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 مقدمه

های اساسی فراروی اقتصاد از چالششک یکی بی

و عدم رونق تولید است. با  کشور، مشکل تولید

اتمام جنگ تحمیلی که بیش از سه دهه از  وجودی

گذارد، اقتصاد ایران همچنان با عراق علیه ایران می

مشکل تولید مواجه است. همین امر سبب شده 

 ها، چندین بارگذاری سالمقام معظم رهبری در نام

رونق تولید برای بر تولید و رونق تولید تأکید کنند. 

کشور از همیت باالیی برخوردار است؛ زیرا از یک 

ی دهای پیش روی اقتصاطرف باعث حل چالش

انجامد و از سوی دیگر منجر به مانند اشتغال می

گردد که زیرساخت گیری قدرت اقتصادی میشکل

تر، الزم برای سایر ابعاد قدرت است. به عبارت دقیق

 الت اقتصادیـث حل مشکـد هم باعـیرونق تول

پذیری اقتصادی را کاهش گردد هم آسیبمی

در شرایط حال و در روند تحقق اهداف دهد. می

تواند نظام جمهوری اسالمی یکی از اموری که می

بخشی و ایجاد انگیزه و امید و در روشنگری، آگاهی

های دینی است. گشا باشد، توجه به آموزهنشاط، راه

و  دین اسالم، مال و ثروت را ازجمله نعمت

کند که خداوند آن را های الهی معرفی میموهبت

 در اختیار انسان قرار داده است تا به زندگی خود

سامان ببخشد و از آن در جهت کمال معنوی و 

ند و از حدودی که بر آن برداری کاخروی بهره

از )جمعی شده است، خارج نشود تعیین 

جامعیت شریعت اسالمی  (.17، 1398نویسندگان، 

اهلل علیه و آله( الت جهانی پیامبر رحمت )صلیو رس

اقتضا دارد که قرآن معجزه ابدی آن حضرت و 

عنوان یکی از معتبرترین البالغه بههمچنین نهج

حل مشکالت متون دینی محل رجوع کشف راه

ازجمله تبیین موانع و مشکالت فراروی تولید و 

 رونق تولید قرار گیرد. البته تألیفات متعددی در

رضا گرفته است: علی مینه موانع تولید انجامز

 تولید ای به بررسی موانعفراهانی در مقاله سربندی

توسعه در حال  ایکشوره در علم پیشرفت و

علی  (.1384 فراهانی، سربندی)پرداخته است 

ای، نیز در مقاله اردکانی و حامد فرنام، شمس

 و گذاریسرمایه و تولید سازی،تجاری از حمایت

بررسی قرار داده است  را مورد تولید موانع رفع

 همچنین ماریه (.1393 فرنام، و اردکانی شمس)

 شناسیای از آسیبلهدر مقا سجاد غریبی، و یدالهی

 ایران اداری نظام در «تولید حوزه» مقررات و قوانین

اما تاکنون  (.1400 غریبی، و یدالهی)اند هبحث کرد

 اجتماعی سیاسی تحقیق مستقلی به بررسی موانع

البالغه نپرداخته نهج و قرآن منظر از تولید رونق

است و در مقاله حاضر تالش شده به این امر مهم 

که در این مقاله این  اساسی پرداخته شود. سؤال

البالغه موانع رونق نهج و قرآن است که از منظر

مقاله قابل طرح این است اند؟ فرضیه تولید کدام

 شفافیت فقدان خواری،رانت و اداری سیاسی فساد»

 رخوت ساالری مهمترین عوامل سیاسی وشایسته

 اجتماعی موانع ترینمهم از رباخواری همچنین و

و فرضیه منظور بررسی سؤال به. «است تولید رونق

شده و در  اشاره ابتدا به مفهوم تولید پرداخته مورد

موانع سیاسی و اجتماعی رونق تولید از  ادامه از

 البالغه بحث شده است.نهج و قرآن منظر
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 هامواد و روش

تحلیلی بوده و از روش  -توصیفی حاضر مقاله 

 است. شده استفادهای کتابخانه
 

 هایافته

و  یادار یاسیفساد سالبالغه، نهج و قرآن منظر از

و عدم ساالری، رخوت فقدان شایسته ی،خواررانت

کار و کوشش و همچنین غررو و رباخواری از 

تولید است.  رونق اجتماعی سیاسی ترین موانعمهم

 و کار که گیردمی رونق وقتی تولیداز این منظر، 

فساد  باشد؛ ارزش و مالک داشته محوریت تالش

ساالری، جای خویشاوندت از بین رفته و بهسیاسی و ران

تخصص و تعهد در اولویت  گزینی و توجه بهشایسته

 .گان بر مسند مدیریت قرار گیرندبوده و شایسته
 

 بحث

 تولید -1

که از نظر لغوی به معنای به ای است تولید واژه

 ،1373 نوروزی، و مریدی) باشدوجود آوردن می

از تغییر  (. اما در علم اقتصاد، عبارت است295

منظور شکل، تلفیق یا ترکیب در عوامل تولید که به

باشد که نزد به وجود آمدن کاال یا خدمات می

، جوادیمشرف ) «کننده مطلوبیت داردمصرف

 است عبارت تولید تر،کلی تعریف یک در (.1393

 یا عنصر که( انرژی صرف) کار و فعالیت هرگونه از

 کند؛ نزدیک انسان مصرف به را طبیعت از عناصری

 چندین گندم دانهیک از که گندم کشت مثال برای

 مصرف به را خاک یعنی آورد؛می وجود به دانه ده

در  (.817 ،1385 فرد، توانایی) سازدمی نزدیک

 معنی به اقتصاد، علم اصطالحات از تولید مجموع

 و منابع از استفاده با نیاز مورد خدمات و کاال تهیه

 ارزش و تولیدات میزان و است؛ موجود امکانات

 گیریاندازه ابزار ترینمهم از یکی آن اقتصادی

 رونق تولید به .کشورهاست اقتصادی هایموفقیت

است و  اقتصادی هایظرفیت شکوفایی معنای

 کشور آینده و حال شرایط برای حیاتی موضوعی

و  مسائل سو، ناظر بر حلیک است؛ زیرا از

 و از سوی اقتصاد کشور استبر  حاکم هایچالش

ساختار  استحکام و سازیظرفیت به دیگر، معطوف

 دیگر عبارت به .باشدمی کشور در آینده اقتصادی

 هایچالش و رفع حل برای اینسخه تولید هم رونق

 در بلندمدت، منجر و هم ستاقتصاد کشورا کنونی

اقتصاد  هایپذیریآسیب رفتن و از بین کاهش به

 طبیعی طوربه (.1399پور، )غالم شودمی ملی

 معادن صنایع، بخش در عمدتاً تولیدی هایفعالیت

 تولید رونق ترتیب بدین و گیردمی قرار کشاورزی و

 .است اقتصاد هایبخش این شدن فعال گرو در
 

 و قرآن منظر از تولید سیاسی رونق موانع -2

 البالغهنهج

رونق سیاسی  رونق موانع در این قسمت به بررسی

 شود.البالغه پرداخته مینهج و قرآن منظر از تولید
 

 خواريو رانت سیاسی اداري فساد. 1-2

یکی از مهترین موانع رونق تولید، فساد سیاسی و 

 امر و رانت یک خواری است. فسادرانت ادری و

 است سیاسی امر یک همآن کنترل و است سیاسی

 و سیاسی امروزه .است سیاسی اراده نیازمند لذا



 140                                                          1399مطالعات فقه اقتصادی، سال دوم، شماره سوم، پاییز امه فصلن /106

 

 ادارات در رشوه به تنها ایران در خواریرانت و ادری

 پود و تار در اکنون فساد این بلکه شود،نمی محدود

 توسل با افراد و تنیده درهم اداری دستگاه برخی

 کنندمی طی را ترقی هایپله موضوع، این به

و اداری و  فساد سیاسی .(34، 1393)فرصتی، 

پیامدهای منفی زیادی است که خواری دارای رانت

ترین آثار منفی آن عدم رونق تولید یکی از مهم

در همین حال در یک اقتصاد مبتنی بر رانت،  است.

 و فعالیت افراد نه به دلیل تالش شدن روتمندث

ها، بلکه در اثر رابطه با عوامل قدرت تصادی آناق

 گیرد. با ایجاد و گسترش روحیهسیاسی شکل می

طلبانه، رصتفای هعالیترانتی و فراگیرشدن ف

رود از بین می جامعه دری کار و تالش روحیه

در این رفتار  (.32، 1378، )حاجی یوسفی

ها، وارد یک ها و شرکتروهاقتصادی، افراد جامعه، گ

رقابت سنگین برای به دست آوردن سهم بیشتری 

ی شـوند و لزوم کارایاز رانت در حال گردش می

شود به فراموشی سپرده میتولیدی  ایهعالیتف

نظام  تیاقتصاد ران یک در (.61، 1393)رحیمی، 

انگیزشی الزم، برای بروز خالقیت و نوآوری، فرو 

ان منزوی شده و رغبتی به ولیدکنندگریزد و تمی

های تولیدی را از خود نشان ر فعالیتشارکت دم

، این حالت در» .(57، 1383)همدمی، دهند مین

جویان و ارآفرینان واقعی، عرصه را به نفع رانتک

کنند و راه بر ستگان مقامات سیاسی خالی میواب

ها تگیها و شایسقابلیت براساسرشد و تکامل، 

شود و درنتیجه استعدادها به سمت ه میبـست

کند و می پیدا گرایش الوصولهلدرآمدهای س

وری شود؛ بهرهی مختل میرفت فناورتوسعه و پیش

زده کارهایی که با یابد و با پرداختن بهیکاهش م

بازده عمومی و اجتماعی شخصی دارند کارهایی که 

( 61-62، 1393)رحیمی، « شوندد متوقف میدارن

 .افتدکه تولیدات داخلی از رونق میو سرانجام این

خواری به عنوان موانع رانت و اداری سیاسی فساد

البالغه تولید از دیدگاه قرآن کریم و نهجرونق 

ای از نمونهمذموم و ممنوع و مورد نکوهش است. 

سوره بقره  124توان در آیه گرایی را مینفی رابطه

که خداوند و یادآور هنگامی»خوبی مشاهده نمود: به

ابراهیم را به اموری امتحان فرمود و او همه را 

به پیشوایی خلق جای آورد؛ خدا گفت: من تو را به

گرایی خوبی هرگونه رابطهقرآن بهاین آیه  «.گزینم

کند و معیارهای صحیح را جایگزین آن نفی می

 (.197، 1 ،1379)قرائتی،  «نمایدمی

از جمله خطراتی که در کمین هر مسئولی است 

باشند که منجر به باز شدن وابستگان فاسد او می

زیرا اطرافیان و شوند راه فساد مالی در حکومت می

نزدیکان مدیران و مسئوالن، اغلب به دلیل نزدیکی 

کنند از این قرابت و ارتباط ویژه با مدیر، تالش می

و نزدیکی استفاده کنند و منافع مادی و معنوی 

زیادی را برای خود طلب نمایند و با استفاده از 

 منابع موقعیت و جایگاه ویژه خود از امکانات و

برداری کنند، به نفع خویش بهره مربوطه سازمان

« خواریرانت»است که امروز به این همان چیزی 

)فرصتی،  «مشهور شده است« خواریویژه»یا 

 نقد و تحلیل )ع( در علی (. حضرت43، 1393

 تا»: فرمایدمی حنیف بن عثمان حکومت دوران

 پدری خویشاوندان و رسید خالفت به سومی کهآن

 را المالبیت او همراه و خاستند پا به امیه بنی از او
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 به که ایگرسنه شتر چون دادند، باد بر و خوردند

 و (.3 ،1377، دشتی) «بیفتد بهاری گیاهان جان

 یافت فساد عامل این سازمانی و حکومت هر در

 عمل به جلوگیری آنان از که درصورتی و شودمی

 به را مسلمین المالبیت و کشور منابع تمام نیاید

 به ایذره که درحالی کنندمی استفاده خود نفع

( ع) على امیرالمؤمنین. رسانندنمی نفعی حکومت

 خصوصبه فساد نفوذ هایراه از یکی را عامل این

 نسبت را او مالک عهدنامه در و داندمی مالی فساد

. کندمی آگاه نزدیکان و ویژگان سوءاستفاده به

 که است نزدیکانی و خواص را زمامداران همانا»

 انصاف معامالت در و گرند چپاول و خودخواه

 اسباب بریدن با را شانستمکاری یریشه ندارند،

 و اطرافیان از یکهیچ به و بخشکان، آن

 با ایگونهبه و مکن واگذار را زمینی خویشاوندانت

 منعقد سودشان به قراردادی که کن رفتار آنان

 ،1377، دشتی) «رسانند زیان مردم که نگردد

224.)  

 مدت طول در حکومت یک سالمت هاینشانه از

 مسائل تمامی از جامعه مردم آگاهی حکمرانی

 از یکی» زیرا است نظامی خاص موارد در جز کشور

 دقیق سازیشفاف مالی فساد در پیشگیرانه هایراه

 مالی فساد از گیریپیش زیرا است؛ اغراق بدون و

 مدیریتی مناسبات و روابط در و روشن فضای در جز

 عدم کاری،پنهان زیرا. یابدنمی معنا شفاف

 و قراردادها وجود و جامع و درست رسانیاطالع

. است مالی فساد مالزم ایسایه معامالت

 در مدیریت در سازیشفاف یدرباره امیرمؤمنان

 و»: است داده آموزش چنین اشتر مالک عهدنامه

 را خویش عذر گردد، بدگمان تو بر رعیت هرگاه

 بدگمانی از کار این با و بگذار میان در آن با آشکارا

 تو خودسازی برای ریاضتی کار این که ده؛ نجاتش

 این و است رعیت به نسبت کردن مهربانی و

، دشتی) داردمیوا حقبه را آنان تو خواهیپوزش

1377، 53.)  

 گیرد صورت درستی به کارگزاران گزینش اگر

 زیرا ماندنمی باقی مالی فساد ایجاد برای جایگاهی

 حکومت کارگزاران و کارمندان در آن خاستگاه

 کارمندان انتخاب قدم اولین در منظور بدین. است

 که هستیم روشن و دقیق اساسنامه یک به نیازمند

 آن براساس خود هم ارشد مدیران تمامی

 آن براساس را دیگران هم و باشند شدهگزینش

 اساسنامه عنوانبه آن از ما آنچه نمایند گزینش

 و قرآن آیات به توجه با کنیممی یاد استخدامی

 در قدم اولین. باشدمی( ع) امیرالمؤمنین فرمایشات

 مشورت براساس انتخاب و کردن آزمایش گزینش

 اشتر مالک عهدنامه در حضرت کهچنان باشد؛می

 و بیندیش کارمندانت امور در سپس»: فرمایدمی

 شخصی میل با و بگمار کارشان به آزمایش از پس

 مختلف کارهای به را آنان دیگران با مشورت بدون و

 «است خیانت و ستمگری نوعی زیرا نکن؛ وادار

 که است ذکر شایان البته (.53 ،1377، دشتی)

 سنت یک آزمایش و امتحان براساس افراد انتخاب

 اشاره آن به بارها کریم قرآن در که باشدمی الهی

. کنید یاد و»: فرمایدمی کهآن مانند. است شده

 بسیار تکالیفی به پروردگارش را ابراهیم کههنگامی

 به کامل طوربه را همه او پس کرد آزمایش مهم

 (او شایستگی خاطر به) پروردگارش رسانید، انجام
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 «دادم قرار پیشوا مردم یهمه برای را تو من: فرمود

 «َربُُّهُ إِبْراهِیمَ  ابَْتلى وَ» عبارت از(. 124/بقره)

 آزمایش مورد نیز پیامبران که شودمی برداشت

 به افراد کردن منصوب برای و گیرندمی قرار الهی

 جمله از و است الزم آزمایش و گزینش مقامات،

 هامسئولیت و هاپست که شودمی برداشت فَأَتَمَُّهُنَُّ

 افراد به مرحله هر در موفقیت از سپ و تدریجاً باید

 دیگر از (.198 ،1 ،1379 قرائتی،) شود واگذار

 شعبه روایت طبق مالک به حضرت هایآموزه

 بر کارهایت سرپرستی برای»: است چنین حرانی

 شعبه ابن) «برگزین را فرهیختگان و وفاپیشگان

: است نوشته او برای کهآن با(. 137 ،1404 حرانی،

 و باتجربه مردمی میان از را دولتی کارگزاران»

 مسلمانی در که باتقوا و پاکیزه خاندانی از باحیا،

، دشتی) «کن انتخاب دارند درخشانی سابقه

: فرمایدمی دیگر فرازی در ادامه در یا و (.53 ،1377

 در که باش داشته اعتماد نویسندگانی و کاتبان به»

 از داریامانت به و گذاشته نیکو آثاری مردم میان

 و استخدام(. 53 ،1377، دشتی) «مشهورترند همه

 آن از و هستند تجربه دارای که کارگزارانی گزینش

 ترینمهم از یکی کنندمی استفاده درستیبه

 معضالت و مشکالت از بسیاری حل برای معیارها

 موجب تجربهبی افراد استخدام زیرا باشد؛می

 دچار تنهانه هاچالش با رویارویی در که شودمی

 ممکن مواقع از بسیاری در بلکه شوند، آشفتگی

 فساد ساززمینه مدیریت در نابجا تصمیمات با است

 نگهداری»: فرمایدمی( ع) امیرالمؤمنین. شوند مالی

 ،1377، دشتی) «است موفقیت از بخشی تجربه

 خطا، درصد کمترین با باتجربه انسان زیرا ؛(211

 زمانی. دارد را هاانتخاب و هاگزینش بهترین

 شکل به مالی فساد از کشور یک در توانمی

 کارگزاران و کارمندان که نمود جلوگیری گسترده

 هازمینه تمام در مالی فساد از سطوح تمامی در آن

 دست به زمانی مهم این البته نمایند جلوگیری

 صحیح شکل به کارمندان استخدام که آیدمی

 اشاره آن به که نکته اولین لذا. بگیرد صورت

 باشد.می استخدامی فساد از جلوگیری کنیممی
 

 فقدان شفافیت. 2-2

یکی از موانع رونق تولید، فقدان شفافیت است. 

فقدان شفافیت ارتباط تنگاتنگی با عامل پیشین 

 شکل ایجامعه بنیان اینکه یعنی فساد دارد. برای

 برای را اعتماد هایزمینه باید جامعه افراد بگیرد

 به انسان رسیدن قرآن،. کنند فراهم یکدیگر

 بطن در جز را معنوی تعالی و مادُّی پیشرفت

 نظم در اعتماد به توجُّه .داندنمی میسُّر اجتماع

 در راییـکارکردگ مکتب ورـظه با ماعیـاجت

 در ساختاری کارکردگرایی مکتب و شناسیانسان

 پایین عبارتی، به. است یافته توسعه شناسی،جامعه

 از یکی ایجامعه هر در یافته تعمیم اعتمادِ بودنِ

 محسوب تولید در رونق و توسعه اصلی موانع

 امور در سازیشفاف برای( ع) على امام .شودمی

. است برده کار به را «فأصحر»» لطیف بسیار تعبیر

 و امور یعنی. است شده گرفته «صحرا از تعبیر این

 و قراردادن مردمان برابر در صحرا چون را مسائل

 و روشن را چیزهمه صحرا در که آشکارساختن

 نگاه در (.309 ،1390 تهرانی، دلشاد) است آشکار

 موجب شفافیت مانند چیزی( ع) امیرالمؤمنین
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 خاستگاه زیرا شود،نمی مالی فساد از جلوگیری

 مدیریت و حکومت در که است زمانی فساد

 برای زمینه صورت این در نشود انجام سازیشفاف

 چیزهمه اگر. شودمی فراهم تباهی و خالفکاری

 قانون خالف و مفسدانه اقدامات گیرد صورت شفاف

 . باشدمی قانونی پیگرد و حسابرسی قابل راحتیبه

 شمول دایره یابد گسترش یافتهتعمیم اعتماد وقتی

 تروسیع کرد اعتماد آنها به بتوان که را افرادی

 اجتماع، به نسبت فرد، شودمی باعث این و شودمی

(. 1390، و صادقی )صادقی« کند تعلق احساس

 شفُّافیُّت که داد خواهد رخ زمانی اعتماد این البته

 باشد داشته وجود اجتماعی و اقتصادی مسائل در

است.  خیانت و ظلم عدم شفافیت، ماحصل و

فرماید: نهج البالغه می 53حضرت علی )ع( در نامه 

 شما از را چیزى که است من بر شما حقُّ بدانید»

 شفافیت این اگر لذا« ندارم پنهان جنگ اسرار جز

 مدیران و حکومت به اعتماد و باشد داشته وجود

 مدیران، و رفته باال تولید در مشارکت گردد ایجاد

رونق  برای جان و دل از کارگران و تولیدکنندگان

 .گذارندمی مایه داخلی تولید

 در را مالى) چون و» :آمده 35 آیه اسراء سوره در

 کنید پر را پیمانه کنید پیمانه( گرفتن یا دادن مقام

 امانت) این که بسنجید، درست ترازوى با( نیز) و

 حفظ نظر از) و است خیر( عقل نظر از وزن و پیمانه

 ینتیجه. «است نیکوتر سرانجامش( جامعه اعتماد

 خود مردم، به حقوق رعایت و درست دادوستد

 کند ولیمی اعتماد ایجاد چون گرددمی باز انسان

 دست از رسد ولیمی موقُّت سود به گرچه فروشکم

 اخروی، کار عذاب شدن فراهم و دنیوی اعتبار دادن

 لذا (.58، 1387قرائتی، ) ندکمی بدفرجام را او

 به نسبت باید در راستای رونق تولید باید مسئوالن

 تا باشند شفاف و صادق مردم، به رسانیخدمت

 زمانی زیرا نمایند؛ جلب حکومت به را مردم اعتماد

 پردازندمی تولید به آسوده خیال با تولیدکنندگان

 پایمال عدم درخصوص مسئولین،که اعتماد به 

 به صورت این غیر در .باشند داشته حقوقشان شدن

 حقوق احقاق برای ذهنشان، و فکر مشغولیت دلیل

  .گذاشت خواهند کم تولید، در خود،

ران ـوره آل عمـس 187ه ـدر آی کریمو نیز قرآن

 از خداوند که را بیاورید هنگامی بخاطر» :فرمایدمی

 مردم برای را آن حتماً که گرفت پیمان کتاب اهل

 پشت را آن آنها امُّا نکنید کتمان و سازید آشکار

 بد چه کردند؛ مبادله کمی بهای به و افکندند سر

 حقایق بیان» اساس، این بر لذا «خریدند؟ متاعی

 نامشخُّص مردم براى چیزى که باشد اىگونهبه باید

 چنینهم .(218، 1387)قرائتی، « نماند پنهان و

 یواژه دو راستای در 53 ینامه در( ع) امام علی

 تو درباره مردم اگر»: فرمایدمی شفافیت، و اعتماد

 برایشان آشکارا را دلیلت و عذر بردند بد گمانِ

. نما دور اذهانشان از را مردم سوءظنُّ و کن مطرح

 رعیت، براى و ریاضت تو خود درباره شیوه، این زیرا

 اىوسیله عذرخواهى این و مرحمت و است لطف

 به و بیاموزى آنان به را عدالت و حقُّ که بود خواهد

 مشکالت از یکى «.سازى وادارشان حق از پیروى

 جزئیات از مردم از بسیارى که است این حکومت ها

 گاه و هستند ناآگاه گذردمى جامعه در که مسائلى

 مشکالت حلُّ براى اقداماتى به دست عادل، زمامدار

. است مخفى آنها بر دلیلش که زندمى امور اصالح و
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 این اگر و شودمى مردم بدگمانى موجب امر همین

 مردم است ممکن گردد متراکم هم روى هابدگمانى

 و والى هرگاه رو، این از سازد؛ جدا حکومت از را

 درباره مردم براى سوءظنُّى کند احساس زمامدار،

 کار منطقى دلیل آشکارا باید شده پیدا اىمسئله

 و کنند پیدا فکر آرامش آنها تا دارد بیان را خود

، 1386مکارم شیرازی، ) «گردد برطرف سوءظنُّشان

 قشر در فکری آرامشِ این اگر .(103، 11

 با آنها بین رنگییک سبب گردد ایجاد تولیدکننده

 راستای در بیشتری پشتکار با و شده مسئولین

 بنیان اینکه گمارند. برایتولید همت می رونق

 هایزمینه باید جامعه افراد بگیرد شکل ایجامعه

 رسیدن قرآن،. کنند فراهم یکدیگر برای را اعتماد

 در جز را معنوی تعالی و مادُّی پیشرفت به انسان

 نظم در اعتماد به توجُّه. داندنمی میسُّر اجتماع بطن

 در راییـکارکردگ مکتب ورـظه با ماعیـاجت

 در ساختاری کارکردگرایی مکتب و شناسیانسان

 عبارتی، به. است یافته توسعه شناسی،جامعه

 یکی ایجامعه هر در یافتهتعمیم اعتمادِ بودنِپایین

 محسوب تولید در رونق و توسعه اصلی موانع از

 .شودمی

 

 ساالريشایسته فقدان .3-2

تولید نیازمند دانش و تخصص و تعهد و به عبارت 

ترین دالیل از مهم. ساالری استتر شایستهدقیق

ساالری است. عدم رونق تولید، فقدان شایسته

ساالری در اصطالح به معنای انتخاب شایسته

واگذاری منظور تواناترین افراد بهبهترین و 

 ،نصر اصفهانی و اصفهانی نصر) هاستمسئولیت

ساالری به معنای مهارت، شایسته (.147، 1389

 و گلکار) و لیاقت در انجام امور استتوانایی 

 ؛ کاظمی و همکاران،10-7، 1381 فر،ناصحی

در اسالم همواره مورد  ساالریشایسته .(53، 1390

انبیاء  سوره 105گرفته است. در آیه  تأکید قرار

( حکومت) وارث امشایسته بندگان» آمده است:

 از منظور مفسران گرچه «!شد خواهند زمین

 تعالی... ا عجل) مهدی حضرت را شایسته بندگان

 طبرسی،) دانندمی وفایش با یاران و( الشریف فرجه

 و ضرورت توانمی آیه این از اما (،3، 3 ،1377

 شرح در. نمود استخراج را ساالریشایسته اهمیت

 حکومت ضرورت و شایستگان ویژگی و آیه این

 شدن اضافه به توجه با»: آمده است ها چنینآن

 روشن هاآن توحید و ایمان مسئله خدا، به بندگان

 معنی که صالحون کلمه به توجه با و شود،می

 ذهن به هاشایستگی همه دارد، وسیعی و گسترده

 از شایستگی تقوا، و عمل نظر از شایستگی: آیدمی

 قوت، و قدرت نظر از شایستگی آگاهی، و علم نظر

. اجتماعی درک و نظم و تدبیر نظر از شایستگی و

 برای را هاشایستگی این باایمان بندگان که هنگامی

 کندمی یاری و کمک نیز خداوند سازند، فراهم خود

 بمالند، خاک به را مستکبران بینی هاآن تا

 کوتاه زمین حکومت از را شانآلوده هایدست

مکارم ) «گردند هاآن هایمیراث وارث و کنند،

 ازجمله مورد اشاره آیه. (193 ،3 ،1373، شیرازی

 در ساالریشایسته ضرورت تنهانه که است هاییآیه

 زمین اصل وارث متعال خداوند بلکه است نهفته آن

 که زمانی یعنی. نمایدمی معرفی شایستگان را

 است رسیده تکامل مرحله به انسان خلقت
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 و گیرندمی قرار قدرت مسند در شایستگان

 گیرند.می بکار بشر افراد تعالی جهت در را حکومت

 تخصص داشتن ساالری،شایسته اساسی اصول از

سنت الهی،  . براساس(77 ،1385 سجادی،) است

اساس تخصص و مسئولیتی به افراد مگر برهیچ 

شود. رسالت پیامبران و نمیها واگذار شایستگی آن

ها واگذارشده بیانگر این سنت اموری که به آن

سوره نساء اداره امور و امامت  58است. مطابق آیه 

 اند واگذارجامعه همواره به کسانی که اهل آن بوده

شده است. منظور از اهل در اینجا، توانایی و 

 اساس آیات قرآنمثال بر عنوانشایستگی است. به

( طالوت به خاطر توانایی جسمی و داشتن 30/بقره)

اسرائیل رسید دانش و آگاهی به مقام فرماندهی بنی

و فرماندهی جنگ با جالوت را بر عهده گرفت. 

 مصر عزیز گردید و آزاد زندان از یوسف که هنگامی

 را واگذار نماید، برآمد به وی مسئولیتی درصدد

 که ده قرار مصر خزائن سرپرست مرا»: گفت

. حفیظ (55/یوسف) «آگاهم و نگهدارنده )حفیظ(

دارنده ودیعه است. به معنای نگه اشاره، در آیه مورد

السالم برای که یوسف علیهگفتنی است از این

داری و مالیه، از خود رسیدن به مقام وزارت خزانه

کند، استفاده یاد می« علیم»و « حفیظ»به صفت 

 مین باشدشود که کارگزار حکومت، باید امی

به هنگام  (. یوسف418، 5 ،1415، الطبرسی)

داری مصر خود را با جمله پیشنهاد پست خزانه

ستود، زیرا الزم بود سلطان مصر و  "حفیظ علیم"

مردم بدانند که او واجد صفاتی است که برای 

مکارم ) سرپرستی این کار نهایت لزوم را دارد

 یوسف حضرت (.64، 16 ،1373 شیرازی،

 چون پذیرد،می را مصر کشور اقتصادی مسئولیت

 را زمینه این در امور اداره توانایی که داندمی خود

 آگاه، هم و است حفیظ و دارانتام هم او. دارد

 .(77 ،1385 ،سجادی) دانا و متخصص

 بر را «تولید» و «تعالی» رسالت دو اسالمی، مدیر

 برای مدیر روحی و فکری تغذیة منبع دارد؛ عهده

 دیگر رسالت است؛ اما «مکتب» تعالی رسالتِ تحقق

 و علم به متصل و متکی ،«تولید» یعنی مدیر،

 برای اسالمی، مدیر رو، این از است؛ علوم پیشرفت

تولید،  یزمینه در موجود علم از کامل وریبهره

 در علوم پیشرفت مطالعاتی سیر و جریان در باید

باشد  داشته قرار است، تکوینی سیر یک که جهان

خود را در  ( و440، 1394)چهاردولی و کرمی، 

 چنان که قرآنتخصص مورد نیاز قوی نماید؛ هم

 خداوند»فرماید: سوره مجادله می 11کریم در آیه 

 به علم که را کسانی و اندآورده ایمان که را کسانی

آیه « بخشد.می عظیمی درجات شده داده آنان

 و ترقوی ایمان چههراین دارد که مذکور اشاره به 

)طیب، رود می باالتر درجات باشد بیشتر علم

 در باید دانش، و علم ( و صاحبان456، 16 ،1378

 برخوردار واالیى و باال جایگاه از اسالمى جامعه

از  برخورداریلذا (. 517، 9، 1387)قرائتی،  باشند

و  تولیدی مدیریت اسالمِی در زمینه دانش و علم

از  آن، آشنایی با ابعاد و زوایای مسئولیت و وظایف

 ،یک مدیر مؤمن است. قرآن یهای برجستهویژگی

و تدرج  ءارتقا یچه زیبا علم را در کنار ایمان مایه

دهنده داند. این آیه شریفه نشانتر میبه درجات باال

ی بدون این مهم است که ممکن نیست ایمان واقع

واضح است که د. نش کسب شوهمراهی علم و دا
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تولیدی باید مطابق با  واحدمدیر یک  علم و دانشِ

وضعیت و اهداف معینه آن  ،هاویژگیتخصص، 

 .باشد واحد

 از یکی به رهنمودی در ع() حضرت علی

 که کارمندانت کارگیریبه در» :فرمود کارگزارانش

 را شفاعتی و واسطه کنند، کار تو نظر زیر باید

 یعنی کفایت، و را کفایت شفاعت مگر نپذیر؛

 ،20 ،1404، الحدید ابی ابن) ساالریشایسته

 همانند السالمعلیه علی حضرت اعتقاد (. به276

 هایپست دیگر ترتیب به جامعه، رهبری مقام

 هاییمسئولیت سیاسی، نظام و جامعه مدیریتی

 را خود متخصص و کاردان افراد که هستند

 تخصص و شایستگی توان، به پستی، هر و طلبندمی

 جز کسی نیست جایز هرگز و دارد نیاز ایویژه

 یا شود آن دارعهده دارد، را مقامی اهلیت کهآن

 این غیر در. شوند گمارده کاری به کفایتبی افراد

 را کمال و توسعه اصلی مسیر جامعه صورت،

 .پیمود نخواهد

 دیدگاه از کارگزاران، انتخاب در اصل ترینمهم

 و حاکم آگاهی و توانایی السالمعلیه علی حضرت

! مردم ای» :فرمایدمی که آنجا است، کارگزار

 بدان که است کسی خالفت، به افراد سزاوارترین

 (.173 ،1386، رضیالشریف ) «.باشد... تواناتر

 جز مردم کار»: است فرموده ردیگ جای در ایشان

شریف ) «یابدنمی سامان زمامداران شایستگی به

 این اساس از دید حضرت بر .(216، 1386، رضیال

وسیله کارگزاران شایسته و کاربلد امور به ع() علی

ترین رسد. و ناتوانی کارگزاران مهمبه سرانجام می

است. به عقده آن  آفت و عامل عدم تحقق کاره

 و است باتدبیرترین و ترینباسیاست اقوا،» :حضرت

 داشته را الزم دانش که است کسی خدا، امر به اعلم

 به دانش طبق بر را تدبیرها و سیاست آن تا باشد

 بسا چه. است الزم ویژگی دو هر پس. آورد در اجرا

 در را خدا حکم ولی باشد، ماهر سیاست در فردی

 و سیاسی دانش کسی است ممکن و نداند مورد آن

 آن عملش، مطابق ولی باشد، داشته دینی

 الحدید، ابی ابن) «نگذارد اجرا به را هاسیاست

آنچه گفته شد،  اساسبر .(176 ،16 ،1404

ساالری تخصص از ارکان و لوازمات اصلی شایسته

 است.

 پیش جهانی اقتصاد در که تغییراتی به توجه با»

 یتوسعه کانون در انسانی نیروی یسرمایه آمده؛

 هرچند. است گرفته قرار تولیدی و اقتصادی

 ساختمان، زمین، مانند های فیزیکیسرمایه

 رونق و اقتصادی یتوسعه غیره برای و هاکارخانه

. هستند منابعی، منفعل امُّا. هستند ضروری تولید

 یهمه محرکِ و فعال انسانی، منابع مقابل، در

 به منجر کل، در که؛ «هستند انسانی هایفعالیت

شوند. مسئولین می هاانسان رفاه و تولید رونق

 و مهارت به که نیازی جهت به جوامع مختلف

 در بایدمی دارند تولید هایعرصه در توانمندی

 هدفمند صورت به کار نیروی و مدیران آموزشِ 

 نمایند. اقدام

در کنار تخصص، تعهد یکی دیگر از ارکان 

 ،1385 سجادی،) الری در اسالم استساشایسته

 تقوی اسالم نظر از شایستگی مهم دیگر معیار( 77

 شما باتقواترین خداوند نزد شما ترینگرامی»: است

ساالری به مفهوم در شایسته (13/حجرات) «است
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دانش و مهارت  رایج آن، تمرکز بر تخصص،علمی و 

 (،91-114 ،1392 و همکاران، گنجعلی) افراد است

 دو هم، کنار در تخصص و تعهد ،قرآن منظر اما از

 واثق،) هستند ساالریشایسته برای اساسی معیار

1388، 71-96). 

های قرآنی، اساس آموزهتر اشاره شد که برپیش

گان و اداره امور ها به شایستهواگذاری مسئولیت

و  ؛(124/انعام) ها سنت الهی استوسیله آنبه

 (.58نساء/) شوندقلمداد می الهی امانات هامسئولیت

ترین بر این اساس اداره امور جامعه از بزرگ

 ،4 ،1374 طباطبائی،) شودهاست که واگذار میامانت

است فرد دارای  الزم برای این منظور (.385

نوعی بر های ارزشی و ایمانی باشد که بهویژگی

ترین گواه در این خصوص تعهد داللت دارد. مهم

را  که به یاد قیامت بودنسوره ص است  46آیه 

(. در 1381 پناه، حق) داندالزمه تصدی امور می

، سوره قصص نیز در کنار قدرت و توانایی 26آیه 

ع( ) های حضرت موسیبودن یکی از ویژگیامین

 برای استخدام از زبان دختران حضرت شعیب ذکر

اساس آنچه گفته شد، مطابق آیات شده است. بر

های مهم قرآن، تعهد یکی از ارکان و مؤلفه

ساالری است. تعهد در کنار تخصص، عنصر شایسته

 مهمی است که الزم است مدنظر قرار گیرد.

و تجربه و تخصص از اهمیت باالیی  در تولید، دانش

برخوردار است. زیرا فرایندی معطوف به آگاهی و 

ساالری ای شایستهاست. چنانچه در جامعه تخصص

لید توان انتظار داشت که تونمی مبنا قرار نگیرد

گزینی بستر ساالری و شایستهرونق گیرد. شایسته

 مناسب رونق تولید است.

 منابع که آنجا از ساالریدیوان و ساالریشایسته

 دارند، کشور یک توسعه در را نقش بیشترین انسانی

 قرار خود شایسته و متناسب جایگاه در بدرستی اگر

 به اداری سازمان اجزای دیگر با همگام و گیرند

 اداری نظام اهداف تحقق منظور به هماهنگ صورت

 راستای در مهمی گام شک بدون شوند، هدایت

 و قانونمند شفاف، پاسخگو، اداری نظام یک ایجاد

 شود. عدممی برداشته ساالریشایسته بر مبتنی

 حدود تا ساالری دالیل متعددی داردشایسته

 و دارد ریشه ما جامعه تاریخ و فرهنگ در زیادی

 ساالریشایسته و قانون به بازگشتن و آن با مبارزه

 .است فرهنگی کار قانونی، نیازمند اقدامات کنار در
 

 قرآن موانع اجتماعی رونق تولید از منظر -3

 البالغهنهج و

 از تولید رونق اجتماعی در این قسمت از موانع

 شود.البالغه بحث مینهج و قرآن منظر منظر
 

 و كوشش كار عدم و رخوت .1-3

یکی از مهمترین موانع رونق تولید، رخوت و عدم 

ت به عنوان و کوشش است. قرآن، در کنار طبیع کار

نسانی به عنوان عامل مهم منبع ثروت، بر نیروی ا

سوره ملک آمده است:  15آیه  کید دارد. درتولید تأ

او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر »

های خداوند و از روزیهای آن راه بروید شانه

سوی اوست. بخورید؛ و بازگشت و اجتماع همه به

در جای دیگر، ایجاد ارتباط و پیوند میان کار و 

همچنین «. طبیعت با صراحت بیشتری آمده است

هایی و در آن باغ» سوره یس: 35و  34مطابق آیه 
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هایی از آن رها قراردادیم و چشمهها و انگواز نخل

تا از میوه آن و از دسترنج خویش جاری ساختیم، 

« درخت»و « آب»، «زمین»در این آیات،  .«بخورند

منبع تولید، و حرکت و تالش در زمین عنوان به

 حبیبی،) شده است عنوان ابزار تولید معرفیبه

این اساس، وقتی منابع در اختیار  بر (.137 ،1394

گرفته است الزم است در توسعه و تولید انسان قرار 

، 1387، مکارم شیرازی) ز این منابع کوشش شودا

سوره نجم آمده  39در آیه  همچنین (.121، 23

ای جز سعی و کوشش او و برای انسان بهره»است: 

نوان یک اصل ذکر عقرآن کریم این را به «نیست

کس به نتیجه تالش خود کرده است، که هر

 ها را به کار و تالش تشویقنرو انسا رسد. از اینمی

 32نیز در آیه  (. و38، 1395اصغری، ) کندمی

مردان از آنچه به دست » فرماید:سوره نساء می

های، واژه «دارند و زنان نیز نصیبیآورند نصیبی می

آیه مورد اشاره بیانگر این  در« اکتساب»و « سعی»

 امر است که برای کسب باید سعی و کوشش کرد

 (.395، 4 ،1406، )مجلسی

 )ع( بر تداوم تالش و کوشش تأکیدمؤمنان امیر

 آن بر که اندکی کار»فرماید: ایشان میدارند. 

 از که است زیاد کار از رتامیدبخش کنی، مداومت

و نیز (. 262 ،1373، آمدی) «شوی خسته آن

 «تمامی کار به کامل کردن آن است»فرمایند: می

ثمر مداوم و بیغیر کار (.91، 75 ،1429، )آمدی

ای جهنده در تاریکی برای انسان فایدههمچون برق 

از برق جهنده »فرمایند: یحضرت علی )ع( م ندارد.

ای برای کسی که در تاریکی فرورفته است بهره

: ایشان از دید (.6، 1373، )آمدی «شودحاصل نمی

 خوب را آن که هستند ریکا فرزندان مردمان»

 .(476 ،1429، آمدی) «دهندمی انجام

هرگاه از »فرماید: امیرمؤمنان می این، عالوه بر

ترسیدی خود را در آن بیفکن، زیرا حذر کاری 

 تر استترسی سختکردن تو از آنچه که از آن می

در این  (. ذوالقرنین501، 18 ،1968، رضی )شریف

باره الگوی خوبی برای مخاطبان قرآن است؛ زیرا 

بین »وی زمانی که در سفر خود به منطقه 

را دریافت، با وجود « سد»وجود  ضرورت« السدین

اینکه این کار بسیار سخت بود و نیاز به امکانات، 

طراحی و اندیشه دقیق و ظریف بود و زمان زیادی 

طلبید، با کوشش پیگیر و جدی به را نیز می

ساختن آن پرداخت و از این راه مردمان این منطقه 

بازداشت. « یأجوج و مأجوج»را از حمالت قوم 

 که کسی حال به خوشا» فرماید:می حضرت علی

 خویش پروردگار پیشگاه در را واجب هایمسئولیت

سختی  و تلخی هرگونه او راه در و رساندمی انجام به

 «گذاردخرد و خواب شب را کنار میمیرا به جان 

 (.93، 1397)فرقانی، 

ترین اساس آنچه گفته شد، رخوت و تنبلی از مهمبر

اقتصادی از دالیل  جهاد بوده وموانع رونق تولید 

رونق اقتصادی است که در آن تمام مسئوالن و 

 مردم سهیم هستند و هر یک وظایفی به عهده

دارند. برای موفقیت در این کار مسئولین باید بدون 

در نظر گرفتن منافع شخصی خود و گروهی به فکر 

حل مشکالت اقتصادی عامه و مردمی باشند، از 

یدی خود جهت رونق اقتصادی تمام نیروی تول

کنندگان نیز با مصرف تولید استفاده کنند، مصرف

کنند. ی آخر این زنجیره را تکمیل میداخل، حلقه
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های ملی کارگیری تمام ظرفیتاین امر مستلزم به

 است.

جهاد در تولید  اقتصادی، های جِهادیکی از جنبه

 است؛ باید تولیدکنندگان و مدیران، سستی و تنبلی

را کنار گذاشته و با تالش و فداکاری در راه خدا و 

هایشان )از جمله مال، وقت، مدیریت، با داشته

مهارت، علم و...( سعی نمایند تولیدات داخلی را 

)کمی و کیفی( ارتقاء دهند تا موجبات رونق تولید 

تولید را فراهم  سازی برای جهاد درو فرهنگ

رات ـسوره حج 15یه آ م درـکری رآنـد. قـنماین

 و خدا به که هستند کسانى مؤمنان»فرماید: می

 با و اندنکرده شک دیگر و اندآورده ایمان او پیامبر

 اینان. اندکرده جهاد خدا راه در خویش جان و مال

 به مجاهده»مطابق آیه مورد اشاره، « راستگویانند

 آن، خاص فرد گرچه خدا، راه در است نفس و مال

 است؛ السُّالم( )علیهم امام و پیغمبر رکاب در جهاد

 راه در نفس و شیطان با جهاد باشد شامل لکن

با این تفسیر، به نظر ؛ «الهى فرمانبردارى و طاعت

حال حاضر که کشور درگیر جنگ  رسد درمی

ا مال، ـدا بـدت در راه خـصادی است؛ مجاهـاقت

زایی برای گذاری در تولید و اشتغالتواند سرمایهمی

انقالب برای  برداری از رهبرجوانان کشور و فرمان

 تحقق رونق تولید باشد.

 

 غرور و خودبینی. 2-3

غرور و خودبینی از دیگر موانع رونق تولید به ویژه 

البالغه است. فرد خوبین و مغرور به از دیدگاه نهج

دهد اموری از قبیل دامپروری و کشاورزی تن نمی

داند؛ حضرت علی خود می شخصیت و آن را مغایر

ندی، انسان را از پیشرفت خودپس»فرمایند: )ع( می

و کار  شغل (.366، 4، 1425، )آمدی «داردبازمی

تواند الگوی مناسبی برای پیشیوایان و پیامبران می

این افراد باشد، زیرا پیامبران به مشاغلی چون 

 پرداختند. چوپانی و کشاورزی و حفر قنات می

السالم(، کار و تالش را جوهر  )علیهحضرت علی 

نی تسلیم حکم خدا و اسالم یع»دانند؛ اسالم می

 است هاجا آوردن، عمل به آنرسول بودن و... و به

)در حقیقت اسالم عمل به دستورات خدا و پیامبر 

، االسالم)فیض و سلم( است(اهلل علیه و آله )صلی

 اهمیت نقش کار و (. ایشان برای1144، 1365

زایی و کنند تا حرکتنمونه هم معرفی می تالش

عاملیت، هرچه بیشتر و بهتر تبدیل به فرهنگ و 

فرماید: هنجار جامعه شود. درباره حضرت داوود می

بافت و به ها میبه دست خود از لیف خرما زنبیل»

یک از شما در گفت: کدامنشینان خویش میهم

ها ای آنکند؟ و از بهها مرا کمک میفروختن آن

، االسالم)فیض «ی نان جو بودنهداخوراک او یک

 و دانسته واجب را وکارکسب (. اسالم502، 1365

 خداوند. است نشده قائل ارزشی بیکار افراد برای

 و کار را هایشخواسته به انسان رسیدن وسیله تنها

است. در اسالم بر کار مهم و  کرده معرفی تالش

آنچه اهمیت دارد، کار و غیر مهم اشاره نشده و 

 افزون اقتصادی، تالش و اشتغال و تولید است. کار

 کسب و انسان شخصیت تعالی در مثبت نقش بر

. دارد دنبال به را جامعه پیشرفت و توسعه درآمد،

 تفکر و بینش در. است ثروت تولید اصلی منشأ کار،

 درآمد و مال کسب منشأ مولد، و خالق کار اسالمی،

 .است خدادادی و طبیعی منابع از استفاده کلید و
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  رباخواري. 3-3

در نظام اقتصادی اسالم، یکی از موانع اساسی رونق 

تولید، ربا است. روابط اقتصادی مبتنی بر ربا، 

ای برای اقتصاد جامعه ایجاد مشکالت عدیده

کند و شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و می

بخشد، میزان دست را فزونی میاکثریت تهی

دهد و و تولید را کاهش میگذاری، اشتغال سرمایه

افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد تورم را می

 (. در17، 1378، )فراهانی فرد کشور را فلج کند

 که کسانی» :بقره آمده است سوره 275-276 آیات

 مانند مگر خیزندبرنمی( قیامت در) خورند،می ربا

 و) شده دیوانه شیطان، تماس اثر بر که کسی

 زمین گاهی کند، حفظ را خود تعادل تواندنمی

 آن خاطر به این( خیزدمی پا به گاهی خورد،می

 و) است ربا مانند هم دادوستد: گفتند که است

 را بیع خدا که درحالی(. نیست دو آن میان تفاوتی

 دو، این میان فرق زیرا! )حرام را ربا و کرده، حالل

 از) و رسد، او به الهی اندرز کسی اگر و( است بسیار

 سابق در که سودهایی کند، خودداری( رباخواری

 مال آورده، دست به تحریم حکم نزول از قبل

 و( گردد،نمی شامل را گذشته حکم، این و) اوست،

 خواهد را او گذشته و) شود،می واگذار خدا به او کار

 مرتکب دیگر بار و) بازگردند که کسانی اما(. بخشید

 آن در همیشه و اند،آتش اهل ،(شوند گناه این

 را صدقات و کند،می نابود را ربا خداوند، مانندمی

 ناسپاس انسان هیچ خداوند، و! دهدمی افزایش

 اساس آیات موردبر. «داردنمی دوست را گنهکاری

 و جامعه در فقر افزایش موجب رباخواری اشاره،

 محرومیت و محدود ایعده دست در ثروت تراکم

 و دلپاکی سبب انفاق است، اجتماع افراد اکثر

 سبب رباخواری و جامعه آرامش و نفوس طهارت

 شودمی ناپاکی و نفرت و کینه و بخل پیدایش

 علی (. امام363 ،2 ،1385، مکارم شیرازی)

 و ربا( گیرنده) خورنده»: فرمایندمی السالمعلیه

 ربا ناظر و شاهد که کسی و دهدمی ربا که کسی

 کار کهاین در است ربا نویسنده هک کسی و است

، کلینی) «هستند مساوی دهند،می انجام حرام

م تولیدکننده با استفاده از وا اگر (.144 ،5 ،1407

نتیجه پرداخت سود ربوی به تولید اقدام نماید، در

زایش یافته و این امر باالی ربا، هزینه تولید وی اف

شده کاالی تولیدشده قیمت تمامبه افزایش 

انجامد و لذا با کاهش فروش و در درازمدت می

 (.1371 توتونچیان،) شودتولید با مشکل مواجه می

ای تولید کاال با حداقل هزینه هر تولید کننده هدف

ممکن با هدف فروش بیشتر  و لذا کسب سود 

تیجه ربا، هزینه تولید بیشتر است اما اگر در ن

افزایش یابد در نهایت فروش کاهش یافته و تولید 

 توجیه اقتصادی ندارد.

 

 گیرينتیجه

و نتایج مقاله نشان داد که فساد سیاسی و اداری 

ساالری از مهمترین و فقدان شایستهخواری رانت

دالیل سیاسی عدم رونق تولید از دیدگاه قرآن و 

و  همچنین، رخوت و کاهلی، غررالبالغه است. نهج

و تکبر و رباخواری از مهمترین دالیل اجتماعی 

البالغه است. فساد نهج و قرآن تولید از منظر

سیاسی و اداری از طریق ورود آشایان و وابستگان 

ا گردد. زیرقدرت به اداره امور مانع رونق تولید می
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مین منافع در چنین وضعیتی آنچه مهم است تأ

گان است که بدون نیاز شنایان و وابستز آاقلیتی ا

پذیرد. از طرفی، به تولید و از طریق رانت انجام می

تولید نیازمند تخصص و دانش است و فقدان 

انع ورود دانش و گزینی مساالری و شایستهشایسته

تولید و مدیریت امور تولیدی تخصص به فرایند 

 گردد.می

رف صحیح و آیات فراوانی، با سفارش انسان به تص

های الهی و تأکید بر عمتمندی از برکات و نبهره

بودن و کفایت منابع و تضمین روزی نامحدود

آفریدگان، از انسان خواسته است تا با اهتمام به 

تولید، نیازهای جامعه برآورده سازد. در واقع 

ارزشمندی تولید، یک اصل مهم قرآنی، در آیات 

با ترغیب بشر به  شده و خدای منان،ای بیانعدیده

های خدادادی، آبادانی زمین، تصرف در نعمت

سازی زمینه تولید و دستور به آمادگی کامل فراهم

نیاز است جایگاه  که الزمه آن، تولید تجهیزات مورد

کند. برجسته تولید در فرهنگ قرآنی را معرفی می

)ع(، باید مال دنیا هزینه  از دیدگاه حضرت علی

و آن را از اهداف حکومت  آبادانی زمین شود

شمارد و خود آن حضرت، هم این صالحان برمی

های کنند که قناتمدعا را در عمل ثابت می

حرمت »حفرشده آن حضرت شاهد این مدعا است. 

و لزوم پرهیز از آن، یک اصل مسلم قرآنی، بر « ربا

های مختلف اقتصادی است. از منظر آیات عرصه

نی بر ربا، مشکالت قرآنی، روابط اقتصادی مبت

کند، نظیر ای برای اقتصاد جامعه ایجاد میعدیده

اینکه: شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و 

بخشد، میزان دست را فزونی میاکثریت تهی

دهد و گذاری، اشتغال و تولید را کاهش میسرمایه

افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد تورم را می

اقتصاد ربوی در عرصه کشور را فلج کند. عوارض 

تولید، بیشتر خود را در کاهش سطح تولید و 

هد. اگر تولید وابسته به دافزایش بیکاری، نشان می

ای گونههای تولید بهربوی باشد، هزینههای وام

یابد که تولیدکننده با توجه به قیمت افزایش می

محصول، مجبور به کاهش تولید خواهد بود و 

های فراوانی ازجمله افزایش خسارتکاهش تولید، 

که در  آورد، درحالیتورم و بیکاری را به ارمغان می

ربوی، به لحاظ مشارکت تولیدکننده با نظام غیر

صاحب سرمایه، هزینه نهایی تولید، منطقی و 

معقول خواهد بود که خود، افزایش تولید را به 

 دنبال دارد.

 

 مالحظات اخالقی

داری متون، صداقت و امانتدر این مقاله، اصالت 

 رعایت شده است.

 

 تقدیر و تشكر

از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش 

 کنیم.مساعدت و همکاری نمودند تقدیر و تشکر می
 

 سهم نویسندگان

صورت برابر در تهیه و تدوین کلیه نویسندگان به

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 تضاد منافع

  پژوهش، تضاد منافعی وجود ندارد.در این 
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 منابع

آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم درر الکلم، قم، دار  -

 .1373الحدیث، 

آمدی، ابوالفتح، غرر الحکم و درر الکلم، جلد  -

 .1429هفتاد و پنجم، قم، دارالکتب اسالمی، 

آمدی، عبدالواحد، تصنیف غرر الحکم و درر  -

انتشارات دفتر تبلیغات الکلم، جلد چهارم، قم، 

 .1425اسالمی، 

 رحش اهلل، ههب نب دعبدالحمی د،الحدی یاب ناب -

 اهلل هآی همکتب م،ق شانزدهم، جلد البالغه،نهج

 .1404، النجفی یالمرعش

 العقول، تحف علی، بن حسن حرانی، شعبه ابن -

 .1404 مدرسین، جامعه قم،

 گفتمان مقاومتی، اقتصاد» محمود، اصغری، -

 منظر از دینی نظام بستر در ثروت تولید راهبرد

 اسالمی، اجتماعی هایپژوهش ،«(ظله دام) رهبری

 .1395 ،چهار شماره

 البیان، مجمع تفسیرفضل بن حسن،  الطبرسی، -

 للمطبوعات، األعلمی مؤسسه بیروت، پنجم، جلد

1415. 

 اقتصاد، تشریحی فرهنگ حسن، فرد، توانایی -

 .1385 رایانه، جهان تهران، چاپ اول،

 بهینه حد ایمقایسه تحلیل» ایرج، توتونچیان، -

 و داریسرمایه بانکداری نظام دو در گذاریسرمایه

 مجله ،«ریسک و اطمینان شرایط در اسالمی

 .1371 ،شماره چهارده و پانزده مدیریت، و اقتصاد

 حل کلید) تولید رونق نویسندگان، از جمعی -

 سازمان تهران، نشر اول، چاپ اقتصادی(، مشکالت

 نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت سیاسی عقیدتی

 .1398 داعا(،) مسلح

 مدیریت الگوی» علی، کرمی،، عباس چهاردولی، -

 در اجرایی کاربستی شهدا، سیره بر تکیه با اسالمی

 ،«اسالمی انسانی علوم تحول سازیکاربردی

 انسانی علوم المللیبین کنگره مقاالت مجموعه

 .1394 اسالمی،

 توسعه و نفت دولت، امیرمحمد، یوسفی، حاجی -

 اسناد مرکز تهران، اول، چاپ ایران، در اقتصادی

 .1378 اسالمی، انقالب

 پیشرفت ایرانی اسالمی نظریه نیکبخش، حبیبی، -

 انتشارات تهران، اول، چاپ ،(هامؤلفه و اصول) ملی

 .1394، داعا() ملی دفاع عالی دانشگاه

 معیارهای و اصول بر گذری» رضا، پناه، حق -

 مجله ،«(ره) خمینی امام اندیشه در رسانیخدمت

 ،سه و چهل شماره اسالمی، اجتماعی هایپژوهش

1381. 

 نشر تهران، چاپ دوم، البالغه،نهج محمد، دشتی، -

 .1377 آزادی، پیام

 ساختار) حیات تراز مصطفی، تهرانی، دلشاد -

 تهران، اول، چاپ ،(البالغهنهج در عدالت شناسی

 .1390 دریا، نشر

 در رانتیریسم نفی» حسن، ،(روشن) رحیمی -

 شش، شماره البالغه،نهج پژوهشنامه ،«البالغهنهج

1393. 
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 ساالریشایسته به رویکردی» محمدهادی، سجادی، -

پنج،  شماره طوبی، مجله ،«کارگزاران گزینش در

1385. 

 و تولید موانع» رضا،علی فراهانی، سربندی -

 مجله ،«توسعه حال در کشورهای در علم پیشرفت

 .1384 اول، شمارهپیش نور، سفیر

 البالغه،نهج حسین، بن محمد الرضی، شریف -

 .1386، آزادی پیام تهران، چاپ سوم،

 بیروت، جلد هجدهم، البالغه،نهج رضی، شریف -

 .1968اللبنانی،  دارالکتاب

 از حمایت» حامد، فرنام،علی،  اردکانی، شمس -

 موانع رفع و گذاریسرمایه و تولید سازی،تجاری

 و هشتاد شماره بازرگانی، اتاق نامهمجله ،«تولید

 .1393 ،هشت

، جعفر سیدتقی، صادقی، محمد سید صادقی، -

 مقاالت کتاب در ،«قرآن در اجتماعی اعتماد»

 شناسی،جامعه و قرآن تخصصی همایش سومین

 .1390 همدان،

 جلد زان،المی یرتفس ین،محمدحس ایی،طباطب -

 حوزه مدرسین جامعه انتشارات ردفت م،ق چهارم،

 .1374، قم علمیه

 تفسیر فی البیان مجمع حسن، بن فضل طبرسى، -

 .1377، ناصرخسرو تهران، سوم، جلد القرآن،

 تفسیر فی البیان اطیب عبدالحسین، سید طیب، -

 انتشارات تهران، اول، چاپجلد شانزدهم،  القرآن،

 .1378 ،اسالم

 اقتصادی تولید رونق بررسی» احسان، پور،غالم -

 تألیفات جشنواره همایش ،«کریم قرآن دیدگاه از

 عالمه ویژه جایزه -اسالمی انسانی علوم برتر علمی

 .1399، (ره) جعفری

 در ربا بدون بانکداری نقش» سعید، فرد، فراهانی -

 ،هفده شماره مفید، نامه فصلنامه دو ،«فقر رفع

1378. 

 رویکرد با اداری فساد با مبارزه ابوطالب، فرصتی، -

، دانشگاه و حوزه پژوهشگاه قم، اول، چاپ اسالمی،

1393. 

 تولید، رونق هایپیشران قدرت اهلل، فرقانی، -

 .1397سی و شش،  شماره نشریه حصون،

 البالغه،نهج شرح و ترجمه نقی،علی االسالم،فیض -

 .1365، سپهر نشر تهران، اول، چاپ

 فرهنگی مرکز، تهران نور، تفسیر محسن، قرائتی، -

 .1387 قرآن، از هاییدرس

 جلد اول و هفتم، نور، تفسیر محسن، قرائتی، -

 از هاییدرس فرهنگی مرکز تهران، یازدهم، چاپ

 .1379 قرآن،

عریضی سامانی، سید ، سادات ملیحه کاظمی، -

 و هاارزش رابطه» پرور، محسن،حمیدرضا، گل

 مشارکت) ساالریشایسته با مدیران شخصیت

 هایسازمان در سازمانی بیگانگی و شهروندی

 شناسیروان نشریه ،«سنتی( و ساالردیوان

 .1390هجده،  شماره کاربردی،

 جلد الکافی، یعقوب، ابوجعفر محمد بن کلینی، -

 .1407 االسالمیه، دارالکتب تهران، پنجم،
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 بر مروری» وحید، فر،ناصحیبهزاد،  گلکار، -

 ،مدیریت توسعه مجله ،«ساالریشایسته مفاهیم

 .1381نه،  و سی شماره

 محمد، زاده،عبدالحسین اسداهلل، گنجعلی، -

 ،«قرآن معیارهای بررسی»مرتضی،  تیموریان،

 هایپژوهش و اسالم تخصصی علمی نشریه

 .1392یک،  شماره مدیریتی،

 روضه علی، مقصود بن محمدتقی مجلسی، -

 جلد چهارم، الفقیه، الیحضره من شرح فی المتقین

 .1406، کوشانپور اسالمی فرهنگ بنیاد قم،

 فرهنگ علیرضا، نوروزی،سیاووش،  مریدی، -

 برد پیش کتاب موسسه چاپ اول، تهران، اقتصادی،

 .1373، نگاه انتشارات و

 مسائل و تئوری محمدحسن، جوادی، مشرف -

، پژوهش کانون نشر تهران، سوم، چاپ ،دخر اقتصاد

1393. 

 و بیست جلد نمونه، تفسیر ناصر، شیرازی، مکارم -

 .1387 االسالمیه، دارالکتب تهران، دوم،

 جلد یازدهم، قرآن، پیام ناصر، شیرازی، مکارم -

 ،(ع) امیرالمؤمنین امام مدرسه قم، اول، چاپ

1386. 

جلد دوم،  نمونه، تفسیر ناصر، شیرازی، مکارم -

، االسالمیه دارالکتب تهران، دوم، و سی چاپ

1385. 

 نمونه، جلد تفسیر، ناصر شیرازی، مکارم -

 دارالکتب تهران، یکم، و سی چاپ شانزدهم،

 .1373، االسالمیه

 سوم، جلد نمونه، تفسیر ناصر، شیرازی، مکارم -

 االسالمیه، دارالکتب نشر تهران، هفتم، چاپ

1373. 

 علی، اصفهانی، نصرمهدی،  اصفهانی، نصر -

 رب تأکید با جامعه مدیریت در ساالریشایسته»

 معرفت مجله ،«علی امام سیاسی هایاندیشه

 .1389 ،هفت شماره سیاسی،

 در ساالریشایسته معیارهای» علی، قادر واثق، -

 ،یک و چهل و صد شماره معرفت، مجله ،«اسالم

1388. 

 و مالی فساد سرا،خطبه ابوالفضل، همدمی، -

 مطالعات مرکز تهران، اول، چاپ اقتصادی،

 .1383 راهبردی،

 شناسیآسیب» سجاد، غریبی،، ماریه یدالهی، -

 اداری نظام در «تولید حوزه» مقررات و قوانین

 رهشما اداری، هایپژوهش و مطالعات مجله ،«ایران

 .1400 ،نه
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Background and Aim: Production has been one of the major 

challenges facing the country's economy in recent decades. In this 

paper, an attempt has been made to explore the sociopolitical and 

cultural hurdles to the production prosperity from the view of the 

Quran and Nahj al-Balaghah. 

Materials and Methods: This article is a descriptive-analytical 

method and the library method is applied. 

Ethical considerations: In the present paper, the texts originality, 

honesty and trustworthiness have been observed. 

Results: From the view of the Quran and Nahj al-Balaghah, 

political and administrative corruption, lack of meritocracy, 

lethargy and lack of work and effort, as well as arrogance and 

usury are the most important sociopolitical hurdles to the 

production prosperity. From this point of view, production thrives 

when work and effort are central and criterion is value; political 

corruption and rent are eliminated. 

Conclusion: Production and prosperity of production are the 

concepts of modern economics, and the teachings derived from 

the verses of the Quran and Nahj al-Balaghah are general 

guidelines that need to be applied as a source for general 

production prosperity as a general policy. It is obvious that the 

Quran and Nahj al-Balaghah, based on their general approach to 

phenomena, such as production boom, are the source of reference, 

and the development of precise and detailed instructions and 

mechanisms appropriate to the economic conditions requires 

careful expertise and the use of economic experts while paying 

attention to these resources. 
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