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قرآن در مباحثات بسیاری در باب فناوری به عنوان 
یک منبع و مرجع، بین متفکران و صاحب نظران دینی 
مطرح بوده است. افراد بسیاری در عالم اسالم، برای 
تبیین نوع مواجهه نظام معرفتی و هستی شناســی 

دینی با فناوری، به قرآن تمسک کرده اند.
گام نهــادن در طریق صعب فنــاوری، نه یک امر 
ممدوح، بلکه از نظر قرآن امری اســت واجب. امری 
که خداوند به آن فرمــان داده و برای امتثال فرمان 
الهی در جهت آبادانی زمین، بشر موظف است توان 
خویش را به کار بسته تا دستور الهی )هو انشأکم من 
االرض و استعمرکم فیها( تحقق یابد )سورة مبارکة 

هود، آیة 61(.

ر قرآن فناوری د
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صعب فناوری، نه 
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امری است واجب

معصومه حقیقت پژوه مطلق
کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی
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 با مجله های رشد آشنا شوید

مجله های دانش آموزی
 به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله های رشد عمومی و تخصصی، برای معلمان، دانشجومعلمان دانشگاه های 
وابسته و کارشناسان وزارت آموزش وپرورش و...، تهیه و منتشر می شود.

.نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شمارة 4 آموزش وپرورش،  
            پالك 266.  

.تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir :وبگاه .

وزش ابتــدایی  رشد فناوري آموزشی  رشد مدرسه فردا    رشد آـم
 رشد معلم  رشد آموزش خانواده

 رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي  رشد آموزش پیش دبستانی رشد آموزش تاریخ 
 رشــد آموزش تربیت بدنی  رشــد آمــوزش جغرافیا  رشــد آمــوزش ریاضی  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زیست شناسی  رشد آموزش شــیمی  رشد آموزش علوم اجتماعی 
فیزیــك  آمــوزش  رشــد  کاردانــش   و  فنی و حرفــه ای  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مدیریت مدرسه  

مجله های بزرگسال عمومی
 به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله های بزرگسال و دانش آموزی تخصصی
به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

برای دانش آموزان پیش دبستانی و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایی

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی 

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

مجله های دانش آموزی
به صورت ماهنامه و نه شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

در لســان قرآن، اعتنای به دنیا مهم و پرداختن به 
آبادانی آن در ســایه به فعلیت رســاندن قوة ابداع و 
فناوری واجب و رســیدن به این مقام، افتخار است. 
خداوند بــا دادن قوة عقل به انســان، وی را با ابزار 
فناوری موظف به بهره وری از آن کرده است و بهترین 

الگو برای فناوری همان الگوی صنع الهی است.
بنــا بر الگوی فناوری و صنع الهی، قرآن در عرصة 
صنع، هم به صنعت می پــردازد و هم به صانع، هم 
بــرای فناوری اهمیت قائل اســت و هم برای فناور. 
در فناوری، عنصر حکمــت را جان مایة کار معرفی 

می کند و فناور را در قامت یک حکیم می پسندد.
انسان حکیم انسانی است که اگر می خواهد کاری 
انجام دهد، بهترین طرح ها را در ذهن خودش برای 
آن کار می ریزد و بهترین نقشــه ها را تهیه می کند. 
از آنجا که یک مقصد و مقصود در کار اســت، ناچار 
باید بهترین مقصودها را انتخاب و بهترین شــکل ها 
و راه های رسیدن به آن مقصود را هم انتخاب کرده 

باشد. آن وقت چنین کسی را حکیم می گوییم.
کتاب فناوری در قرآن دارای هشــت فصل با این 

عنوان هاست:
1. تفسیر علمی قرآن

 2. تعاریف
 3. فناوری الهی و فناوری بشری

 4. ویژگی های فناوری بشری
 5. الزامات و پیش نیازهای فناوری در قرآن
 6. پیامدها و دستاوردهای فناوری در قرآن

 7. راهکارهای قــرآن برای تجلی فناوری الهی در 
صنع بشر

 8. انواع علم و فناوری در قرآن
نویسنده، با تمسک به کتاب اهلل الحکیم، سعی در 
ارائة تعریف، ویژگی ها، هدف ها، دیدگاه ها و پیامدهای 
فناوری و انواع آن در قرآن داشته و به بررسی وجوه 

گوناگون فناوری در قرآن پرداخته است.


