسرفاده کررد  از سروی دیگرر اسررفاده نادرسرت از ایرا منرابع کره  وری از آن باره
ایا منابع به صور، خرا  اسرت؛ موارب آسریب غیر اصوحى ها  فروش  تریا آن مام

د  نى هسرند کره  شود  کشورهای هروتمند رساندن به اقرصاد و ضعیف شدن آن مى
رباینرد و  های کشورهای ااان سو  را مى های دحسوزتر از مادر هرو، در سیمای دایه

های صنعرى به آنان  اندک پوحى را که مقابر  خریرد منرابع خرا  در  با فروش فرآورده
قرآن ایا شیوه معاملره را کره موارب  1سرانند  اند؛ از آنان باز مى ها قرار داده اخریار آن
ُه ِلْلَكاِفِريَن َعَللى اْلُملْمِمِنيَن »به شد، رد  کرده است:   شود  کافران مى تسلط َْ اللَّ َوَلْن َيْجَع
 « افران راه ]تسلطى[ قرار نداده استکان[ مؤمنان برا  یو خداوند هرگز بر ]ز 2؛َسِبيالً 

بررداری از  بارههای روغنرى   ی از دانرهربرردا های گونراگون  باره اسرفاده باینه از آ 
تریا منبرع  تواند مام که در اقرصاد بحرانى مى 3برداری از چاارپایان منابع دریایى  باره

های مزروعى و مناسب کشرت و نیرز اسررفاده از  درآمدی باشد  اسرفاده باینه از زمیا
هایى است کره از نگراه قررآن  از امله راه 4منابع مواود و کشف منابع شناخره نشده 

 آفریا باشد  در ااش توحید و شکوفایى بیشرر اقرصاد نقش تواند مى

 بنیان توجه به صنایع دانش. 2

ها  ضروری است؛ زیرا مواب  تواه اامعه اسالمى به علو  مورد نیاز و فراگیری آن
الِعلاُم ُسالطاٌن »فرماید:  مى که اما  علىشود؛ چنان حفظ عز، و قدر، مسلمانان مى

ُُ صاَل ِبِه  ُُ صیَل َعَلیهَمن َوجَد علم و دانش  قردر، اسرت  هرر کرس بره آن  5؛َو َمن َلم َیِجد
                                                           

  50؛ ص نگاهى به فقر و فقرزدایى از دیدگاه اسال فرد؛    سعید فراهانى1
  141  نساء: 2
؛ 66؛ اسرراء: 20و  19؛ مؤمنرون: 12و  11؛ نرور: 99؛ انعا : 57؛ اعراف: 22؛ بقره: 18  ر ک: مؤمنون: 3

  66؛ نح : 14نح : 
  61و هود:  10  ر ک: رحما: 4

  319  ص 20؛ م احبالغه شرر ناج اححدید؛ ال ل ابا ابى حمید با هبة  عبداح5
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مقرا  «  گیررد یابد و هر کس به آن دست نیابد  زیر سلطه قرار مى دست یابد  غلبه مى
 فرماید:  بینان مى معظم رهبری درباره تواه به علم و صنایع دانش

و تکیره بره علرم در کشرور ما باید ایا مسأحه را ادی بگیریم؛ یعنى به مسرأحه علرم 

اهمیت بدهیم؛ یعنى ایا را اساس کار قرار دهیم  حرف ما در ایا چنرد سراحه همریا 

وقرت ایرا   هرای مارلرف اردی گرفرره شرود  آن است  اگر چنانچه علم در باش

آفرینرى  کننرد و هرو، کننرد  توحیرد مى بنیان بر مبنای علرم کرار مى های دانش شرکت

 1به تدریج اقرصاد کشور را به شکوفایى واقعى برسانند کنند  خواهند توانست  مى

های مارلف اارمراعى  اقرصرادی یرا حررى  بسیاری از کشورها در زمان وقوع بحران
تواننرد  بنیان به راحررى مى های دانش ماحى شرکت -سیاسى با اسرفاده از ظرفیت علمى

بنیران  اقرصرادی  شبحران و عواقب اقرصادی ناشى از آن را مدیریت کنند  اقرصاد دان
است که کاربرد دانش و اطالعا، در آن اهمیت با یى داشره و توحید و توزیع  مبرنرى 

گذاری در صنایع با محوریت دانش مورد تواره خاصرى  گرفره و سرمایه  بر آن شک 
های  گذاری در دانش نیرز عبرار، اسرت از مجمروع هزینره قرار گرفره است  سرمایه

های ارتقرای  ای که بابت فعاحیت تحقیق و توسعه و هر هزینه های انجا  شده در واحد
   2گرفره است  دانش انجا  

های یک کشور و مغز اوانان آن کشرور قررار دارد  نره تنارا برا  علمى که در دانشگاه
سراز رشرد و پیشررفت آن اسرت  بنرابرایا  رود؛ بلکه تحریم زمینه تحریم از میان نمى

بنیران  های دانش ا اقرصادی شکوفا باید از شرکتااش اقرصادی و داشرتحقق برای 
هایى میران  ها در حقیقرت واسرطه به صور، ادی حمایت کرد؛ زیررا ایرا شررکت

کننرد و برا  هرای نرو را توحیرد مى آوری های علمى و پىوهشى هسررند کره فا شرکت
ها با اتکرای بره دانرش  دهند  ایا شرکت آوری را توسعه مى شان مرزهای فا ابرکارا،

  و آوری تجاری  کا  و توحید تبدی   و امکان عرضره آن را در داخر  علم را به فا نو 

                                                           

  08/05/1391بینان؛  های دانش   بیانا، در دیدار امعى از پىوهشگران و مسئو ن شرکت1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20581 

  05/01/1399« بنیان در ااش توحید نقش اقرصاد دانش»  خبرگزاری دانشجو؛ 2
https://snn.ir/fa/news/836739 
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 1کنند  خارم از کشور فراهم مى

 اهتمام به تولید و حمایت از تولید داخلی. 3

هرا را مسرار وی کررده اسرت   خداوند  منابع و امکانا، را برای آدمى آفریرده و آن
وری از ایا منابع بره اسررجو در زمریا بپرردازد و نیازهرای  انسان نیز باید برای باره

 معیشرى خود را به وسیله امکانا، نافره در آن برطرف کند: 
ْيِن َفَم  ََ َهاَر آَي َْ َو النَّ ْي ُغلوا َفْضلاًل َو َجَعْلَنا اللَّ ََ ْب ََ َهاِر ُمْبِصلَرًة ِل ِْ َو َجَعْلَنا آَيَة النَّ ْي

َحْوَنا آَيَة اللَّ
ْلَناُه َتْفِصيالً  َّْ َشيٍْء َفصَّ ِنيَن َو اْلِحَساَب َو ُك ْعَلُموا َعَ َد السِّ ََ ُكْ  َو ِل و شرب و روز  2؛ِمْن َربِّ

بارش   روز را روشرنىگرون و نشرانه   رهیرم  نشرانه شرب را تیررا دو نشانه قررار داد

ها و حسرا   د و ترا شرماره سرالییرم تا ]در آن[ فتلى از پروردگارتان بجویدیگردان

 م  یز  را به روشنى باز نمودید و هر چیدادها[ را بدانی]عمرها و رو

انسان مواودی است که عمده نیازهایش به وسیله زمریا و در روی آن فرراهم شرده 
تالش مداو  و مالیم خود  طبیعت را را  کنرد و از است  اوست که باید با حرکت و 

آن باره بگیرد تا با تأمیا اقرصاد  برواند بر مشکال، مادی خود پیرروز شرود و مسریر 
مسرلمانان را بره تجرار، و  خود را به سوی کمال پایدار طى کند  ائمره معصرو 

کرار و توحیرد  و  صدقا، ااریه  مانند وقف باغ  مزرعه  مرتع و مانند آن تشویق کرده
ْیاِدیُكْم   ُكُلوا ِمْن »فرموده است:  خدا که رسولاند؛ چنان را مایه عز، آنان دانسره

َ
 3؛ َكادِّ أ

 « از دسررنج خود ارتزا  کنید
ای که با واود دارا بودن امکانا، و اسرعدادهای فرراوان بره امکانرا، دیگرران  اامعه

وری از امکانرا،  تواند عز، کافى داشره باشرد و بررای بارره چشم داشره باشد  نمى
 فرماید:  ها سر تعظیم فرود بیاورد  قرآن در ایا باره مى دیگران باید در برابر آن

نَّ َعْيَنْيَك  لَنُهْ  ِفيلِه َو ِرْ ُق َو اَل َتُم َّ َِ ْنَيا ِلَنْف ْعَنا ِبِه َأْ َواًجا ِمْنُهْ  َ ْهَرَة اْلَحَيلاِة الل ُّ ََّ ِإَلى َما َم
َك َخْير  َو َأْبَقى م یردکرشران را از آن برخروردار یو زناار به سو  آنچه اصنافى از ا 4؛َربِّ

                                                           

  87و  86؛ ص های دینى مبانى و احزاما، اقرصاد مقاومرى در آموزه  ماری قبادی قورد ر؛ 1

  12  اسراء: 2

  314  ص 63؛  م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 3

  131  طه: 4
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دگان خرود مردوز و یرم  دییازمرایشران را در آن بیاست تا ایور زندگى دنی]و فقط[ ز

 دارتر است  یه[ روز  پروردگار تو بارر و پاک]بدان 

ا برا عرز، و سرربلندی یرخواهد در برابر اسررعمار و نفروه مسررکبران دن ملرى که مى
هرا  بایرد نیرروی  های آن ها و پیشررفت زندگى کند  به اای مقایسه خود برا سررمایه

 1ش اقرصادی بره کرار گیررد فکری و اسمانى خود را در راه رشد و شکوفایى و اا
 فرماید:  مقا  معظم رهبری مى

های خود  نسبت معکوس با نفوه بیگانگران و دشرمنان  موفقیت هر ملرى در پیشرفت
شان مرعاکس است؛ یعنى هر گاه بیگانه و یک قردر،  ها نسبت در آن کشور دارد  ایا

وهش در بریا خاراى ر وحو آن قدر، خاراى علنا  اظاار دشمنى نکرده باشرد ر نفر
ای همرراه برا  مرد   قشرهای مارلف و فتای سیاسى بیشرر باشد  ایا ملت از آینرده

ای  عز، و همراه با افراار و ترأمیا شرده  دورترر اسرت  احبرره نبایرد برا هرر بیگانره
مرا بره اکنرد؛   ای دوسررى مى گری کرد  گاهى انسان به خاطر مصاحح  برا بیگانره سریزه

اید ااازه داد که در امور داخ  ایا خانه  ایا خانواده  ایرا همان بیگانه دوست هم نب
 2کشور و ایا اامعه برواند نقش ایفا کند 

 نشود که حمایت از توحید ملى با اسررفاده بردو شک ااش توحید زمانى محقق مى بى
ای از توحیرد ملرى  شود  برای مثال اگرر اداره اسرثنای همگان از ایا توحیدا، محقق مى

د  اما اداره دیگری شأن خود را با تر از ایا ببینرد و از توحیردا، خراراى اسرفاده کن
شرود  بسریاری از کا هرای غیرر  اسرفاده کند  حمایت از توحید ملرى نیرز محقرق نمى

اساسى خاراى که در داخ  معادل ندارند  به راحررى قابر  توحیرد در   اساسى یا نیمه
ه یا ارا افررادن برنرد خراراى  در داخر  داخ  هسرند  اما به علت نداشرا بازار اوحی

ها که با خره باید اایگزیا شوند  از خرارم فه ساخت ندارند  اگر خرید ایا کا صر
یا از نمایندگان داخلى شرکت خاراى ممنوع شود و به اای آن با تشرریح نیازهرای 

                                                           
؛ 107و  106؛ ص هرای دینرى آموزهمبانى و احزاما، اقرصاد مقاومرى در   ر ک: ماری قبادی قورد ر؛ 1

عوام  مؤهر در حمایرت از کرار  توحیرد و سررمایه مسرلمیا از »على محمد میرالیلى و سمیه یوسفى؛ 
  59ص   ؛«دیدگاه قرآن و حدیث

  11/08/1379آموزان و اانبازان؛    بیانا، در دیدار با دانشجویان و دانش2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3033  
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بره هر دسرگاه و اداره و سازمان  توحیدکنندگانى که قابلیرت توحیرد را دارنرد  دعرو، 
ها مرتفع خواهرد شرد  احبرره حمایرت از  ای از نیاز به آن مشارکت شوند؛ باش عمده

 ها نیست  توحید داخلى راهکارهای بسیار دیگری هم دارد که مجال پرداخرا به آن

 برقراری امنیت اقتصادی. 4

گذار  صرنعرگر  کشراورز   امنیت اقرصادی به معنای ایجاد فتایى اسرت کره سررمایه
ها خرارم  اوینده کار و     در آن در برابر انواع فشارهایى که از کنررل آن مبرکر علمى 

احمللرى  دوحررى  اداری   است  حفاظت شوند و از صرحت و سرالمت ارتباطرا، بیا
قررآن کرریم  1دفاعى  حقوقى و سیاسى کشور احساس اطمینان  آرامش و امنیت کنند 

لِذيَن آَمُنلوا اَل َتلْأُكُلوا »سرت: ادرباره ایجاد امنیت اارماعى و اقرصادی فرموده  َهلا الَّ َيلا َأيُّ
ِْ ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُك  د یرامران آوردهیه اکرسانى کا   2؛َأْمَواَلُكْ  َبْيَنُكْ  ِباْلَباِط

گر از شرما یدیکره داد و سرد  با تراضرى کد مگر آنیگر را به ناروا ماوریاموال همد
 « ه[ باشد]انجا  گرفر

گیری او  هراس و وحشت در اامعه الوگیری کند و با  دوحت اسالمى باید از شک 
ها نسبت به مال و سرمایه و نقش آن در رشرد  اصالحا، فرهنگى  ز  و تغییر نگرش

هرای  گذاری و فعاحیت اقرصادی و رفع مشرکال،  فترای مناسرب را بررای سررمایه
ها و هر آنچه کره  افرا دامنه اخرالفا، و فرنهتوحیدی و تجاری فراهم کند و از شد، ی

به ماحک اشررر  که اما  علىمواب زیان اامعه اسالمى شود  الوگیری کند؛ چنان
هرا را بره  سرفارش مررا در مرورد بازرگانران و صراحبان صرنایع بپرذیر و آن»فرمود: 

شان را اما بردار و  های فعاحیت شان را پاش بدار  راه نیکوکاری سفارش کا     حرمت
فروشى و تررک عرداحت هنگرا   حفاظت اامعه از کم 3« ها بکوش در حفظ حقو  آن

هرای دوحرت  و     از دیگرر فعاحیت 4  ربرا  قمرار  تقلربپیمانه و وزن  احرکار  دزدی
                                                           

  9؛ ص امنیت اقرصادی  ناصر ااانیان؛ 1

  29  نساء: 2
  438؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص احبالغه ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 3
؛ تفسیر نمونه ؛ ناصر مکار  شیرازی و همکاران؛34؛ توبه: 181 – 183؛ شعراء: 1 – 5  ر ک: مطففیا: 4
   247  ص 26و م  394  ص 7م 
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اسالمى در راه تأمیا امنیت اقرصادی و اارماعى برای رشد و شرکوفایى اقرصرادی و 
 ااش توحید است تحقق 

 صبر در برابر مشکالت اقتصادی. 5

اارش توحیرد و رشرد و شرکوفایى تحقرق ترریا وظرایف مررد  بررای  یکى از مام
چنان که خداوند وعده  ا و مشکال، اقرصادی است؛ زیرا آنه اقرصادی  تحم  سارى

امرا   1« ِإنَّ َملَع اْلُعْسلِر ُيْسلًرا»داده است  بعد از هر سارى  گشایش و راحررى اسرت: 
َُ   اْطَرْح »نیز فرموده است:  على اْبِر   اْلُهُماوِم   َواِرَداِت   َعْنا شایسرره اسرت کره  2؛ِبَعاَ اِئِم الص 

 « ها غلبه یابد انسان با صبر بر مشکال، و سارى
هرا  از  پذیر توحیدا، داخلى و مصررف آن های توایه صبر در برابر مشکال، و کاسرى

کنررد و بررا اعرمرراد و   ها و منررابع بررا ارزش ملررى الرروگیری مى هرردر رفرررا سرررمایه
رصادی  رسیدن به توحیرد برا کننده  راهى برای دسریابى به رونق اق دهى به توحید فرصت

 ماندگى و رهایى از وابسرگى خواهد بود   کیفیت  ابران فقر و عقب

 گیری نتیجه
اسال  خواسرار خوشبارى  سعاد، و رفاه انسان در دنیا و آخرر، اسرت  ترالش در 

ای برای رسیدن به سعاد، حقیقى در ااان آخرر،  ایا ااان مادی  مقدمه و وسیله
نگاه اقرصاد اسالمى برای رسیدن به رشد و شکوفایى اقرصرادی و است  از ایا رو از 

ها و مررد   کننرده ااش توحید  باید همه طبقرا، اامعره اعرم از دوحرت  توحیدتحقق 
ای سراحم و  دوشادوش یکدیگر در ایا مسیر قرد  بردارنرد ترا ضرما ایجراد اامعره

 مطلو  از نظر اقرصادی  هر گونه راه نفوه دشما بسره شود 

                                                           
  6  انشرار: 1
  31؛ تصحیح صبحى صاحح؛ نامه احبالغه ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 2
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