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نگاهی به سازوکارهای تحقق جهش تولید
زهرا رضائیان

*

مقدمه

یکى از روشها و شیوههای ترسیم ااتگیری کلى نظا و مسرئوحیا کره بره ابرکرار
مقا معظم رهبری ایجاد شده است نامگذاری سالهاست که به طور رسرمى از سرال
 1378در پیا نوروزی ایشان آغاز شده و در سالهای بعد نیز ایا رونرد ادامره یافرره
است بیانا ،رهبر معظم انقال که به مناسبتهای مارلف ایرراد مىگرردد همرواره
مشرم بر موضوعا ،و مسائ به همپیوسره است انراا عنوان سال نیز برر اسراس
تحو  ،و انرقادا ،و بررسى بدنه کارشناسى نظا و مشرور ،برا نابگران صرور،
مىگیرد تأکید ویىه آیت لال خامنهای بر اقصاد مقاومرى حمایرت از توحیرد داخلرى و
ااش توحید ر کره ریشره قرآنرى دارد ر در سرالهای اخیرر مىتوانرد آغرازی بررای
برنامهریزی به منظور دستیابى به اهداف ترسیم شده از سوی ایشان باشد که تحقرق
آن مسرلز همکاری دو سویه دوحت و مرد است نامگذاری سال  1399بره «اارش
توحید» در امرداد راهبرد توحید در سال گذشره و بیش از یک دهه شعارهای اقرصرادی
برای برونرفت از تنگناها و چاحشهای اقرصرادی اسرت در ایرا نوشررار برخرى از
راهکارهای تحقق ااش توحید را با بارهگیری از آموزههای دینى مورد بررسرى قررار
مىدهیم
اهمیت تولید در اسالم

اسال برای کار و توحید و سرمایه اهمیت ویىهای قائ شده و مسلمانان را بره پرهیرز
* کارشناس ارشد علو قرآن و حدیث

از وابسرگى و اعرماد به دشمنان دعو ،کرده اسرت  1رسرولخدا

َ
فرمرودِ « :اْل ْساَ ُم

ُ

َ

َ

َی ْعلو َو ال ُی ْعلی َعل ْیه؛ 2اسال برتر است و چیزی برر آن برترری نردارد» سریره پیشروایان
دینى در اهرما به اشرغال و توحید نکوهش افرراد تنبر و حمایرت از توحیدکننردگان

بیانگر اهمیت ایا مسأحه در اسال است دشرمنان هرگرز خواهران رشرد و پیشررفت
مسلمانان نیسرند و به هر وسیلهای از امله «تحریم اقرصادی» مىکوشند ترا برر آنران
تسلط داشره باشند از آناا که اسال ااودانه است و برای تمامى امرور برنامره دارد
برای رشد و پیشرفت مسلمانان در همه زمینهها و از املره اقرصراد تعراحیم ویرىهای
دارد از ایا رو راهکارهای رشد و توحید و رهایى از مشکال ،اقرصادی را مىتوان از
آیا ،و روایا ،برداشت کرد
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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راهکارهای رشد تولید داخلی
 .1استفاده بهینه از منابع و سرمایههای طبیعی

ااان هسرى سرشار از نعمتها و امکانا ،بىشماری است که خداونرد در خردمت

َ
َ
َ َ ُ
َ َّ َ ُ ُ
اك ْ م ْن ُك ِّْ َما َس َأ ْل َُ ُم ُ
لوها؛3و از هرر
وه َو ِإ ْن ت ُع ُّ وا ِن ْع َمت الل ِه ال ت ْحص
بشر قرار داده است« :وآت
ِ

چه از او خواسرید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید نمىتوانیرد آن را
به شمار درآورید» اگر چه نعمتهای احاى بىشمار اسرت وحرى بىحسرا نیسرت
بنابرایا باید کوشید تا در راه خیر و صالر خود و اامعه از آنها به درسررى اسررفاده
کرد به دست آوردن دانش و تاصص ز یکى از شیوههای صرحیح بارهگیرری از
منابع و نعمتهاست گاه ممکا است امکانا ،و منابع فراوانى در دست باشرد وحرى
انسان به دحی ناآگاهى و نداشرا تاصص ز نرواند از آنها باره کافى ببرد؛ چنانکه
اما على

َ

َ

َ

َ

َ ْ َ
اَ ُم ْح ََ ٌ
ااج ِف َیهاا ِإلای َم ْع ِرفاة؛ 4هریچ کراری
فرموده استَ « :ما ِم ْن َح َركاة ِإال و أن

نیست مگر ایاکه در انجا آن نیازمند آگاهى هسرى»
 1آلعمران118 :

 2محمد با على ابا شارآشو ؛ مناقب آل ابىطاحب
 3ابراهیم34 :
 4محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  74ص 267

؛ م  3ص 241

اسرفاده باینه از آ های گونراگون بارهبررداری از دانرههای روغنرى بارهبررداری از
منابع دریایى بارهبرداری از چاارپایان 3که در اقرصاد بحرانى مىتواند مامتریا منبرع
درآمدی باشد اسرفاده باینه از زمیاهای مزروعى و مناسب کشرت و نیرز اسررفاده از
منابع مواود و کشف منابع شناخره نشده  4از امله راههایى است کره از نگراه قررآن

نگاهی به سازوکارهای تحقق جهش تولید

با مدیریت کارآمد مىتوان توانایىها و اسرعدادهای نافره در وارود منرابع انسرانى را
کشف کرد پرورش داد و از کمرریا منابع بیشرریا بارهبرداری را نمرود برا برردن
سطح فرهنگ اامعه بارهگیری مناسب از مفاهیم و ارزشهرای معنروی و اسرالمى
برنامهریزی و مدیریت زمان و مکان از دیگر اصوحى است که مىتوان بررای پیشربرد
بارهوری از آنها اسرفاده کررد از سروی دیگرر اسررفاده نادرسرت از ایرا منرابع کره
مامتریا آنها فروش غیر اصوحى ایا منابع به صور ،خرا اسرت؛ موارب آسریب
رساندن به اقرصاد و ضعیف شدن آن مىشود کشورهای هروتمند د نى هسرند کره
در سیمای دایههای دحسوزتر از مادر هرو،های کشورهای ااان سو را مىرباینرد و
با فروش فرآوردههای صنعرى به آنان اندک پوحى را که مقابر خریرد منرابع خرا در
اخریار آنها قرار دادهاند؛ از آنان باز مىسرانند  1قرآن ایا شیوه معاملره را کره موارب
ْ ْ
َ َ
َ َّ ْ َ
َ
َ ْ
تسلط کافران مىشود به شد ،رد کرده استَ « :ولن َي ْج َعْ الل ُه ِللك ِافرين َعللى ال ُملم ِم ِنين
ِ
َ ً
يال؛ 2و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان برا کافران راه [تسلطى] قرار نداده است»
س ِب

مىتواند در ااش توحید و شکوفایى بیشرر اقرصاد نقشآفریا باشد
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 .2توجه به صنایع دانشبنیان

تواه اامعه اسالمى به علو مورد نیاز و فراگیری آنها ضروری است؛ زیرا مواب
حفظ عز ،و قدر ،مسلمانان مىشود؛ چنانکه اما على
َ

َ

َ

َ

لام ُس ٌ
مىفرماید« :الع ُ
الطان
ِ

َمن َو َ
جد ُُ صال ِب ِه َو َمن لم َی ِج ُدُ صیل َعلیه؛ 5علم و دانش قردر ،اسرت هرر کرس بره آن
 1سعید فراهانىفرد؛ نگاهى به فقر و فقرزدایى از دیدگاه اسال ؛ ص 50
 2نساء141 :

 3ر ک :مؤمنون18 :؛ بقره22 :؛ اعراف57 :؛ انعا 99 :؛ نرور 11 :و 12؛ مؤمنرون 19 :و 20؛ اسرراء66 :؛
نح 14 :؛ نح 66 :
 4ر ک :رحما 10 :و هود61 :
 5عبداححمید با هبة لال ابا ابىاححدید؛ شرر ناجاحبالغه؛ م  20ص 319

دست یابد غلبه مىیابد و هر کس به آن دست نیابد زیر سلطه قرار مىگیررد» مقرا
معظم رهبری درباره تواه به علم و صنایع دانشبینان مىفرماید:
ما باید ایا مسأحه را ادی بگیریم؛ یعنى به مسرأحه علرم و تکیره بره علرم در کشرور
اهمیت بدهیم؛ یعنى ایا را اساس کار قرار دهیم حرف ما در ایا چنرد سراحه همریا
است اگر چنانچه علم در باشهرای مارلرف اردی گرفرره شرود آن وقرت ایرا
شرکتهای دانشبنیان بر مبنای علرم کرار مىکننرد توحیرد مىکننرد و هرو،آفرینرى
مىکنند خواهند توانست به تدریج اقرصاد کشور را به شکوفایى واقعى برسانند

1

بسیاری از کشورها در زمان وقوع بحرانهای مارلف اارمراعى اقرصرادی یرا حررى
سیاسى با اسرفاده از ظرفیت علمى -ماحى شرکتهای دانشبنیان به راحررى مىتواننرد
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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بحران و عواقب اقرصادی ناشى از آن را مدیریت کنند اقرصاد دانشبنیران اقرصرادی
است که کاربرد دانش و اطالعا ،در آن اهمیت با یى داشره و توحید و توزیع مبرنرى
بر آن شک گرفره و سرمایهگذاری در صنایع با محوریت دانش مورد تواره خاصرى
قرار گرفره است سرمایهگذاری در دانش نیرز عبرار ،اسرت از مجمروع هزینرههای
انجا شده در واحدهای تحقیق و توسعه و هر هزینهای که بابت فعاحیتهای ارتقرای
دانش انجا گرفره است

2

علمى که در دانشگاههای یک کشور و مغز اوانان آن کشرور قررار دارد نره تنارا برا
تحریم از میان نمىرود؛ بلکه تحریم زمینهسراز رشرد و پیشررفت آن اسرت بنرابرایا
برای تحقق ااش اقرصادی و داشرا اقرصادی شکوفا باید از شرکتهای دانشبنیران
به صور ،ادی حمایت کرد؛ زیررا ایرا شررکتها در حقیقرت واسرطههایى میران
شرکتهای علمى و پىوهشى هسررند کره فاآوریهرای نرو را توحیرد مىکننرد و برا
ابرکارا،شان مرزهای فاآوری را توسعه مىدهند ایا شرکتها با اتکرای بره دانرش
نو علم را به فاآوری تجاری کا و توحید تبدی و امکان عرضره آن را در داخر و
 1بیانا ،در دیدار امعى از پىوهشگران و مسئو ن شرکتهای دانشبینان؛ 1391/05/08
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20581

 2خبرگزاری دانشجو؛ «نقش اقرصاد دانشبنیان در ااش توحید» 1399/01/05
https://snn.ir/fa/news/836739

خارم از کشور فراهم مىکنند

1

 .3اهتمام به تولید و حمایت از تولید داخلی

خداوند منابع و امکانا ،را برای آدمى آفریرده و آنهرا را مسرار وی کررده اسرت
انسان نیز باید برای بارهوری از ایا منابع بره اسررجو در زمریا بپرردازد و نیازهرای
معیشرى خود را به وسیله امکانا ،نافره در آن برطرف کند:

َ َ
ْ َ َ َّ
َّ
ً َ َُ َ ْ ً
َ َ َّ
ْ َ َّ َ
َو َج َعلنا الل ْيْ َو الن َه َار َآيَ ْي ِن ف َم َح ْونا َآية الل ْي ِْ َو َج َعلنا َآية الن َه ِار ُم ْب ِص َلرة ِلَ ْبَغلوا فضلال
َ َْ َْ
َّ َ
ً
ْ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ِّ َ
ين َو ْالح َس َ
اب َو ُكْ شي ٍْء ف َّصلن ُاه تف ِصيال؛ 2و شرب و روز
ِمن ربك و ِلَعلموا ع د الس ِن
ِ

را دو نشانه قررار دادیرم نشرانه شرب را تیررهگرون و نشرانه روز را روشرنىبارش
گردانیدیم تا [در آن] فتلى از پروردگارتان بجوییرد و ترا شرماره سرالها و حسرا

انسان مواودی است که عمده نیازهایش به وسیله زمریا و در روی آن فرراهم شرده
است اوست که باید با حرکت و تالش مداو و مالیم خود طبیعت را را کنرد و از
آن باره بگیرد تا با تأمیا اقرصاد برواند بر مشکال ،مادی خود پیرروز شرود و مسریر
خود را به سوی کمال پایدار طى کند ائمره معصرو

مسرلمانان را بره تجرار ،و

صدقا ،ااریه مانند وقف باغ مزرعه مرتع و مانند آن تشویق کرده و کرار و توحیرد
را مایه عز ،آنان دانسرهاند؛ چنانکه رسولخدا

ُُ

َ َ

ُ

فرموده است« :كلوا ِم ْن ك ِّاد أ ْی ِادیك ْم؛

3

از دسررنج خود ارتزا کنید»
اامعهای که با واود دارا بودن امکانا ،و اسرعدادهای فرراوان بره امکانرا ،دیگرران
چشم داشره باشد نمىتواند عز ،کافى داشره باشرد و بررای باررهوری از امکانرا،
دیگران باید در برابر آنها سر تعظیم فرود بیاورد قرآن در ایا باره مىفرماید:

َ َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ
ْ ُ
ُّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
َْ َ ً ُْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
يله َو ِر ق
و ال تم ن عينيك ِإلى ما مَعنا ِب ِه أ واجا ِمنه هرة الحي ِ
لاة الل نيا ِلنف َِلنه ِف ِ
َ َ
َ َ
َر ِّبك خ ْير َو أ ْبقى؛ 4و زناار به سو آنچه اصنافى از ایشران را از آن برخروردار کرردیم

 1ماری قبادی قورد ر؛ مبانى و احزاما ،اقرصاد مقاومرى در آموزههای دینى؛ ص  86و 87
 2اسراء12 :
 3محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  63ص 314
 4طه131 :
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[عمرها و رویدادها] را بدانید و هر چیز را به روشنى باز نمودیم

135

[و فقط] زیور زندگى دنیاست تا ایشران را در آن بیازمراییم دیردگان خرود مردوز و
[بدان که] روز پروردگار تو بارر و پایدارتر است

ملرى که مىخواهد در برابر اسررعمار و نفروه مسررکبران دنیرا برا عرز ،و سرربلندی
زندگى کند به اای مقایسه خود برا سررمایهها و پیشررفتهای آنهرا بایرد نیرروی
1
فکری و اسمانى خود را در راه رشد و شکوفایى و ااش اقرصادی بره کرار گیررد
مقا معظم رهبری مىفرماید:
موفقیت هر ملرى در پیشرفتهای خود نسبت معکوس با نفوه بیگانگران و دشرمنان
در آن کشور دارد ایاها نسبتشان مرعاکس است؛ یعنى هر گاه بیگانه و یک قردر،
خاراى ر وحو آن قدر ،خاراى علنا اظاار دشمنى نکرده باشرد ر نفروهش در بریا
مرد قشرهای مارلف و فتای سیاسى بیشرر باشد ایا ملت از آینردهای همرراه برا
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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عز ،و همراه با افراار و ترأمیا شرده دورترر اسرت احبرره نبایرد برا هرر بیگانرهای
سریزهگری کرد گاهى انسان به خاطر مصاحح برا بیگانرهای دوسررى مىکنرد؛ امرا بره
همان بیگانه دوست هم نباید ااازه داد که در امور داخ ایا خانه ایا خانواده ایرا
کشور و ایا اامعه برواند نقش ایفا کند

2

بىشک ااش توحید زمانى محقق مىشود که حمایت از توحید ملى با اسررفاده بردون
اسرثنای همگان از ایا توحیدا ،محقق مىشود برای مثال اگرر ادارهای از توحیرد ملرى
اسرفاده کند اما اداره دیگری شأن خود را با تر از ایا ببینرد و از توحیردا ،خراراى
اسرفاده کند حمایت از توحید ملرى نیرز محقرق نمىشرود بسریاری از کا هرای غیرر
اساسى یا نیمه اساسى خاراى که در داخ معادل ندارند به راحررى قابر توحیرد در
داخ هسرند اما به علت نداشرا بازار اوحیه یا ارا افررادن برنرد خراراى در داخر
صرفه ساخت ندارند اگر خرید ایا کا ها که با خره باید اایگزیا شوند از خرارم
یا از نمایندگان داخلى شرکت خاراى ممنوع شود و به اای آن با تشرریح نیازهرای
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هر دسرگاه و اداره و سازمان توحیدکنندگانى که قابلیرت توحیرد را دارنرد دعرو ،بره
مشارکت شوند؛ باش عمدهای از نیاز به آنها مرتفع خواهرد شرد احبرره حمایرت از
توحید داخلى راهکارهای بسیار دیگری هم دارد که مجال پرداخرا به آنها نیست
 .4برقراری امنیت اقتصادی

امنیت اقرصادی به معنای ایجاد فتایى اسرت کره سررمایهگذار صرنعرگر کشراورز
مبرکر علمى اوینده کار و در آن در برابر انواع فشارهایى که از کنررل آنها خرارم
است حفاظت شوند و از صرحت و سرالمت ارتباطرا ،بیااحمللرى دوحررى اداری
دفاعى حقوقى و سیاسى کشور احساس اطمینان آرامش و امنیت کنند  1قررآن کرریم

اموال همدیگر را به ناروا ماورید مگر آنکه داد و سرد با تراضرى یکردیگر از شرما
[انجا گرفره] باشد»
دوحت اسالمى باید از شک گیری او هراس و وحشت در اامعه الوگیری کند و با
اصالحا ،فرهنگى ز و تغییر نگرشها نسبت به مال و سرمایه و نقش آن در رشرد
اقرصادی و رفع مشرکال ،فترای مناسرب را بررای سررمایهگذاری و فعاحیتهرای
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توحیدی و تجاری فراهم کند و از شد ،یافرا دامنه اخرالفا ،و فرنهها و هر آنچه کره
مواب زیان اامعه اسالمى شود الوگیری کند؛ چنانکه اما على

به ماحک اشررر

فرمود« :سرفارش مررا در مرورد بازرگانران و صراحبان صرنایع بپرذیر و آنهرا را بره
نیکوکاری سفارش کا حرمتشان را پاش بدار راههای فعاحیتشان را اما بردار و
در حفظ حقو آنها بکوش»  3حفاظت اامعه از کمفروشى و تررک عرداحت هنگرا
پیمانه و وزن احرکار دزدی ربرا قمرار تقلرب 4و از دیگرر فعاحیتهرای دوحرت
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ناصر ااانیان؛ امنیت اقرصادی؛ ص 9
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اسالمى در راه تأمیا امنیت اقرصادی و اارماعى برای رشد و شرکوفایى اقرصرادی و
تحقق ااش توحید است
 .5صبر در برابر مشکالت اقتصادی

یکى از مامترریا وظرایف مررد بررای تحقرق اارش توحیرد و رشرد و شرکوفایى
اقرصادی تحم سارىها و مشکال ،اقرصادی است؛ زیرا آنچنان که خداوند وعده
داده است بعد از هر سارى گشایش و راحررى اسرت« :إ َّن َم َ
لع ْال ُع ْس ِلر ُي ْس ًلرا»  1امرا
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انسان با صبر بر مشکال ،و سارىها غلبه یابد»

صبر در برابر مشکال ،و کاسرىهای توایهپذیر توحیدا ،داخلى و مصررف آنهرا از
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
13

هرردر رفرررا سرررمایهها و منررابع بررا ارزش ملررى الرروگیری مىکنررد و بررا اعرمرراد و
فرصتدهى به توحیدکننده راهى برای دسریابى به رونق اقرصادی رسیدن به توحیرد برا
کیفیت ابران فقر و عقبماندگى و رهایى از وابسرگى خواهد بود
نتیجهگیری

اسال خواسرار خوشبارى سعاد ،و رفاه انسان در دنیا و آخرر ،اسرت ترالش در
ایا ااان مادی مقدمه و وسیلهای برای رسیدن به سعاد ،حقیقى در ااان آخرر،
است از ایا رو از نگاه اقرصاد اسالمى برای رسیدن به رشد و شکوفایى اقرصرادی و
تحقق ااش توحید باید همه طبقرا ،اامعره اعرم از دوحرت توحیدکننردهها و مررد
دوشادوش یکدیگر در ایا مسیر قرد بردارنرد ترا ضرما ایجراد اامعرهای سراحم و
مطلو از نظر اقرصادی هر گونه راه نفوه دشما بسره شود
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