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 مقدمه. 1

اقتصاد یکی از عوامل تأثیرگذار بر زندگی بشر در 

طول تاریخ بوده است. با توجه به اهمیت این 

موضوع، پرداختن به راهکارهای مؤثر که در زمان 

کمتری بتواند بازدهی و اثربخشی بیشتری داشته 

اقتصادی و اقتصاد باشد، به عنوان دغدغه مکاتب 

شود. اهمیت سیاسی هر جامعه در نظر گرفته می

های تولیدی از جمله عوامل قائل شدن به بخش

تواند ای است که هم میآفرین در هر جامعهامنیت

رویه نجات دهد جامعه را از وابستگی و واردات بی

زایی و ایجاد و هم اینکه با درآمدزایی، اشتغال

ی برای ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی، عامل

بخشی به نظام سیاسی و رضایت مشروعیت

شهروندان باشد. با این حال، هر مکتب فکری با 

توجه به اینکه اقتصاد را به عنوان و یا وسیله در نظر 

گیرد، نگرش خاصی نسبت به رونق تولید و می

دارد. در مکتب راهکارهای دستیابی به آن عرضه می

آن رونق تولید، هدفی ذاتی  اسالم، اقتصاد و به تبع

روند، بلکه ابزارهایی برای کسب به شمار نمی

سعادت دنیوی و اخروی و همچنین ایجاد رفاه و 

رده ـها شمرای انسانـآسایش مادی و معنوی ب

 شوند. می

با توجه به پیوند اقتصاد در جمهوری اسالمی ایران 

ول ـوان اصـتهای دینی و شرعی، میو آموزه

بخش رونق تولید را از منظر آیات و روایات تحقق

مورد بررسی قرار داد. ضمن اینکه باید به این نکته 

های رانترین پیشتولید یکی از مهماشاره نمود که 

اهلل اقتصادی کشور است؛ به طوری که حضرت آیت

، «رونق تولید»را به عنوانِ  1398ای سال خامنه

و سال « جهش تولید»را به عنوانِ  1399سال 

ها و یـد، پشتیبانـولیـت»وانِ ـه عنـرا ب 1400

اند. لذا در صورت گذاری کردهنام «هازداییعـمان

زدایی مسیر تولیدات داخلی، و مانع پشتیبانی

ی تولیدی کشور، آن هم به توسط مسئولین عرصه

صورت جهادی، رونق و جهش در تولید محقق 

تواند در میخواهد شد. از طرفی، عوامل مختلفی 

بخشی به تولیدات داخلی مؤثر باشند که در رونق

کریم و این پژوهش، نگارنده با استناد به آیات قرآن

به معرفی و ید بر بیانات مقام معظم رهبری، با تأک

 تبیین راهکارهای رونق تولید پرداخته است.

اهمیت و ضرورت این پژوهش، به این دلیل است 

هاست به ی ایران، سالکه مسئوالن جمهوری اسالم

رب ـرفت و مقابله با اثرات مخدنبال راه برون

باشند و رهبر معظم انقالب اسالمی ها میتحریم

ایران، نیز در سالیان متمادی بر اهمیت اقتصاد و 

اند به طوری که در معیشت تأکیدات فراوانی داشته

ی بسیار مهم تولیدات های اخیر نیز بر مسئلهسال

ه آن سخنانی را بیان ـبخشی بنقداخلی و رو

ی اقتصادی و اند. لذا مسئوالن عرصهفرموده

ت اقتصادی و ـرای پیشرفـور بـدی کشـولیـت

بخشی به تولیدات داخلی، موظفند عالوه بر رونق

اعتقاد بر اقتصاد مقاومتی، تالش مضاعفی را انجام 

کارهای مناسبی دهند. در این مقاله سعی شده راه

اساسی، پیش کریم برای رفع این دغدغهاز قرآن

روی مسئوالن و تولیدکنندگان قرار گیرد و به این 

بیانات  در کارهاییراه چه پاسخ داده شود: پرسش

 منطبق تولید، رونق خصوص مقام معظم رهبری در

  است؟ گردیده بیان کریم قرآن هایآموزه بر



 57 و همکاران / خوش خاضع                                                    ...رونق تولید از نگاه قرآن با تأکید بر بیانات مقام معظم 

 
 

 . پیشینه تحقیق1-1

راهکارهای تحقق آن و در ارتباط با رونق تولید، 

همچنین ارتباط آن با اقتصاد اسالمی و اقتصاد 

مقاومتی از نظر رهبر معظم انقالب، تحقیقات 

رخی از ـه به بـجام شده است کـای انردهـگست

 مهمترین شود. ازترین آنان پرداخته میمهم

: ردـک اشاره ذیل موارد به توانمی نوشتارها

و  دـولیـت" یهـقالـم در ،(1391) رـفحکیمی

با  البالغهنهج و قرآن نگاه از اقتصادی برداریهرهـب

 "ایرانی سرمایه و از کار حمایت ملّی، تولید رویکرد

 اقتصاد هایشاخصه" دو بخش در را موضوع این

 نگاه از "اسالم در کارگر حقوق رعایت" و "اسالمی

 این به و داده قرار بررسی مورد البالغهنهج و قرآن

 اقتصادی، وریبهروه و تولید که است رسیده نتیجه

 جادـای و کالن هایزیـریبرنامه نیازمند

 نیروی توان با هدفمند اقتصادی هایرساختـزی

 ارائه نیز را کارهاییراه و است ایمان با و ارزشی کار

اما نگارنده در مقاله مذکور به راهکارهای  .است داده

تحقق تولید در اسالم نپرداخته است و تنها به 

ارتباط تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از 

البالغه توجه نشان داده است. منظر آیات و نهج

 یهـمقال در ،(1393) قبادی و دـعاب دالهیـعب

 موضوع به "اقتصاد رونق برای قرآن کارهایراه"

 علیهم) معصومین اقتصادی سیره طبیعی، مواهب

 به و پرداخته قرآنی منظر از کار ارزش و( السالم

 مواهب از استفاده که است رسیده نتیجه این

 در ملی، تولید از حمایت تولید، کیفیت طبیعی،

رویکرد نگارندگان در  .باشندمی مؤثر تولید رونق

مقاله اخیر بر مبنای حفظ منابع طبیعی و استفاده 

صحیح و متناسب با نیازهای انسانی است و وارد 

گذاری اقتصادی سازی و سیاستمقوله تصمیم

 شوند.نمی

 تولید رونق بررسی" یمقاله در ،(1399) پورغالم

 تولید رونق الزامات "کریمقرآن دیدگاه از اقتصادی

 مضاعف، کار و همت مصرف، الگوی اصالح ندمان

 بررسی مورد روایات و قرآن منظر از را غیره و جهاد

 اساس بر تولید که است گرفته نتیجه و داده قرار

 تواندمی زیاد تالش و ملی عزم اسالمی، الگوی

ترین نکته موردنظر اصلی .شود تولید رونق موجب

به تولید  نویسنده تأکید بر کار و تالش برای رسیدن

 در ،(1399) مفید و مؤثر در جامعه است. فتحی

 تولید جهش در روائی و قرآنی کارهایراه" یمقاله

 و قرآن آیات از استمداد با "کشور اقتصاد رونق و

 را تولید جهش به رسیدن هایراه و الزامات روایات،

 است رسیده نتیجه این به و داده قرار بررسی مورد

 واردات منع تولید، از حمایت مانند عواملی که

 زمینه در سازیفرهنگ داخلی، مشابه کاالهای

 عیـطبی واهبـم از استفاده و دـتولی از حمایت

رویکرد . باشند مؤثر اقتصادی پیشرفت در توانندمی

نویسنده در مقاله اخیر به عنوان بخش مهمی از 

گیری پشتوانه نظری، شناسایی منابع و نحوه بهره

دینی برای تنقیح بحث حاضر را فراهم از متون 

 ساخته است.

با عنایت به تحقیقات مطرح شده، رویکرد پژوهش 

حاضر از جهت بررسی مقوله رونق تولید از نظر 

کریم و تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری، قرآن

رود که پژوهشی با این رویکردی متمایز به شمار می

عنوان انجام نشده است. به عالوه اینکه نویسنده 
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های رهبر معظم درصدد است تا بخشی از دغدغه

انقالب را در زمینه رونق تولید پوشش دهد. 

همچنان که پرداختن به مباحث نظری مرتبط با 

رونق تولید در شرایط دشوار کنونی از جمله غلبه 

رائه راهکار از دل متون دینی، ها و باور به ابر تحریم

های فکری و نظری در بخش قابل توجهی از تالش

 شوند.زمینه حل مشکالت اقتصادی محسوب می
 

 . مالحظات اخالقی2

در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخالقی از 

دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع جمله ارجاع

 در دستور کار قرار گرفته است.

 

 هاو روش. مواد 3

-روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی

تحلیلی و مراجعه به متون دینی، اعم از آیات و 

های رهبر معظم انقالب روایات، بیانات و دیدگاه

اسالمی درباره رونق تولید، اقتصاد اسالمی و الگوی 

 اقتصاد مقاومتی است. 
 

 ها. يافته4

نظر اسالم های موردرونق تولید همانند سایر فعالیت

نیازمند در نظر گرفتن شرایط و مالحظاتی است که 

اصل اساسی در این زمینه مبنا بودن رضایت الهی 

و نفی فساد و فعالیت مضر در عرصه زندگی فردی 

و اجتماعی است. در اسالم، فعالیت تولیدی و 

اقتصادی، با توجه به حرکت در مسیر سعادت 

از این  شود که در صورت عدولبشری سنجیده می

توان نسبت به اخالقی بودن معیارها و شرایط نمی

آن قضاوت نمود. در عرصه عمل نیز دیدگاه مقام 

معظم رهبری نیز پیرو همین رویکرد است و 

فعالیت مفسدانه در عرصه اقتصاد از جمله در حوزه 

دانند. از نظر ایشان، رونق تولید تولید را ناپسند می

ولد، دوری از گیری فعالیت مدر صورت شکل

های ربوی، ارج نهادن به مقام متخصصین و فعالیت

های مبتنی بر تعاون و کارآفرینان، توسعه فعالیت

خرد جمعی، اصالح شیوه مدیریت و شیوه مصرف 

های مفسد اقتصادی است. نتایج و دوری از فعالیت

بخشی به جامعه در برابر رونق تولید نیز مصونیت

داخلی، استفاده از  وانـتهدیدات، تکیه بر ت

های عظیم جامعه برای تولید ثروت و رفیتـظ

قدرت و همچنین ایجاد نظام برابر توزیع در 

 های اجتماعی و اقتصادی است. رصهـع
 

 . بحث 5

 هاي رونق تولید از نظر قرآنشاخص. 1-5

برای پرداختن به عوامل و شرایط الزم برای رونق 

الزم برای رونق تولید نیازمند استخراج راهکارهای 

های اقتصادی هستیم و تولید در عرصه فعالیت

ها در اندیشه مقام سپس نیز به بررسی همین مؤلفه

 شود.  معظم رهبری پرداخته می
 

. تولید به مثابه عمل صالح و سعادت 1-1-5

 بشري 

های بشری در صورتی مورد پذیرش اعمال و فعالیت

خیر و نیکو دین اسالم هستند که بر مبنای نیات 

بنا شده باشند. این اصل اساسی به روشنی درباره 

 51های اقتصادی نیز حاکم است. در آیه فعالیت
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کریم سوره مؤمنون به این مسأله اشاره شده و قرآن

یا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ »فرماید: در این باره می

اى «. »لُونَ عَلِیمٌالطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّی بِما تَعْمَ

پیامبران! از غذاهاى پاکیزه بخورید، و عمل صالح 

«. دهید آگاهمانجام دهید، که من به آنچه انجام مى

این توصیه بدان معناست که در هر عملی از جمله 

بایست های اقتصادی نظیر تولید، میدر فعالیت

اصول انسانی و اخالقی را رعایت نمود و از ایجاد 

ی جست. عمل صالح در یک نگاه کلی، مفسده دور

رعایت معیارهای اخالقی و اسالمی است که هدفی 

جز سعادت بشری ندارد. بنابراین اَعمالی نظیر تولید 

ای برای و فعالیت اقتصادی، عالوه بر اینکه وسیله

مهیا کردن شرایط مناسب زندگی افراد هستند، به 

عنوان عملی برای تزکیه نفس انسانی و زندگی 

شود. کسانی که با این سعادتمند در نظر گرفته می

بخشند، اسالمی، زندگی خود را سامان میرویکرد 

از زندگی سعادتمندانه و مرگ سعادتمندانه نیز 

(. 265 ،9، 1391)طباطبایی، شوند برخوردار می

اقتصادی از  مبنا قرار دادن چنین هدفی در عرصه

ستورات جمله رونق تولید، به معنای پیروی از د

الهی، انجام عمل صالح و حرکت در راستای شعائر 

 و اصول اخالقی است. 

های عالوه بر این، عمل صالح در عرصه فعالیت

اقتصادی در واقع عمل بر مبنای معیارهایی است 

که باعث ایجاد فساد، کدورت و دشمنی و نفاق در 

میان افراد جامعه نشود. در مسأله تولید نیز رعایت 

م و جلوگیری از فسادانگیزی، عناصر حقوق مرد

شوند. با توجه اصلی عمل صالح در نظر گرفته می

گیری شرایط به اینکه، فعالیت اقتصادی و شکل

مطلوب برای زندگی، نیازمند مالحظه حقوق سایر 

افراد و همنوعان است، نادیده گرفتن این مسأله به 

مثابه تضییع حقوق آنان و وارد شدن به جرگه 

 فقهاء میان درصالح است. به این دلیل که نااعمال 

 است، مقدم اهللحق بر الناسحق که دارد شهرت

انصاری،  شیخ) انددانسته اجماعی را آن برخی حتی

 «اهللحق از تربزرگ الناسحق» زیرا ؛(169 ،1415

است. بنابراین  «الناسحق از ترآسان اهللحق» و

تولیدی و اقتصادی هرگونه فعالیت در زمینه مسائل 

در وهله اول نیازمند در نظر گرفتن معیارهای الهی، 

مبنا قرار دادن حق و حقوق دیگران و جلوگیری از 

تضییع آن است. بدین ترتیب هم وسیله بودن تولید 

و اقتصاد و هم جلوگیری از اعمال فسادانگیز به 

بینی اسالمی عنوان مبنای فعالیت تولیدی در جهان

 شوند. ه میدر نظر گرفت

پیوند اخالق و تولید در نزد مقام معظم رهبری نیز 

باعث شده است تا ایشان، از مقوله تولید بر مبنای 

ها «معروف»های اسالمی به عنوان یکی از دیدگاه

ها معروف»فرمایند: یاد کنند. به بیان ایشان که می

ط اینها هستند: اعتالی فرهنگ، سالمت محی

و ر نسل تکثی خانوادگی،ی، سالمت محیط اخالق

ی برای اعتالی کشور، رونق تربیت نسل جوان آماده

ن اخالق دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کرد

اسالمی، گسترش علم و فنّاوری، استقرار عدالت 

برای اقتدار ، مجاهدت ت اقتصادیقضائی و عدال

ایران و ورای آن و فراتر از آن، اقتدار امّت  ملت

و مجاهدت برای وحدت اسالمی؛ اسالمی و تالش 

است و همه موظّفند در ها اینها ترین معروفمهم

ی ها تالش کنند؛ امر کنند. نقطهراه این معروف
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)بیانات « مقابل اینها هم عبارت است از منکرها

مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، 

، رونق تولید بدین ترتیب هنگامی که (.1/1/1394

دینی و اخالقی بنا شود، در  هایبر مبنای ارزش

شود. همچنان که ها در نظر گرفته میزمره معروف

دوری از فساد، بخش دیگری از نگرش اسالمی به 

مسأله رونق تولید است. مقام معظم رهبری نیز 

همین خصیصه را در زمینه تولید بیان کرده است 

و خواستار مقابله با مفاسد اقتصادی در زمینه تولید 

ها برای رونق تولید با عنوان عملی تا زمینه اندبوده

ردد. ایشان بیان ـراهم گـح و دور از فساد فـصال

ای وجود اقتصاد، مسائل اصلی ألهدر مس»کنند: می

دارد، عناوین مهمّی وجود دارد که من چند موردش 

اصل  ...رونق تولید است لهأگویم: یکی مسرا می

دان بریدن دست مفساساسی در این مسیر، 

گر، تروریست اقتصادی، اقتصادی یعنی اختالس

باید  [اقتصاد]رحم که دست اینها را از بیقاچاقچی 

بیانات رهبری در حرم امام خمینی، «. )برید

رونق تولید هنگامی بر پایه  (. بنابراین14/3/1398

شود که آثار و معیارهای قرآنی و اسالمی بنا می

و راهی برای های فساد در آن دیده نشود نشانه

دستیابی به سعادت انسانی تلقی شود. در این 

صورت است که رضایت الهی مبنای فعالیت 

اقتصادی خواهد شد و نتیجه حتمی آن نیز جلب 

 رضایت از سوی بندگان است.
  

 

 

 

. خالقیت و نوآوري؛ پشتوانه رونق 5-1-2

 تولید 

 عناصر تلقین در ذهنی هایتوانایی کارگیری به

 و ارزشمند حلراه یا فکر یک ایجاد برای کهنه

(. 95 ،1393 اسبورن،)گویند  خالقیت را هدفدار

بیان خالقیت  در سیالمی روانشناسی ینامهلغت در

 و ابتکار استعدادِ خالقیت، چنین آمده است که

 و فرد هر در بالقوه، صورت به و است کردن خلق

 -اجتماعی محیط با و دارد وجود سنی هر در

 این به باشد؛می تنگاتنگ یرابطه در فرهنگی

 است استعدادی انسان، نوع در خالقیت ترتیب،

به  هرکس بنابرین حافظه؛ و هوش مثل عمومی،

(. 27 ،1387 زنوز، هاشمی)است  خالق طور نسبی

های ظهور خالقیت و نوآوری و یا به یکی از حیطه

خالقیت و  یترین حیطهتر، مهمعبارت دقیق

نوآوری، در تولیدات صنعتی و کشاورزی است که 

سزایی در رونق بخشی به تولیدات داخلی نقش به

 دالیل از خالقیت کنونی، دنیای کند. درایفا می

 عاملی برای است که نوین محصوالت اصلی تولید

 بدین ترتیب. شودمحسوب می نیز اقتصادی رشد

 از را تولیدی هایشرکت آینده، در یگانه عاملی که

 محصوالت تولید در خالقیت کند؛می تفکیک هم

 خالقیت واقع در عبارتی دیگر، به. است جدیدشان

 ساده و مفید شکل به را تولید در مشکالتِ  که است

. (23 ،1399)احسانیان و همکاران، کند می حل

مراکز  شود فضایعالوه بر این، خالقیت باعث می

تولیدی پویا، پرانرژی و با نشاط گردد؛ به این دلیل 

کنند برای چه سایرین، مسئله تلقی میکه آن

هایی برای کارگران و تولیدکنندگانِ خالق، فرصت
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ه تغییر، ـکجای آنهای بکر است؛ بهحلراهابداع 

ها را به وجد ها را ترسانده و مأیوس کند؛ آنآن

(. کارگران و 76 ،1387)هاشمی زنوز، آورد می

کیفیت  تولیدکنندگان، همگی مسئول بقاء و ارتقاء

و کمیت محصوالت خود هستند و برای تحقق این 

گیری از خالقیت و نوآوری هستند. امر نیازمند بهره

 یُغَیِّرُ  لَا اللَّهَ إِنَّ»فرماید: مجید میچنان که قرآنهم

همانا ( »11)رعد/ «بِأَنْفُسِهِمْ مَا یُغَیِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ مَا

که آنان دهد تا آنخداوند حال قومى را تغییر نمى

 «. حال خود را تغییر دهند

های خالقیت در واحدهای تولیدی، یکی از نشانه

تنوع در محصوالت است. تنوع در محصوالت، حتی 

والت باشد؛ ـبندی محصخش رنگـواند در بـتمی

 فِی لَکُمْ  ذَرَأَ  ما»فرماید: کریم میکه قرآنطوریبه

 «یَذَّکَّرُونَ لِقَوْمٍ  لَآیَهً ذلِکَ  فِی إِنَّ  أَلْوانُهُ مُخْتَلِفاً اَلْأَرْضِ

 گوناگون هایرنگ با زمین در را چهآن. »(13نحل/)

 برای هاآفریده این در آورد؛ البتّه پدید شما برای

این آیه، «. است روشن اینشانه و عبرت پندگیران

هستی،  در هارنگ اشاره به این مطلب دارد که تنوّعِ

پس . است خداوند حکمتِ و تقدر ینشانه

 یباشد، نشانه ترمتنوّع هرچه کارخانه محصوالت

 )قرائتی، است آن یسازنده خالّقیّتِ  و ابتکار

بدین ترتیب تولیدکنندگان،  (.500 ،4 ،1387

های های مختلف، مانند مشوقباید به روشهمواره 

مالی و معنوی، نسبت به استفاده از خالقیت و 

نوآوری کارگران خود همت گمارند. پس 

توانند با خالقیت، سببِ ارتقاء تولیدکنندگان می

ود شده، ضمن ـکمیت و کیفیت محصوالت خ

شان، در رونق بخشی به ی بقاءِ مرکز تولیدیادامه

 تولیدات داخلی سهیم باشند. 

هایی را در واحدهای بخشبرخی از مدیران موفق، 

تولیدیِ تحتِ امرِ خود برای تحقیقات، پژوهش، 

تواند اند که این میخالقیت و نوآوری تأسیس کرده

در بقاء و ارزیابی مثبت آن واحد تولیدی بسیار مؤثر 

 مَنْ  یَسْئَلُهُ»فرماید: کریم میباشد. از طرفی قرآن

« شَأْنٍ فِی هُوَ یَوْمٍ  کُلَّ الْأَرْضِ وَ  السَّماواتِ فِی

- است، زمین و هاآسمان در که هر"( 29)رحمن/

 هر- روز هر او. کندمى درخواست او از -را خود نیاز

 کُلَّ» آیه تفسیر در ".است کارى و شأن در -زمان

 امر روز هر خداوند: آمده است ،«شَأْنٍ فِی هُوَ یَوْمٍ 

)قمی  است نبوده قبلًا که کندمى ایجاد جدیدى

آیه اشاره  (. همچنین573 ،12، 1381 مشهدی،

 ابتکارى بلکه نیست، تقلیدى الهى دارد که کارهاى

آری! (. 393 ،9، 1387)قرائتی،  است نوآورانه و

و پاسخگوئی او به  ؛خلقت او دائم و مستمر است

نیازهای سائالن و نیازمندان نیز چنین است و هر 

)مکارم  ندکای ابداع میطرح تازه ،و هر زمان ،روز

تفاسیر، آیه مذکور  (. با این58 ،1386شیرازی، 

برای کارگران و تولیدکنندگان سرمشقی است تا 

همواره با خالقیت و نوآوری درصدد رفع نیازهای 

روز جامعه باشند و با این کار، پویایی، بقاء و در 

نهایت، رونق در تولید را برای خودشان به ارمغان 

ز مصادیق بارز خالقیت در بیاورند. از طرفی یکی ا

 سازىزره صنعت در داود تولید، ابتکار حضرت

 صَنْعَةَ وَعَلَّمْنَاهُ»فرماید: کریم میآنجا که قرآن است.

 أَنْتُمْ فَهَلْ بَأْسِکُمْ مِنْ  لِتُحْصِنَکُمْ لَکُمْ  لَبُوسٍ

 برایتان تا آموختیم او به و"( 80 انبیاء،) «شَاکِرُونَ



   1400                                                   1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان  /62

 

 کند حفظ جنگیدنتان هنگام به را شما تا بسازد زره

ساخت زره سابقه »کنید؟ مى سپاسگزارى آیا

  (.222 ،1378)طیب، « بود مبتکر داود و نداشته

در هر صورت شواهد موجود در رابطه با خالقیت، 

ات ـرآن و روایـهای آن در آیات قوهـآثار و جل

گیری زندگی دهنده نقش مؤثر آن در شکلنشان

های نوآورانه است. در این باره بر ایده سالم و مبتنی

ولید و ـتوان خالقیت را عاملی برای رونق تمی

گیری اقتصاد سالم و اسالمی تلقی نمود. رهبر شکل

 ىنکته یک»فرمایند: انقالب نیز در این باره می

 است زیبائى و ابتکار و نوآورى ىمسئله هم دیگر

 مورد باید که ىچیزهای ىجمله از کشور تولیدات در

 تولیدات ىهمه در کردن نوآورى بگیرد، قرار توجه

 حس اشباع یعنى حس، لحاظ و درپىپى صورت به

 در بیانات)« است کنندهمصرف در شناسىىزیبای

 کشور، سراسر کارآفرینان از جمعی دیدار

انقالب خالقیت و رونق تولید  . رهبر(16/06/1389

را عاملی برای تولید ثروت در کشور دانشته و در 

 یدرجه هایعامل از یکی»این باره نیز می فرمایند: 

 کارگر؛ از است عبارت کشور در ثروت تولید اوّلِ

 خلّاق باشد، نوآور باشد، ماهر هرچه کارگر البتّه

 شد دیده گزارش این در امروز که همچنان- باشد

 مهارت و نوآوری و خلّاقیّت خودشان از کارگرها که

 باالتر و برتر کار ینتیجه طبعاً -دهندمی نشان

 با تصویری ارتباط در )بیانات رهبری «است

بدین ترتیب  .(17/02/1399تولیدی،  هایمجموعه

وجود خالقیت در نظام تولیدی باعث رونق 

شود. زیرا تولید بخشیدن به اقتصاد و رونق تولید می

توأم با خالقیت و نوآوری سبب توجه به نقش 

نخبگان و کارآفرینان در جامعه شده که خود عاملی 

 برای ایجاد ثروت در جامعه است. 

 

 . نفی ربا و تأکید بر عنصر تولید3-1-5

های اقتصادی سالم، داد و خداوند متعال شیوه

محور را باعث رشد و ستدهای مشروع و عدالت

داند، اما ربا را به شدت تعالی فرد و جامعه می

کند و آن را مایه نابودی جامعه و فرد محکوم می

اعمالی که تولید واقعی در  کند.رباخوار معرفی می

به نیز تبعات خطرناکی را کنند و جامعه ایجاد نمی

کریم در جایی ضمن رد . قرآنخواهند داشتدنبال 

الَّذینَ یَأْکُلُونَ »کند: ربا و رباخواران چنین بیان می

الرِّبا ال یَقُومُونَ إِالّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ 

مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ 

أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ 

هِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَ مَنْ عادَ رَبِّ

 کسانى». «فَأُولئِکَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ

خیزند مگر نمىخورند، )در قیامت( برکه ربا مى

مانند کسى که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده )و 

خاطر  تواند تعادل خود را حفظ کند(. این، بهنمى

«. داد و ستد هم مانند ربا است»آن است که گفتند: 

در حالى که خدا بیع را حالل کرده، و ربا را حرام! 

)زیرا فرق میان این دو، بسیار است(. و اگر کسى 

اندرز الهى به او رسد، و )از رباخوارى( خوددارى 

کند، سودهایى که در سابق به دست آورده، مال 

شود؛ اما کسانى واگذار مىاوست؛ و کار او به خدا 

میشه در آن ـد؛ و هـل آتشنـردند، اهـه باز گـک

 (.    275، آیه 2)سوره بقره:  «مانندمى
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آیه شریفه فوق با حرام دانستن ربا، آثار اجتماعی 

دهد کسانی که به سوء آن را مدنظر قرار می

رباخواری ادامه دهند، جایگاهی بهتر از آتش جهنم 

ل ـدر بُعد اقتصادی نیز، ربا عام نخواهند یافت.

ها، توزیع زننده مساوات و برابری میان انسانبرهم

نامناسب ثروت و از بین بردن تولید در جامعه است. 

ربا به عنوان عملی حرام معرفی همین دلیل، به 

شده که جایگاهی در اقتصاد اسالمی ندارد. از نظر 

نعمت خداوند متعال، ربا نشانه ناسپاسی و کفران 

است و تبعات خطرناکی برای جامعه دارد. به تعبیر 

یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی » فرماید:کریم که میقرآن

خداوند، ». «الصَّدَقاتِ وَ اللّهُ ال یُحِبُّ کُلَّ کَفّار أَثیم

دهد! و کند؛ و صدقات را افزایش مىربا را نابود مى

را دوست  کارىخداوند، هیچ انسان ناسپاس گنه

 (.76)سوره بقره: آیه  «داردنمى

حدیثی از رسول گرامی اسالم )ص( نقل شده  در

 الموجزة اللَّه رسول الفاظ فی»فرمایند: است که می

( الربا کسب المکاسب )شرح «الیها یسبق لم التی

)حرعاملی،  «است ربا درآمد درآمدها بدترین»

 صادق امام از حدیثی (. همچنین در426، 1414

 امام از گویدبن حکم می هشام :است )ع( آمده

کردم،  سؤال ربا تحریم فلسفه )ع( درباره صادق

 اگر» :فرمود چنین کوتاهی یجمله ایشان در

 هایفعالیت و تجارت مردم باشد حالل رباخواری

 ترک است آنها جامعه نیاز مورد که را تولیدی

 خداوند لذا آورند،می روی رباخواری به و گویند،می

 روی حالل به حرام از مردم تا کرده حرام را ربا

 و فروش و خرید و کار و کسب سراغ به و آورند،

 در الحسنهقرض بصورت قرض مسأله و بروند، تولید

 (. 427 ،1414 حرعاملی،) «بماند باقی آنها میان

توان بیان می اسالم بینیجهان اصول به توجّه با

 بر را جامعه اقتصادی مشکالت است کرد که محال

 حل مادّی صد در صد اقتصادی مکتب یک اساس

 هایارزش حاکمیّت با تنها که زیرا رباخواری کرد،

 یک که را الحسنهقرض است، سازگار مادی خشک

 به شودمی محسوب اخالقی العادهفوق ارزش

 مسلماً شود برچیده رباخواری کشاند؛ اگرمی نابودی

 آن جایگزین الحسنهقرض اقتصادی، روابط در

 پیوندهای که ایالحسنهقرض همان شد، خواهد

 و سازدمی کمتر را هافاصله و ترمحکم را دوستی

 زنده را گذشت و فداکاری و ایثار و برادری روح

 دشمنی که رباخواری به عکس نماید،می

 و کند،می راسخ هاسینه در را هاکینه آفریند،می

 مکارم)پاشد می جامعه در را تفرقه و نفاق بذر

 (.126 ،1362، شیرازی

مسأله ربا و نقش نفی آن در رونق تولید از جمله 

مباحث مهمی است که مورد توجه رهبر معظم 

انقالب اسالمی نیز قرار گرفته است. ایشان از همان 

ابتدا به آثار نامطلوب ناشی از ربا در از بین بردن 

می توجه نشان داده تولید و نابود کردن اقتصاد اسال

خصوصیت  »...است. به بیان رهبری انقالب: 

ستد پول بر  و بانکداری اسالمی و از لوازم آن، داد

ربا، تنظیم مبادالت پولی بر اساس قوانین اساس غیر

اسالمی و معامالت اسالمىِ صحیح است، که در آنها 

تبعیض و اختالف طبقاتی ظلم و استثمار و کنز و 

)بیانات رهبری در « آیدبه وجود نمی و امثال اینها

آنکه  (. ضمن7/6/1369دیدار با جمعی از آزادگان، 
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هایی نظیر ربا با از مسأله مهم آن است که شیوه

های مولد در جامعه، اقتصاد بین بردن تولید و روش

کشانند. رویکرد مقاومتی را به ورطه نابودی می

با و توجه هایی نظیر ررهبر انقالب درباره نفی شیوه

گیری الگوی نشان دادن به نقش تولید در شکل

اقتصاد مقاومتی به خوبی نشانگر ارتباط این 

بایست بر مقوالت با یکدیگر است که از اساس می

یافته باشند. به تعبیر مبنای نفی و حرمت ربا سامان

اقتصاد مقاومتی یک »فرمایند: ایشان که می

در زیر نام این مجموعه اگر فقط مجموعه است؛ 

اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است 

بینم چندان منشأ اثر نباشد؛ من عالج را در این می

که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای 

ی کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را نقطههر 

)بیانات رهبری در پیام نوروزی، « قرار بدهیم

حرمت ربا در واقع باعث  نفی و (.30/12/1395

شود تا تولید واقعی در جامعه شکل بگیرد و از می

الحسنه، بیع، مضاربه های مقبول نظیر قرضشیوه

چه از آیات، و... سخن به میان آورده شود. چنان

آید، اقتصاد میبرروایات و بیانات رهبر معظم انقالب 

اسالمی به شدت با ربا مخالف است و آن را عامل 

نابودی عدالت اقتصادی و برابری اجتماعی در 

داند. از طرفی دیگر، اقتصاد اسالمی با جامعه می

های های سالم داد و ستد در عرصهتولید و شیوه

کند. در راستای اصول بانکی و اقتصادی تأکید می

اند، اقتصاد مقاومتی که رهبری انقالب مطرح کرده

می، به کارگیری گیری از بانکداری اسالنیازمند بهره

های مرسوم در دین اسالم، پرهیز از ربا، تکیه شیوه

بر تولید و اشتغال و همچنین گسترش فرهنگ 

 انفاق در جامعه هستیم.

 

عاونی و ـهاي تتوسعه شرکت. 5-1-4

 گذاري مطلوب اقتصاديسیاست

راهکارهای متعددی برای رونق تولید در نظام 

ی توان به توسعهاسالمی وجود دارد که از جمله می

های تعاونی اشاره نمود. توضیح اینکه توسعه شرکت

ی و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه

مردم از جمله اهداف مسئولین نظام اقتصادی 

تواند در تمامی است که می جمهوری اسالمی ایران

الخصوص تولیدات داخلی های اقتصادی، علیعرصه

کریم د نماید. قرآنی صادرات، رونق ایجاو توسعه

وَ تَعاوَنُوا عَلَی اَلْبِرِّ وَ »... فرماید: در این خصوص می

ها و دوری و در انجام نیکی ..."(2)مائده/...« اَلتَّقْوی 

پیام این فراز «. ها یکدیگر را یاری دهید...از ناپاکی

ها تعاون باید هم در دعوت به نیکیآیه این است که 

ها انجام گیرد. بنابراین، بدیو هم در مبارزه با 

مسلمانان از همکاری در اهداف باطل و اعمال 

)مکارم « شوندنادرست و ظلم و ستم نهی می

برای رسیدن  بنابراین (.253-254 ،1362شیرازی، 

ساز که کاری نیک و زمینه-به رونق تولیدات داخلی 

روز ـه سبب بـر کـای مانند فقدوری از رذیله

باید  -ودـشه میـوانی در جامعهای فراناپاکی

های سازمانی های تعاون و همکاری در زمینهزمینه

های ها، شرکتاندازی کارخانهو نهادی از جمله راه

های اقتصادی و غیره را هموار ساخت. یکی از روش

های هموارسازی، جمع شدن افکار، اموال، مهارت

د باشد؛ تا از برآینجا میگوناگون و غیره، در یک
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شدن  ها محصوالتی با کیفیت تولید شود. جمعآن

این عوامل در یک مرکز تولیدی، همان تعاون و 

 مشارکت مردم در تولید است.

ی بارز مشارکت و تعاون عمومی در تولید، در نمونه

داستان ساختن سد برای در امان ماندن مردم از 

جا که قرآن باشد؛ آنشر قوم یأجوج و مأجوج می

فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَ »...فرماید: کریم می

)ذوالقرنین در پاسخ( "( 95)کهف، « بَیْنَهُمْ رَدْماً

گفت: ... پس مرا با نیرویى کمک کنید تا میان شما 

پیام آیه این است که  "و آنان سدّى محکم بسازم.

پذیری و مشارکت براى رسیدن به اهداف، مسؤولیت

الزم است. ضمن اینکه برای مضاعف  دیگران نیز

د پیروی از اصل شدن توان جمعی نیازمن

های مختلف جامعه میان بخش« پذیریمسؤولیت»

کلکمْ راعٍ وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ »آنچه در قالب هستیم. 

هر کدام از شما مسئول هستید و «. »عَنْ رَعِیتِهِ

دهند سخن شما گوش میدرباره افرادی که به 

(، 253 ،1418)ثعالبی،  «دخواهید شبازخواست 

ه ـهمین روحیر ـر بـود ناظـشرح میـمط

در  افزایی است. بدین ترتیبپذیری و هممسؤولیت

هر فردی همانگونه که به  عرصه فعالیت اقتصادی

فکر رفاه و خوشبختی خود هست باید به فکر رفاه 

تا زمینه  و خوشبختی سایر افراد جامعه نیز باشد

 الزم برای سعادت جمعی نیز فراهم گردد. 

سوره کهف چنین  97ی باز در همین راستا، در آیه

فَمَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا ».... بیان شده است: 

)پس از ساختن این "( 97)کهف، « اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً

دیوار آهنى، یأجوج ومأجوج( نتوانستند از آن باال 

از  "اى پدید آورند.ند و نتوانستند در آن رخنهرو

شود که در حلّ ی فوق استنباط میمجموع دو آیه

مشکالت اجتماعى، همیارى مردمى و همکاری 

جمعی امری بدیهی و از نظر عقلی نیز پذیرفته شده 

چون بشر جز در سایه تعاون نیازهایش است. 

همبستگی . همچنان که برآورده نخواهد شد

، مشارکت و تعاون مردمی ذخیره مالی اجتماعی

ی برآورده شدن نیازهای اساسی افراد سرشاری برا

ها در مقابل گرفتاری و تنگدستیمین و ایجاد تض

ر ـه نظـ(. ب500 ،1388 کند )هاشمی،ایجاد می

های رسد تسری دادن این شرایط به بخشمی

اثربخشی  توانداقتصادی از جمله بخش تولید می

 قابل توجهی در پی داشته باشد. 

مسأله مشارکت و فعالیت دسته جمعی از نظر رهبر 

معظم انقالب، ریشه در دیدگاه اسالمی دارد که 

متأسفانه امروزه با عنوان دستاورد تمدن غربی 

شود. ایشان با توجه به فرهنگ غنی معرفی می

کنند: اسالم در زمینه تعاون و کار جمعی بیان می

تعاونوا »اما اسالم خیلی قبل از اینها گفته است: »

و اعتصموا بحبل اللّه »یا:  «علی البرّ و التّقوی

اللّه هم باید یعنی حتّی اعتصام به حبل«. جمیعا

)بیانات رهبری « و ال تفرّقوا»جمعی باشد؛  دسته

در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی، 

ی و تالش (. بدین ترتیب کار جمع23/7/1391

ق تولید ـاقتصاد باعث رون برای آباد کردن عرصه

را در جامعه « کار جمعی»شود و فرهنگ می

سازد. با توجه به اینکه تعاون و مشارکت نهادینه می

های باالیی در زمینه حل مشکالت اجتماعی قابلیت

اقتصادی و همچنین رونق تولید بر عهده دارد، 

فراهم کردن شرایط مناسبی برای فعالیت بخش 
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خش مهمی از این ـتعاون در عرصه تولید ب

رود. بر همین های اجتماعی به شمار میرفیتـظ

ها بسیار تعاونی»فرمایند: میاساس رهبر انقالب 

ند برای اقتصاد ما؛ ی مطلوبی هستپدیده

تکِ افراد را کنند، تکهای خُرد را جمع میسرمایه

کنند؛ بعد کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد میتوانمند می

یک سازی کرد، در ها را شبکهاگر بشود این تعاونی

های عظیمی به ای جمع کرد، یک مجموعهشبکه

ها را آید. خیلی برکات دارد؛ این تعاونیوجود می

)بیانات رهبری در دیدار جمعی « دنبال کنند باید

از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی، 

بر این اساس، یکی از برکات  (.28/08/1398

فعالیت جمعی و تعاونی، رونق تولیدات داخلی 

است. هنگامی که توان فعالیت و کار جمعی جامعه 

اسالمی مضاعف شود، تولید در جامعه نیز مضاعف 

ه و آثار و پیامدهای آن در زمینه ایجاد اشتغال، شد

همکاری و همراهی آحاد جامعه، تقویت وحدت و 

شود. مضاعف همدلی به صورت عملی دیده می

شدن توان تولیدی در کشور باعث مصونیت بخشی 

های مختلف اقتصادی و متکی شدن بر در بخش

های داخلی به جای وابسته ها و ظرفیتتوانایی

 شود. سایر کشورها میبودن به 

محقق شدن فعالیت جمعی جهت رونق تولید 

گذاری مطلوب و نیازمند در نظر گرفتن سیاست

ها با های گذشته، دولتطی سالمناسب است. 

ای سعی های حمایتی پولی و تعرفهاعمال سیاست

اما با وجود  ؛اند از تولید داخلی حمایت کنندکرده

ها در های زیاد، این چالشصرف منابع و هزینه

های های اقتصادی از بین نرفته است. سیاستبنگاه

های متعددی فعلی حمایت از تولید داخلی، چالش

از جمله در ایجاد و حفظ اشتغال و در سطح فناوری 

 و نوآوری، و نیز چالش فساد اقتصادی و رانت به

 (. بدین201 ،1397ی، )نوذر ه استوجود آورد

فعلی های سیاست اصالح برخی ضرورت ترتیب،

ه وضوح مشاهده ـب داخلی اتولیدـاز ت یحمایت

 أَرَأَیْتُمْ  قَوْمِ یا قالَ»فرماید: کریم میقرآن .گرددمی

 حَسَناً رِزْقاً  مِنْهُ  رَزَقَنِی وَ  رَبِّی مِنْ  بَیِّنَةٍ عَلى کُنْتُ  إِنْ

 إِلَّا أُرِیدُ  إِنْ عَنْهُ  أَنْهاکُمْ  ما إِلى أُخالِفَکُمْ  أَنْ  أُرِیدُ ما وَ

: گفت( شعیب)"( 88)هود، « اسْتَطَعْتُ مَا الْإِصاْلحَ

 دلیل من اگر که ایداندیشیده آیا! من قوم اى

 رزق مرا او و باشم داشته پروردگارم طرف از روشنى

 باشد، کرده عطا خود سوى از -نبوّت مثل- نیکویى

 من و -کنم؟ او مخالفت توانممى چگونه-

 نهى آن از را شما آنچه به نسبت خواهمنمى

 من -شوم آن مرتکبو - کنم مخالفت خود کنم،مى

 دیگرى ىخواسته توانم، مقدار به اصالح جز به

 که داشتند اعتراض کفّار قبل، ىآیه در» "ندارم

 حضرت نباشیم؟ آزاد اموالمان در تصرّف از ما چرا

 من اگر که فرمایندمى جواب آیه این در )ع( شعیب

 به کنم،مى محدود شرط و قیدبى تصرّفِ از را شما

 به نه شماست، ىجامعه و زندگى اصالح جهت

 دیگر، امور یا و نظرىتنگ حسادت، دشمنى، خاطر

 به زیان و ضرر موجب نباید فردى مصالح زیرا

(. 110 ،4، 1387قرائتی، )« شود عمومى مصالح

 در الهی پیامبران کنیممی مشاهده که طورهمان

 را هاییسیاست و کرده ورود نیز مسائل اقتصادی

 موجب که نمایندمی ریزیپایه اصالح، تغییر و

 حال مرداندولت به و باشد؛ جامعه از حمایت
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 از حمایت راستای در که دهندمی سرمشق حاضر،

های نسبت به اصالح سیاست داخلی، تولیدات

 باشدمی جامعه عمومی مصالح نفع به کهحمایتی، 

 گمارند.  همت

با در نظر گرفتن این مسأله که تعاون و همکاری، 

های الزم برای رونق اقتصادی بخش مهمی از تالش

گذاری مطلوب است، اما این مسأله نیازمند سیاست

های مختلف است. با توجه به و مناسب در زمینه

در سطح  سازیگذاری و تصمیماهمیت سیاست

اید قوانین فرماید: بکالن است که رهبر انقالب می

مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه 

و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر پیدا کنند و 

 .بازی بسیار تنگ شودعرصه برای واردات و سفته

البته برخی از این قوانین تغییر کرده و در مجلس 

)بیانات  انداجرایی نشدهز تصویب شده اما هنو

 تولیدکنندگان، از با جمعی رهبری در دیدار

(. 28/8/1398اقتصادی،  فعاالن و کارآفرینان

از  بنابراین الزم است تا قوانینی برای حمایت

های مالی و حمایت های تعاونی، اصالح رویهشرکت

از کارآفرینی در کشور انجام شود تا از این طریق 

های تولیدی ی برای توسعه بخشبتوان راهکارهای

در کشور ایجاد نمود. راه مؤثر در این زمینه حمایت 

های از نخبگان، نوآوران و کارآفرینانی که فعالیت

تواند باعث رونق تولید در فکری و عملی آنان می

فرماید: یک کشور شود. در این باره رهبر انقالب می

ر وقت مغزهای فعّال و متفکّری وجود ندارند د

جور برای مسائل کشور کشور، انسان یک

کند؛ ]امّا[ یک وقت نه، هزاران ریزی میبرنامه

نیروی جوان، با نشاط، نخبه، دارای افکار بلند و 

ها تعدادی هم دارای قدرت البتّه یقیناً در بین این

چون فکر بلند، همیشه مالزم -مدیریّت هستند 

ها انسان نو با توجّه به ای -نیست با قدرت مدیریّت

ریزی کند. پس نگاه به خواهد برای کشور برنامهمی

رار ـورد اهتمام قـن جهت هم مـخبگان، در ایـن

ای است؛ تأثیر ]نخبگان[ ی اساسیگیرد و نکتهمی

ریزی برای مسائل کشور. حتّی مثالً فرض در برنامه

بفرمایید تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مستقل، 

)بیانات رهبری « اقتصاد مقاومتیپایه، دانشاقتصاد 

در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی، 

گیری تعاون و الزمه شکل (. بنابراین25/07/1397

مضاعف شدن توان تولیدی و اقتصادی کشور، 

مدنظر قرار دادن نظریات نخبگان، متخصصان و 

های تولیدی و کارآفرینی است کارشناسان عرصه

توانند تصمیمات مطلوب و مناسبی که در نهایت می

برای رونق شرایط تولیدی اتخاذ نمایند. با توجه به 

های دین اینکه بخش تعاونی، برگرفته از آموزه

اسالم و الزمه دوام و قوام نظام اجتماعی و اقتصادی 

است، متمرکز شدن بر بخش تعاونی از جمله 

 راهکارهای مؤثر در زمینه رونق تولید است. 

 

 گیريجه. نتی6

رونق تولید ستون فقرات نظام اقتصادی در هر 

ای است که برای رسیدن به این هدف، از جامعه

ها و راهکارهای متفاوتی بهره گرفته شده روش

است. رویکرد اسالم نه بر مبنای کسب هرچه بیشتر 

های اخالقی در پای منافع سود و فدا کردن ارزش

تولید و اقتصاد و اقتصادی، بلکه نگاهی ابزاری به 

ای است که بتواند باعث تلقی آن به مثابه وسیله
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تحقق سعادت دنیوی و اخروی بشر شود. از این 

منظر، اصل اساسی برای رونق تولید در مکتب 

اسالم و به تبع آن مقام معظم رهبری که اندیشه 

ایشان نیز منبعث از همین نگاه است، در نظر 

بودن اقتصادی گرفتن رضایت خداوندی و وسیله 

گیری است. برای رسیدن به این هدف نیازمند بهره

صحیح و مناسب از مواهب الهی، استفاده از 

رویکردهای مبتنی بر خالقیت و نوآوری، نفی و 

حرمت ربا به عنوان روشی مذموم و در مقابل 

الحسنه، های پسندیده نظیر قرضاستفاده از شیوه

ل دوری از رفتن اصـظر گـه، بیع و در نـمضارب

برانگیز و ناسالم دیگر است. های مفسدهروش

های ربوی، توضیح اینکه تولید بر مبنای روش

کننده فعالیت مولد و ترویج ابتذال اخالقی و نابود

اقتصادی در جامعه است که نتایج اصلی آن، 

های تولیدی در مندی از فرصتنابرابری در بهره

تولید  جامعه است. شیوه دیگری که برای رونق

مندی از ظرفیت مورد توجه قرار گرفته است، بهره

بخش تعاونی است که در راستای همان اصل قرآنی 

فعالیت بر مبنای تعاون و همکاری جمعی قابل 

های تولیدی تفسیر است. در صورتی که فعالیت

مبتنی بر تعاون و فعالیت جمعی صورت گیرد، 

جامعه  افزایی توان تولیدیشرایط مناسبی برای هم

شود. و مضاعف شدن توان جمعی نیز فراهم می

در تولید، یکی از  تعاون و مشارکت تحکیم و توسعه

راهکارهای رونق بخشی به تولیدات داخلی است. 

های خرد با افکار شوند تا سرمایهها سبب میتعاونی

های مختلف جمع گردند و افراد صاحب سرمایه

د که کارهای خرد، تبدیل به افرادی توانمند شون

 رسانند.  الخصوص در تولید به انجام میبزرگ را علی

به عالوه اینکه عرصه اقتصاد و تولید، عرصه نوآوری 

و کارآفرینی است و توجه به نظرات کارآفرینان و 

گذاری مناسب برای فعالیت این قشر از سیاست

های تولیدی جامعه نقش مهمی در بهبود فعالیت

داشت. خالقیت، سببِ ارتقاء در جامعه خواهد 

کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی شده، ضمن 

بخشی به ی بقاءِ مراکز تولیدی، در رونقادامه

ای دارد. در برخی آیات تولیدات داخلی سهم ویژه

کریم نیز مواردی از خالقیت در تولید ذکر قرآن

شده است که نتیجه آن برکت در محصوالت 

است. خالقیت سبب  ودهـتولیدی و رفاه مردم ب

شود فضای مراکز تولیدی پویا، پرانرژی و با می

له تلقی ـه سایرین، مسئـچنشاط گردد؛ زیرا آن

کنند برای کارگران و تولیدکنندگانِ خالق، می

ر است؛ ـهای بکلـحداع راهـرای ابـهایی بفرصت

 ها را ترسانده و مأیوس کند.که تغییر، آنجای آنبه
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Background and Aim: Prosperity of production and 

improvement of economic situation is one of the main concerns 

of Islamic political systems. The present study examines the 

prosperity of production from the perspective of the Holy Quran 

and the views of the Supreme Leader of the Islamic Revolution. 
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the Holy Quran and, consequently, the Supreme Leader. 

Conclusion: Prosperity of production requires the principle of 

cooperation and convergence and the avoidance of unproductive 

activities to increase wealth. Islamic economics considers the 

prosperity of production acceptable based on its being on the path 

of worldly and otherworldly happiness. 
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