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 چكيده

فناوري و يا چیزي  ميا در تمدن ايران و اسالم مفهوپرسش اساسي اين مقاله آن است كه آ
یه نگارنده بر آن يا خیر؟ پاسخ اين تحقیق مثبت است و فرضشبیه به آن مطرح بوده است 

كرده و پیرامون آن  است كه فارابي براي اولین بار مفهوم فناوري را به صورت علمي مطرح
از رابطه علم و پس س مطرح واين مقاله تعاريف فناوري  در است. پردازی كرده نظريه

 و نتايج حاصل از آن بي از علم حیلفارا فناوری سخن خواهد رفت و آنگاه به شرح بیان
كه با توجه به تعريف و توصیف  شود میهمچنین بر اين نكته تأكید . شود پرداخته مي

به مفهوم ل جديدِ اين مفهوم، فناوري است. در پايان ترين معاد فارابي از علم حیل، نزديك
يد است. د كه بخشی از فلسفه فناوری جدشو اربعه در اجسام مصنوعی توجه میعلل 

ارسطويي  هاربعداند كه علل  نخستین فردي ميبرخالف ادبیات جديد فناوري كه هايدگر را 
از علل اربعه ها پیش  اده شده است كه فارابي قرنرا در مفهوم فناوري به كار گرفت، نشان د

 در اجسام مصنوعی سخن گفته است.
 
 هنوعی، علل اربعمص فناوری، اجسام فارابی، علم حیل، فلسفۀ :ها واژه کليد
 

 لهئطرح مس

يك قرن گذشته، زندگی بشر و چهـره جوامـ    رشد علمی و توسعۀ صنعتی، بويژه در 
ای كه فناوری به عنوان مهمتـرين ممـرۀ    ت دگرگون كرده است، به گونهانساني را به شدّ

بـه مثابـه مهمتـرين شـاخا بـرای       كنـون اين توسعه بر همه چیز سايه افكنده است و ا
 شود. می ن پیشرفت يا عقب ماندگی كشورها محسوبسنجش میزا
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رزوهـای دسـت   و تأمین نیازهـای بشـر، بسـیاری از آ   حل مشكالت عالوه بر  ،فناوری
 او را پاسخ مثبـت داده اسـت. امـروزه    های سان را تحقق بخشیده و بلندپروازینیافتنی ان
سـان را  كـه ان ای  شـود بـه گونـه    مـی  اساسی از دنیای مـدرن محسـوب   يك وجه فناوری

 خوانند.  موجودی تكنولوژيك می
در  «نـاوري ف فلسفۀ»شود.  از مفاهیم متأخر محسوب مي« علم»نسبت به  «فناوري»مفهوم 

بـه آن پرداختـه    ياست كه به صـورت جـدّ   ادبیات علمي غرب جديد بوده و حدود نیم قرن
و  ده اسـت چندی است كه مطرح شلسفۀ فناوري ن بحث فناوري و بويژه فشده است. در ايرا

 . ر اختیار فارسي زبانان قرار گرفته استدچند كتاب از زبان انگلیسي ترجمه و 
را هايي است كـه از ابتـدا بشـر بـه تـدريج آن       ه فن و فناوري از حوزهبا توجه به اينك

 چند دهـۀ  تنها درمفهوم و فلسفه آن  از سوی ديگر بهو  پديد آورده و با آن زيسته است
آيـا در   پرسش اساسي اين مقاله آن اسـت كـه   پرداخته شده است،ی صورت جدّاخیر به 
چیزي شبیه به آن مطرح بوده است يـا خیـر؟ پاسـخ    مفاهیم فناوري و يا  اسالمیتمدن 

اسـت كـه فـارابي بـراي اولـین بـار مفهـوم         آن نگارندهیه اين تحقیق مثبت است و فرض
 است. كردهپردازی  و پیرامون آن نظريه فناوري را به صورت علمي مطرح

 
 فناوري  .1

اند. بـرای مثـال    ی را تعريف و در بارۀ مفهوم آن بحث كردهفناوربرخی از دانشمندان 
كـه ديگـران از   ، تعـاريفی  ای بر فلسـفۀ تكنولـوژی   مقدمهدر كتاب خود با عنوان  دوسِك

 0فناوری به مثابه سخت افـزار ـ 0كند:  اند را به سه دسته تقسیم می فناوری به دست داده
 .(Dusek, 31-34) فناوری به مثابه نظام يا سیستم ـ9 فناوری به معنای قواعد ـ1

تـر و   ن دانستن در اذهان عموم متـداول تعاريف، فناوری را معادل ابزار و ماشی از میان
كش و  پیوتر و ملحقات آن، گرانسیسات ساختمان، كامخودرو، تأمانند:  ،آسان فهم است

عـات، فنـاوری   مانند فناوری اطال نرمهای  اضح است كه فناوریوساز، قطار و هواپیما.  بتن
گنجد. البتـه، ايـن تعريـف اگـر بـه       در اين تعريف نمی و نظاير آن رفتاری در روانشناسی

معنی فنـاوری بسـیار    گیری ابزار و ماشین باشد بهها و فنون ساخت و به كار ی روشمعن
تفاده از آن محسـوب شـود از معنـای    ابزار و اسـ ی داشتن به معناما اگر  شود، نزديك می

 گیرد.   حقیقي فاصله می
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 تكنولوژی، مبـانی فلسـفۀ تكنولـوژی    یدن در بارۀانديش عنواندر كتاب خود با  0پیت
هی دانـش بـرای نیـل بـه     سـازماند »: است آورده 1امانوئل مستن تعريف فناوری را از قول

فنـاوری عبارتسـت   »: ه استگفتفناوری در تعريف  ،اما پیت خود (؛P. 24) «اهداف عملی
فصـلی   وتعريـف واقـف اسـت    ايـن   عـام بـودن   بسیاروی بر  .(P.25)« 9از بشريت در كار

 . اده استدآن اختصاص  تحلیل مستقل را به
كرده است. به عنوان مثال وی نیز به برخی از تعاريف فناوری توجه  4آرگیری امانوئل

ی دانش بـرای نیـل بـه    سازمانده»: است چنین آوردهوری را به نقل از ديگران تعاريف فنا
(. عـالوه بـر   08ص ) «كاربرد منظم معلومات علمي در موارد عملـي » و نیز «اهداف عملی

تـوان بـه معنـاي     مـی  تكنیـك را »كنـد:   اشـاره مـی   تكنیك و تكنولوژی اين وی به تمايز
ـ ولید يك كاالي معین در نظر گرفت تركیبي از عملیات قابل استفاده در ت وژي را و تكنول

لي هـاي مختلـف و كـاربرد و تكمیـل احتمـا      يا انتخاب( تكنیـك )به معناي توانايي ايجاد 
 .(07ص)«آنها

از چهـار جـز     «فناوری»واژۀ  در ايران بر آن است كه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ماننـد   تشكیل شده و در قیـاس بـا واژگـانی    ی مصدری، + پسوند ور + الفمیانوند  + فن

اسـت. بنـا بـه تصـويب      «وری فـن »و معنی آن  ناوری و جنگاوری ساخته شدهدالوری و ت
ی شـده اسـت و بـه معنـ     قـرار داده  «تكنولـوژی »معـادل واژۀ   «فناوری»، واژۀ فرهنگستان

داشتن و به كار گرفتن فن و روشهای علمـی در يـك حیطـۀ خـاص و ورزيـدگی در آن      
ی دارندگی و ورزنـدگی را  كه معان« ور»پسوند اتصاف  با استفاده از است. اين معانیحیطه 
. تعريف فـو  معـادل تعريـف واژۀ نامـۀ     8است انتقال يافته« فناوری»كند، به واژۀ  القا  می
نوعی قابلیـت ناشـی   »و يا  «كاربرد دانش در يك حیطۀ خاص» :تكنولوژی يعنیاز  8وبستر

رود.   به كـار مـی   تری ی به معنای گستردهفناور اكنون. البته، «از به كارگیری عملی دانش
تر تحلیـل   و در معنای خاص می، مهارت و دانش انجام كاری استفناوری در معنای عمو

ها و فرايندها  برداری، تعمیر و نگهداری، و بهبود و ارتقا  دستگاه و طراحی، ساخت و بهره

                                                                                                                                                                        

1. Pitt 

2. Emmanual Mesthene 

3. humanity at work 

4. Arghiri Emmanual 

 هاي مصوب. فرهنگستان زبان و ادب فارسي، بخش واژه. سايت 8

6. Webster. 
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 0.مبتني بر دانش است
واژه  عــادلكــه م،از فناوری زبــان و ادب فارســی تعريــف فرهنگســتان قالــهدر ايــن م
صـنعت   ار گرفته است و بنا بـر ايـن مفهـوم   مالک قر ،است وبستر واژه نامۀ در تكنولوژی

 شود. نمود عینی فناوری محسوب می
 

 علم و فناوری .2

طوری كه گاه فناوری را علم عملـی   به ،پیوند تنگاتنگی با يكديگر دارند علم و فناوری
ند. نزديكی اين دو مفهوم بـه  دان فناوری میافزاری  و يا دانش كاربردی و علم را بخش نرم

 رود. میبه كار  1«علم و فناوری»ای است كه اغلب اين دو واژه به صورت مركب  گونه
هـم از نظـر    يك معنابه  تكنولوژی است كه خودآورده انگیز حثب در نوشته دُن آيدی

                                                                                                                                                                        

ها و مفاهیمي كه ارتباط تنگاتنگي با فناور و فناوري دارد، مهندس و مهندسي  . يكي از مهمترين واژه0
اندازه »از هندسه مشتق شده است و در معانی مختلفی به كار رفته است، از جمله: « مهندس»است. 
(. و 4478)معین،  «نجار ماهر»، «معمار»، «خبیر و بصیر در امور مجاری قنات»، «ندسهعالم ه»، «گیرنده

های فنی و ساختن انواع ماشین آالت و احداث ساختمان و راه  اكنون بیشتر در معنای فردی كه در طرح
بارۀ  رود. خوارزمی در مفاتیح العلوم در نیز برخی امور مربوط به كشاورزی اشتغال دارد به كار می و

ای است معرّب و اصل آن از كلمه فارسی اَندازَه به معنی مقدار گرفته  هندسه كلمه» نويسد: هندسه می
كند تا  رای قنات و بستر كاريز را طرح میشده است. خلیل گفته است: مهندس كسی است كه نقشۀ مج

ه و فارسی است، در هنگام معلوم كند كه هر كاريز چگونه بايد حفر شود. اين كلمه از هَندَزَه مشتق شد
ای كه در آن پس از حرف دال حرف زای  ل شده است، زيرا در لغت عرب كلمهمعرب شدن ز به س بد

داند، در  دسه نظری می(. بوزجانی، مهندس را كسی دانسته است كه هن039)ص  «باشد وجود ندارد
 (.53ص و شیخان،ور كه در صنعت خود با هندسۀ عملی سروكار دارد )قربانی  مقابل پیشه

 مهندسی را اين چنین تعريف كرده است: آمريكا، ( درABET) هیأت اعتباردهیِ مهندسی و فناوری
ای است كه رياضی و طبیعی حاصل از مطالعه، تجربه و عمل را همراه با داوری جهت  رفهمهندسی ح»

ناف  نوع بشر، به كار ت برای مهای استفاده اقتصادی از مواد و نیروهای طبیع گسترش و پیشرفت راه
 (.www.abet.org:   ك)ن« برد می

خالصه آنکه کوشش مهندس بیشتر در جهت کاربرد علوم است نه کشف اصول و مبانی علوم. احتماالً 

ترین فعالیت یک مهندس طراحی باشد، یعنی استفاده از معلومات علمی برای خلق و ترکیب  مشخص

به نیازی خاص. مهندسان با استفاده از قوانین کشف شده وسیله یا فرآیندی معین جهت پاسخگویی 

کنند که بشر را در رفع نیازهای زندگی یاری کند. به عبارت دیگر  محصوالتی را ابداع و تولید می

مهندسی به کار گرفتن علوم بنیادی فیزیک، ریاضی، شیمی و ... برای خلق مصنوعات بشری است و 

 گویند.  ی میدانش و روش تولید محصول را فناور

2. science & technology. 
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 .(37 ،ولـوژی تكن ی فلسـفه )از نظر تاريخی بر علم تقـدم دارد  نتولوژيك( و هم اوجودی )
كه اين تقدم نـه تنهـا شـامل تكنولـوژی سـاده و حتـی       اشاره دارد  وی به اين نكتۀ مهم

 نیز های پیشرفتۀ امروزی بر تكنولوژیشود بلكه  شری میب آغاز پیدايش تمدنابتدايی در 
در امـا   ،باشـد درسـت   از بحـث خـودمی توانـد   آيدی  چند كه استنتاج. هرمشتمل است

 های علوم پايه بدون اينكه مثال، بسیاری از شاخهراد وارد است. برای بر آن ايی نیز موارد
رشد و توسعه يافته اسـت. عـالوه بـر ايـن، جـوامعی       كاربرد خاصی برای آن متصور باشد

تكنولـوژی آنهـا اسـت. همچنـین،     هستند كه دانـش نظـری آنهـا بـه مراتـب جلـوتر از       
 ز پیدايش علم پديـد آمـده اسـت.   هايی از علم هست كه فناوری مرتبط با آن پس ا شاخه

در ايـن   .(011، همـان ) ه اسـت خوانـد  آلیسـتی  دگاه تقدم علم بر فناوری را ايدهآيدی دي
 انجامد. می به تولید آنشرط ايجاد فناوری جديد مجهز شدن به دانشی است كه  ،ديدگاه

لمـی  عداند كه در وجوه زير به تدريج از معرفت  میهمچنین آيدی علم جديد را معرفتی 
تـر و   جهتـی تجربـی  علم جديد بر رياضی پیشرفته استوار است؛  :قديم فاصله گرفته است

گرفته است؛ به پیدايش دانـش  از مفاهیم دينی و متافیزيكی فاصله يافته است؛ تر  آزمونی
با چنین علمـی  ی جديد فناور از نظر وی گرچه .كاربردی، بويژه فیزيك، منجر شده است

مـا  بـه معنـای تقـدم علـم بـر       اما اين پیوند الزا گیرد، آن مدد می د خورده است و ازونپی
 .(011، ص همان) نیستفناوری 

گويـد:   مـی  «ختار تفكـر در فنـاوری  سا»در مقالۀ خود با عنوان  0هنريك سكولموسكی
در مقايسه علـم  . سپس (P. 372) «اين خطا است كه تكنولوژی را دانش كاربردی بدانیم»

كنـیم، امـا در    واقعیـت داده شـده كـاوش مـی     مـا در بـارۀ   ،علم در»افزايد:  می و فناوری
علم »(، همچنین P.374)« كنیم د خلق میهای خو تكنولوژی واقعیتها را مطابق با طراحی

 (.  P.375) «.كار داردتكنولوژی با آنچه بايد باشد سرو ها و با هست
 

 نگاهی به علم حِيَل در تمدن اسالمی. 3

گري است. علـم   به معنی چاره و چاره جم  مكسر و مفرد آن حیله «حِیَل» در زبان عربی
علم مكانیك گفته شده  واعد و قواي محركهعلم به ق يا فن مكانیك الحیل در اصطالح به

 (.03/588؛ دهخدا، 0/0950: معین،   است )نك
 

                                                                                                                                                                        

1. Henrik Skolimowski. 
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 با تدابیر عملی و صناعات مختلف پیوند خورده است. 0در تمدن اسالمی مفهوم حیل
تشخیا توان  دو مفهوم را می اند قلم زدهای دانشمندان مسلمان كه در حوزۀ حیل در آر

. هر چند در آمار حكمای قديم بـین ايـن دو   «صناعة الحیل»و دوم  «علم الحیل»داد. نخست 
واق  نشده است، ولـی   مفهوم تفكیك دقیق صورت نگرفته و مورد پذيرش و استفاده عمومی

را بیشتر ناظر به دانش تدابیر فنی و صنعتی دانست و صـناعة   توان علم الحیل در مجموع می
 .(: ادامه مقاله  كن) الحیل را معطوف به صنعت و تكنیك فرض كرد

جری دست به تألیف آماری در باره علم حیـل زدنـد كـه بـا     مسلمانان از سدۀ سوم ه
 ضـی صـاعد  قا. (990: ابن نديم،   ك)ن شود احمد بن موسی بن شاكر آغاز می الحیلكتاب 
فرزندانش بینـاترين مـردم در هندسـه و    »در باره فرزندان موسی بن شاكر گويد:  اندلسی

م دارنـد و  های واال و با سود و ارج عظـی  هايی با هدف علم حیل بودند و در آن باب تألیف
هـای مسـلمانان در بـارۀ     شـته از نو بیشتر اطالع ؛ برای014 )ص «نزد مردم مشهور است

 .(843ـ04/848 : ناطق،  كحیل ن
 :عبارتنـد از  ة الحیـل تعلـق دارد  دو كتاب مشهور در تمدن اسالمي كه به حوزۀ صناع

الجـام  بـین العلـم و    )قرن سـوم هجـری( و    احمد بن موسی بن شاكر امر 1كتاب الحیل
هجری(. عالوه بر ايـن،   بدي  الزمان جزری )قرن ششم از 9العمل الناف  فی صناعة الحیل

تب متعددی در حوزۀ فنی و صنعتی توسط دانشـمندان و مهندسـان   در تمدن اسالمی ك

                                                                                                                                                                        

های كاربردی و صناي   در دانشنامه جهان اسالم، حیل را مترادف با حوزه «حیل، علم». نويسندۀ مقالۀ 0
هايی كه مستقیما  عنوان  (؛ از اين رو مفهوم آن از موضوعات كتاب04/849عملی دانسته است )ناطق، 

گیرند.  های مهندسی جزو علم حیل قرار می فراتر رفته است و بدين ترتیب همۀ شاخهحیل دارند، 
ضمن طرح مفاهیم مرتبط با علم حیل در آمار  «علم الحیل و فنون آن» ای با عنوان الهاذكايی در مق

های مختلف صناي  اختصاص داده است كه ربط  مان، بیشتر مقاله خود را به شاخهدانشمندان مسل
های پیچیده در  است كه علم الحیل يا دانش دستگاهبه موضوع ندارد. وی بر اين باور  مستقیمی

های شگفت انگیز  بیشتر  بر ساختار و ساختن اسباب شده و می انديشه مسلمانان نوعی جادو تلقی
)ص  پرداخته است تا صناي  و فنونِ كارآمدی كه از لحاظ اقتصادی و اسباب معیشت اهمیت دارند می
های كاربردی علم حیل به نقل از مناب   نويسنده آن است كه صنايعی كه به عنوان حوزه . اشتباه(083

 كند، بیشتر از ويژگی كاربردی برخوردارند و هیچ يك جادو و چشم بندی و تردستی نیستند! ذكر می
اب نشان . اين كتاب توسط آتیال بیر از منظر مهندسی كنترل بررسی شده است و در مقدمه مترجم كت1

باشـند )آتـیال بیـر، كتـاب الحیـل از منظـر        گذار مهندسی كنترل مـی  موسی پايه شود كه بنو داده می
 (.0953مهندسي كنترل، مقدمه و ترجمه غالمحسین رحیمي، پژوهشگاه علوم انساني، تهران، 

 . اين كتاب به انگلیسی و فارسی ترجمه شده است.9
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منسوب به ابـن   0لمعیارالعقومی توان به از مشهورترين آنها كه لیف شده استتأبرجسته 
راصـد   و كتابهای تقی الدين )قرن پنجم هجری( از كرجي 1استخراج آبهاي پنهانيسینا و

 يعنـی صـناعة الحیـل    لـی فنـاوری  های عم كه بیشتر به جنبه برد نام)قرن دهم هجری( 
چه بـه  مضمون و محتوای آن  اما اند، آن كمتر توجه كرده مباحث نظریبه  و 9اند پرداخته

 هـای فلسـفی   كتـاب طبیعیات  و نیز بخش در متون علمیالحیل مشهور است  عنوان علم
ای  هدر تبیین علم حیل جايگاه ويـژ فارابی  احصا  العلومكتاب  پراكنده است. در اين میان

 دارد و از اين رو منب  اساسی نگارنده در اين مقاله قرار گرفته است.
 4خـوارزمی  مفاتیح العلوم در تمدن اسالمی «حیل» توجه در موضوع از مناب  شايستۀ

كوشیده اسـت تـا اصـطالحات    ه است، دانشنامكه به مثابه يك  ،است. وی در كتاب خود
در فصـل اول )اقسـام فلسـفه( از     او. دهد مربوط به دانش حیل و فنون مربوط را توضیح

(. 013ص ) كـرده اسـت   يـاد  علـم حیـل )مكانیـك(   از اختصـار  به  دوم مقالهباب اول از 
سخن  «حیلالعلم »با توضیح بیشتری از  خوددوم كتاب  باب هشتم از مقالهدر خوارزمی 

هـل  الفـاظی كـه ا  »است. اين باب مشتمل بر دو فصل است. فصل نخست با عنـوان   گفته
مشـتمل بـر تعـاريف     «كننـد  با نیـروی انـدک اسـتعمال مـی    مقال اَعلم حیل در مورد جَرّ

، برطیس، مخل، بیرم، كثیرالرف ، اسفین، لولب و نظـاير آن  8الحیل  صناعة هايی مانند واژه
آور و ساختن آالتـی   های حیرت آب و ساختن ظرف حركات»است. در فصل دوم با عنوان 

                                                                                                                                                                        

های گرانكش در تمدن اسـالمی   های ساده و مركب و دستگاه ینامر مهمترين كتاب در حوزۀ ماش . اين0
های ساده و  شده است )رحیمی، غالمحسین، ماشیناست كه توسط نگارنده به زبان علمی روز تشريح 

 (.0953مركب در معیار العقول، موزه علوم و فناوری، تهران، 
رداری از قنات در ب فن احداث و بهره برداری و دانش و هترين امر در حوزۀ ابزارهای نقشه. اين كتاب ب1

)رحیمي،  زبان علمی روز تشريح كرده استباشد. نگارنده اين كتاب را به  تمدن اسالمی می
 (.0953غالمحسین، ترازهاي كرجي، كتابخانه ملي ايران، 

 : ادامه مقاله(.  ك. به تعبیر فارابي به حوزه حیل هندسي تعلق دارند )ن9

احمدبن يوسف خوارزمی در نیمه اول قرن چهارم  هجری در شهر بلخ در خراسان  . ابوعبدهللا محمدبن4
زاده شد. چندی در نیشابور زندگی كرد و مدتی در دربار فرمانروايان سامانی منصب دبیری داشت. 

هجری يگانه امر شناخته شدۀ خود، مفاتیح العلوم، را تالیف و به  971ـ987وی میان سالهای 
های ارزنده اسالمی است كه  ترين دائرة المعارف قديم كرد. اين كتاب يكی از كهنابوالحسین عتبی ت

 به زبانهای گوناگون ترجمه شده است.

مكانیك:   اين دانش را به يونانی منجانیقون )=»گويد:  الحیل می . خوارزمی در تعريف صناعة8
Manganon(.198)ص  «است.امقال با نیروی اندک   گويند و يكی از اقسام آن جرّ ( می 
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 سحّاره، جام العدل، سـارقة مواردی مانند حركات بالما ،  «كتندارای حركه خود به خود د
. (141ــ 198ص شـود. )  ییا تعريف مالما ، مطحون، باب المطحون، فوّارات، شاقول و كون

صاص دارد و فصـل  های ساده اخت مرتبط با گرانكش های فصل اول به تعريف اجزا  و نظام
صنعت تعلق  ردازد. هر دو فصل به حوزۀپ می« ابزارهای بدي »عنوان  دوم به موضوعی زير

ی هـا  فقـط واژه پـردازد و   لم حیل نمـی دارند. باتوجه به اينكه كاتب خوارزمی به تعريف ع
بـه  اطالعات ارزشمند وی ، بنابراين دهد توضیح می رانام برده و حوزه علم حیل مرتبط به

 كند. نمی كمك بحث علم حیل كه موضوع اصلی اين مقاله است
 

 علم حِيَلی و فاراب .4

معلـم  كه به  دانشمندان مسلمان ـ  ترين فیلسوف برجستهاز   (993ـ181) فارابیابونصر 
بـه تشـريح معنـای علـم الحیـل       احصا العلوم خود به ناملقب گرفته است در كتاب دوم 

 0.اشـته اسـت  گذبندی فارابی از علومتامیر فراوانی بر آمار بعد از خود  طبقه پرداخته است.
علـم زبـان، علـم منطـق، علـم تعـالیم        لوم زمان خـود را در پـنج دسـته اصـلی    عفارابی 

وی  .تقسیم كرده است ،علم مدنی و علم فقه و علم كالم )رياضیات(، علم طبیعی و الهی،
( حیـل و  امقال یقی،موس مناظر، نجوم، عدد، هندسه،) علم حیل را از جمله علوم هفتگانه

 1.آيد به شمار می علم تعالیم قرارداده است كه همگی از
علـم حیـل   دهد. در نظـر وی   به دست می لعلم حیتعريفی روشن و دقیق از  فارابی 

عبارت است از شناختن راه تدبیری كه انسان با آن بتواند تمـام مفـاهیمی را كـه وجـود     
و بـه ايجـاد و    ه است بر اجسام خارجی منطبق سـازد آنها در رياضیات با برهان مابت شد

ضی خطوط و سطوح جسام خارجی فعلیت بخشد. توضیح آنكه در علوم رياوض  آنها در ا
 تنها از لحاظ عقلی و جدا از اجسام خـارجی  ـ  و ديگر مفاهیم رياضی و مجسمات و اعداد

                                                                                                                                                                        

رسائل اخوان الصفا، جوام  العلوم، مفاتیح العلوم و نظاير آنها تأمیر فراوانی از  های ديگر مانند . دانشنامه0
 اند. طبقه بندی علوم فارابی خاصه از كتاباحصا  العلوم پذيرفته

توان  و مورد زير میاشاره شده است به دبندی علوم كه در آنها به علم حیل  های ديگر تقسیم . از نمونه1
اند: علوم رياضیه يا علوم  اخوان الصفا در رسائل خود علوم را به سه دسته تقسیم كرده اشاره داشت.

نخست يعني علوم رياضیه را به نه علم تقسیم  هاولیه، علوم شرعي وضعي و علوم فلسفي حقیقي. دست
ا رياضیات را به سه علم تقسیم كرده ابوعلي سین اند كه هفتمین آنها علم حیل يا مكانیك است. كرده

باشد و علم هندسه را شامل علم مساحت، حیل  كه شامل علم عدد، علم هندسه و علم هیئت می
 .داند متحركه، جرّ امقال، اوزان و آالت جنگي، مناظر و مرايا و انتقال آب مي
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يعنـی در اجسـام    ـ  شوند، ولی ما هنگام ايجاد اين مفاهیم رياضی در خـارج  می بررسی ـ
به نیرويی نیاز داريم كـه راه و   ۀ صنعتبه طريق ارادی و به وسیل ـ  تطبیعی و محسوسا

رجی دارای زيرا مواد و اجسام خا هموار سازد؛تدبیر تحقق بخشیدن به مفاهیم رياضی را 
 بر اين اجسـام  رياضیاز تحقق آسان مفاهیم كه آن احوال مان  احوال و كیفیاتی هستند 

مـاده كنـد كـه ايـن     ، بلكه نیرويی الزم است كه بتواند اجسام طبیعی را آنچنان آشود می
علم حیل همان علمی است كـه  . صورتهای ذهنی و مفاهیم رياضی را در خود پذيرا شوند

دقیق عملـی كـردن ايـن مفـاهیم را بـه وسـیله       های  راههای شناخت اين تدابیر و شیوه
ر اجسـام  توان مفاهیم عقلـی را د  می دهد كه چگونه می و نشان سازد می مشخا صنعت

 .(31 ،53)فارابی،  «.مودآشكار نطبیعی محسوس 
تـوان نكـات زيـر را      مـی  بحث فـارابی در بـارۀ علـم حیـل     با توجه به مبانی فلسفی و

 :استنباط كرد
تـا ماهیـت آن را   كوشـد   و مـی  كنـد  از تعريف علم حیل آغاز مـی  بحث را فارابی. لفا

كند و باالخره از تعلـق علـم حیـل بـه      می كاركردهای آن را مشخا تحلیل كند. سپس
 گويد.   می وزه علم و فن سخنح

كننـد. در ايـن    مـی  تعلیمی تقسـیم ا  اجسام را به دو دسته طبیعی و فالسفه مشّ ب.
تفكیك جسم طبیعی اعم از جسم طبیعی بـه معنـای اخـا و جسـم مصـنوعی اسـت.       
تعريف و توصیف فارابی ناظر به اجسام صناعی است كه با مقدمات عقلی و با اسـتفاده از  

شوند. بنابراين بحث علـم حیـل معطـوف بـه      می از اجسام طبیعی حاصل روشها و فنونی
 .0اجسام صناعي )مصنوعات( است

رياضیات پايه علم حیل است. هدف آن اسـت كـه مفـاهیمی    دانش از نظر فارابی پ. 
اند بر اجسام )طبیعی( منطبق شوند. بـه عبـارت    كه با دانش رياضی در ذهن شكل گرفته

                                                                                                                                                                        

كند: صناعی و  یم می. فارابی در فصل )چهارم( مربوط به علم طبیعی، اجسام را به دو دسته تقس0
طبیعی. جسم صناعی، مانند شیشه، شمشیر، تخت، پارچه، و به طور كلی هرچیزی كه با صنعت و 

شود. جسم طبیعی آن است كه وجودش به صنعت و ارادۀ انسان بستگی ندارد،  ارادۀ انسان ايجاد می
كه اين تفكیك را هر چند  (.39مانند آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست و گیاه و حیوان )ص 

دهد. مقالۀ  نهد، اما توضیحات فارابی بحث را كامال  در حوزۀ فلسفۀ فناوری قرار می ارسطو پیش می
 Stanford Encyclopedia of) از دانشنامه فلسفه استنفورد« فلسفه تكنولوژی»مفصل 

Philosophyاين اساس، يك پذير است. بر  خواند، كه توجیه شناسانانه می ( چنین تفكیكی را هستی
 تمايز ذاتی بین اجسام صناعی و موجودات طبیعی وجود دارد.
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رو  شـكل يابنـد؛ از ايـن    كننـد  می یم رياضی حكمگونه كه مفاه ديگر اشیای طبیعی بدان
 پذير است.  دد رياضیات امكانمند و منظم( به م ساختن اجسام مصنوعی )قاعده

هـای مـورد نظـر     كند كه اجسام طبیعی بـه خـودی خـود شـكل     ید میفارابی تأكت. 
خـارجی   رياضی را نخواهند گرفت. بايد نیرو صرف كـرد تـا مفـاهیم رياضـی بـر اجسـام      

طبیعـی در حركـات طبیعـی     مطلب نكته بسیار دقیقی اسـت. اشـیای  منطبق گردد. اين 
نظمـی و از   ت بـی همواره از وضعیت بسامان به سوی نابسامانی، از وضعیت منظم  به سم

قاعـده   های بـی  مند  هندسی به سوی شكل های دقیق )و گاه مقدس( و قاعده حالت شكل
 سر، بـه صـورت  ، حركت در خالف اين مسیر طبیعی به قَينيابند. بنابرا تغییر و تحول می

 به تعبیر فارابی نیرو( امكان پذير است. و با صرف كارمايه )انرژی و ارادی

از نظر فارابي مفاهیم رياضی فـار  از اشـیای محسـوس خـارجی مـورد فحـا و       ث. 
 روش )علـم( و  دانـش گیرند. برای تحقق اين مفـاهیم در خـارج نیـاز بـه      می بررسی قرار
است، كـه چنـین امـری را محقـق سـازند. فـارابی علـم حیـل را         )صنعت(  فن)تدبیر( و 

مفـاهیم رياضـی حاصـل     ازداند كه مفاهیم عقلـی را كـه    ها و تدابیری می شناختن روش
سازد. به عبارت ديگر، مفاهیم مبتنی بـر رياضـیات    می اند، بر اجسام خارجی منطبق شده

ابند. لذا، علم حیل دانشی است كه به مدد ابـزار )صـنعت(   ي می با فعال كردن آنها فعلیت
و يـا علـم حیـل     كنـد  مـی  آشـكار منطبق و  یم عقلی را بر اجسام طبیعی محسوسمفاه

 عبارت است از به كارگیري مفاهیم علمي )رياضي به معناي اخا( در موارد عملي.  

تِ دانـش بنیـان   علم حیلِ فارابی ناظر به نوعی صـنع پیش گفته،  با توجه به نكاتج. 
باشد. علم الحیـل   می «حیل»و  «علم»)مبتنی بر رياضیات( است. به همین دلیل مركب از 

 است. «فنی )مهارتی(»و  «ابزارين»، «علمی»از نظر فارابی موضوعي 
دانـش   علـم حیـل مجموعـۀ    اساس نظر فـارابی كه برتوان گفت  می بندی در يك جم 

حسوس( قق مفاهیم عقلی را در دنیای واقعی )م)مبتنی بر رياضیات( و روشی است كه تح
نهـد. بـدين    مـی  سازد. فارابی قیدی بر مفـاهیم عقلـی   می پذير به مدد ابزار )صنعت( امكان

قید دقیقـی اسـت   ترتیب كه مفاهیمی كه وجود آنها را با رياضیات بتوان امبات نمود. اين 
 بل انطبا  است.فقط بر فناوری دانش بنیان و پیشرفته قا كه در ادبیات جديد

توان تعريف و توصیف فارابی از علم حیل را با تعاريف جديد فناوری مقايسه  می اكنون
 تعـاريف مختلـف ارائـه شـده     . مفهوم جديد و عمومی فناوری را با توجه بـه كردو تحلیل 

گیری دانش برای اهداف عملی دانست. فارابی علم حیل را انطبا  دانش بر توان به كار می
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داند. مقايسه ايـن دو   می ارجی و يا آشكار سازی مفاهیم علمی در اجسام طبیعیاجسام خ
تـرين   نزديـك سازد، بنابر ايـن   می اوری و علم حیل را آشكارمفهوم نزديكی فو  العاده فن

 است. عالوه بر اين، «فناوری» كردجايگزين  «علم حیل»به جای  توان می واژه ای كه امروز
، يعنی به كارگیری دانش رياضی و علوم طبیعی جهت جديد علم حیل به مفهوم مهندسی

 استفاده از مواد و نیروهای طبیعی )طبیعت(، نیز بسیار نزديك است.

را بـر  « علـم » آيد كه وي بـر خـالف آيـدي    ین بر مياز تعريف فارابي از علم حیل چن
بنـی بـر   داند. عالوه بر اين، توصـیف فـارابی م   )اعم از عددي و هندسي( مقدم مي« حیل»

اينكه علم حیل انطبا  مفاهیم رياضی بر اجسام خارجی است با توصیف سكولموسكی از 
 بسیار نزديك است. ذهنی انسانهای  ها مطابق با طرحفناوری مبنی بر خلق واقعیت

 

 هندسی حيل عددی و .1. 4

 كند: می اصلی عددی و هندسی تفكیك فارابی علم حیل را به دو حوزه
كه يكـی   كه خود دارای وجوه بسیار است حیل عددی»گويد:  می فارابی حیل عددی؛

 .(31ص )« ار ما به جبر و مقابله معروف استعلمی است كه در روزگ از اين وجوه
د و بـه  شايد تصور شود كه حیل عددی با عدد و عملیات مجـرد رياضـی سـروكار دار   

فـارابي از علـم حیـل    ف تواند ناقض تعريـ  می اين خود پردازد. از اين رو، وجوه عملی نمی
كند، يعنی جبر و  آن شاخه علمی كه فارابی اشاره میبردن به اين ابهام به  باشد. برای پی

مشهورترين كتـاب آن زمـان يعنـی     كنیم. براي اين منظور با مراجعه به توجه می مقابله،
رياضـي و دوسـوم    زهبه حو كه حدود يك سوم كتابيابیم  میدر 0خوارزمی جبر و مقابله
اين حیـل عـددي بـه بخـش        بربنا دهاي بخش رياضي اختصاص يافته است،آن به كاربر

هم با مفهوم علـم الحیـل و   ز اين رو  رياضیات كاربردي( معطوف است، ا) عملي رياضیات
 الزم به ذكـر اسـت كـه    .با توصیف فارابي، سازگار است هم رياضي مندرج در آن، مطابق

ه هم اكنـون نیـز مطـرح    مفهوم فناوری را از آنچه كتواند دامنۀ  می حیل عددی در عمل
 تر سازد. گستردهاست 

ـ  نامد كه می هندسی را ديگر حیل قسمفارابی  حیل هندسی؛ بسـیار دارد. وی از  واع ان
آالت نجـومی،  مهندسـی سـاختمان، مسّـاحی، سـاختن ابـزار      ماننـد  ،بـرد  صنايعی نام مـی 

                                                                                                                                                                        

ای كاربرد جبر را در  .خوارزمی بنیانگذار جبر، در امر مشهور خود به نام جبر و مقابله، به نحو گسترده0
كند و بدين ترتیب، رياضی كاربردی را نیز  مسائل مورد نیاز جامعه با ذكر مثالهای متعدد تشريح می

 نمايد. ايه گذاری میپ
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آنهـا نیـروی بینـايی انسـان را      ۀیله وسكه ب ،و حتی حیل مَناظريه افزارها موسیقی، جنگ
و تهیۀ ابزار  ساختن ظرفهای عجیبسوزان و حیل آن، های  ساختن آينهبخشد،  می فزونی

 .فته استرگ می مام صناي  آن زمان را در بركه طیف وسیعی از ت یبرای صناي  بسیار
ود شـ  مـی  لاگر تعريف فارابی از علم حیل به حیل هندسی محدود شود، آنچه حاصـ 

   منطبـق   هـای خـاصِ مهندسـی و كـاربردی     حـوزه  در كمابیش بر تعريف جديد فنـاوری 
ی و مقدمات صـناعات  هاست كه مباد و همین» :نويسد میبحث در پايان گردد. فارابی  می

 گیـری آنهـا بكـار    اشكال و اوضاع و ترتیب و انـدازه  و در مورد اجسام و مدنی عملی است
 «گیـرد  مـی  اسـتفاده قـرار  ه در صنايعی چون بنايی و نجاری مورد رود، مانند اموری ك می
 .(31ـ30ا ص)

آوري عةالحیل و مشابه دانش و روش پديـد حیل هندسی فارابی كمابیش مترادف صنا
هاي خاص و نیز به طور كلی تكنیـك   ات يا كاالهای ساخته شده در حوزهصناي ، مصنوع

رت ديگـر،  بـه عبـا   0.اال به آن اشاره شدمطابق با تعريف و تفكیك آرگیری است، كه در ب
ها حیـل هندسـي فـارابي بـر      حیل هندسی است. از برخي جنبه الحیل نتیجه اِعمال علم

 مفهوم مهندسي كامال  منطبق است.
 

 در اجسام مصنوعي علم حيل و علل اربعه .2. 4

ی تقسیم علت به علت فاعلی، غايی، مادی و صـور  يكی از تقسیمات شاي  در بحث علیت
                                                                                                                                                                        

شود، مفهوم فناوری با صنعت نیز گره خورده است. ابوالقاسم میر فندرسكی  می همانگونه كه مشاهده .0
« رساله صناعیه» ( از حكمای امامیه عصر صفويه است كه در رسالۀ فارسی خود به نام 0181ـ371)
رساله بوالقاسم فندرسكی، بارۀ تعريف، تقسیم و تفكیك صناي  مختلف سخن گفته است )میرادر

(. وی صناعت را به مفهومی بسیار 0957خسرو جمشیدی، قم، بوستان كتاب، ، تحقیق صناعیه
داند كه از قوای عاقله و عامله آدمی به ظهور و حصول  می گسترده به كار برده است و آن را هر چیزی

رسد و در نتیجه آهنگری و  نمیپیوندد. نزد میرفندرسكی میان صناي  و علوم تفاوت چندانی به نظر 
شود. همین  گازری، نجوم و طب و نظاير اينها، و حتی پیشۀ پیامبری نیز از جمله صناي  محسوب می

سازد. به  تعبیر موس  از صناي  است كه امكان استفاده مستقیم از كتاب را در زمان حاضر دشوار می
شرح و تحلیل : صنعت در حكمت اسالمی معنای» همین دلیل است كه شهرام پازوكی نويسنده مقاله

های مقاله را درخصوص رساله  نیز به رغم اينكه يكی از مهمترين پرسش «رساله صناعیه میرفندرسكی
رد عمال  پاسخی در خور داند كه چه مناسبتی با صنعت به معنای جديد آن دا میرفندرسكی آن می

شرح و تحلیل رساله صناعیه : میمعنای صنعت در حكمت اسال» ،شهرام پازوكی)  يابد نمی
 .(018ـ38ا ، ص45 ، شماره58، خردنامه صدرا، تابستان «میرفندرسكی
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.فارابی در توضیح علـم الحیـل آنهـا را بـه بهتـرين شـكل بـه اجسـام مصـنوعی يـا           است
 .خـود وارد سـازد   رسطو را در شرحهای عقلی ا تعمیم آنكه  سازد بی تبط میمصنوعات مر

مادی را مصالح، علت صوری را شكل خانه، علت توان علت  برای مثال در ساخت خانه می
تـوان بـه دو    مـی  راعلل چهارگانه  دانست.هدف ساخت خانه  را و علت غايی فاعلی را بنّا

تفكیك نمـود.   ،علل فاعلی و غايی ، و علل بیرونی،علل مادی و صوری دسته علل درونی،
شـود،   مـی  بـه كـار بـرده    كه در محاورات ،معموال  تنها علل بیرونی با معنای طبیعی علت

 كند. تطبیق می
بـا  هـا   هـای آن  ها و تفـاوت  م صناعی و مشابهتهای اجسا ن ويژگیبا اين مقدمه به بیا

در اجسام مصنوعی چیزهـايی  »گويد:  وی می پردازيم. می از ديدگاه فارابی اجسام طبیعی
شود كه قوام آنها به اجسام مصنوعی بستگی دارد، و چیزهايی كه وجود اجسـام   يافت می

چیزهـايی كـه   هاسـت، و   هاست، و چیزهايی كه وجودشان بـه وسـیلۀ آن   مصنوعی از آن
ی آشـكارتر اسـت تـا در اجسـام     هاست. و اين امور در اجسام مصـنوع  برای آنوجودشان 
ه در پديد آمـدن  بر حضور و بروز علل چهارگان در عملاين معنا  .(34و  39ص ) «طبیعی

هايـدگر  امروزه كند، كه موضوع مهمی در حوزۀ فلسفه فناوری است.  مصنوعات تأكید می
بخش  ،تكنولوژيی  فلسفه:   نك) كه به آن توجه كرده است دانند یمرا نخستین فیلسوفی 

، امـا فـارابی   (Heidegger, 1993: همـان بخـش در   و نیز 00ـ7ا ، صمربوط به هايدگر
 ها پیش به آن توجه داشته است! قرن

پـذير اسـت،    ام مصـنوعی امكـان  قوامشان در اجس چیزهايی»گويد:  در ادامه فارابی می
كـاری در تخـت. چیزهـايی كـه      چه و درخشـندگی در شیشـه و منبـت   پاررنگ در  مانند

هايی كه اين اجسام  شوند عبارتند از: هدفها و غرض ها ايجاد می اجسام مصنوعی برای آن
شود، و شمشیر كه بـرای   سازند، مانند پارچه كه برای پوشیدن درست می می را برای آنها

 ـ  ديگـر يـا مقاصـد    ـی از رطوبـت   كه برای رهاي شود، و تخت می جنگ با دشمن ساخته
هـا   شود، و شیشه كه برای نگاهداری چیزهايی كه به حفظ آنها در ديگـر ظـرف   می آماده

 گردد. می اطمینان نیست آماده
ه قـوام آنهـا در   آيـد كـ   مـی  هايی كه برای آنها اعراضی به و جـود  ها و غرض اما هدف

برای زيبـايی، و بـرا  كـردن    از اين قبیل است: رنگ كردن پارچه  اجسام مصنوعی است
 مندی، و شـفاف نمـودن   شمشیر برای ترسانیدن دشمن، و منبت كاری تخت برای شكوه

 دهند قابل رؤيت بوده باشد. می ای برای آنكه آنچه در درون آنها قرار ظروف شیشه
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علـت فـاعلی يـا سـازندگان آنهـا       شود می چیزهايی كه اجسام مصنوعی از آنها ايجاد
 نجار كه سازندۀ تخت است و شمشیرساز كه سازندۀ شمشیر است.هستند، مانند 

در هر جسـم مصـنوعی    شود می آنها اجسام مصنوعی ايجاد اما چیزهايی كه به وسیلۀ
دو خصوصیتی كه در شمشیر موجود است؛ زيرا وجود شمشیر به دو  ماننددو چیز است، 
شـیر اسـت كـه بـه     ت شمهیـأ  تیزی و آهن. تیزی همان سـاختمان و  دارد: چیز بستگی

كـه ايـن مـاده حامـل       دهد، و آهن ماده و موضوع آن است می وسیلۀ آن كارش را انجام
ز بستگی دارد: رشته و بافـت.  هیأت و ساختمان شمشیر است. وجود پارچه نیز به دو چی

نـخ( موضـوع و مـادۀ      بافت هیأت و ساختمان آن است، و رشته حامل آن. و اين رشته )=
نیز وجـودش بـه دو چیـز اسـتوار اسـت: چهارگوشـه بـودن هیـأت و         پارچه است. تخت 

 ساختمان آن است، و چوب مادۀ تخت است كه به منزلۀ حامل شكل چهار گوشه است.
وجود و  س با اجتماع اين دو و آمیزش آنهاهمچنین است ديگر اجسام مصنوعی. پ

مخصوص انجام  ز اين چیزها كاریيابد. هر يك ا قیقت هر يك به طور كامل فعلیت میح
يا در امری كه برای  آن امر  رود شود يا در موردی به كار می می یهد يا وسیلۀ كار می

زيرا شمشیر  گیرد؛ اند مورد استفاده قرار می هچنین كیفیت ساختمانی را به مادۀ آن داد
  اش سودمند واق پارچه تنها با تاروپود بافته شدهدهد، و  می كارش را تنها با تیزی انجام

 .(35ـ38صا  :  )نك شود می
 بـرد  ثالهای متعـدد از آنهـا نـام مـی    كه فارابی با دقت و با ذكر م هايی عوامل و ويژگی

شوند: علل مـادی،   می گانه است كه پديد آمدن جسم مصنوعی را موجبن علل چهارمبیّ
ا بـه  و غايی. انسان با دخل و تصرف و تغییرِ عالمانه در اجسام طبیعی آنهار صوری، فاعلی

آورد، و به مـدد علـم حیـل     می كند و بدين ترتیب علم حیل را پديد می نف  خود تصرف
شوند. فارابی  میسازد. در اين فرايند علل چهار گانه كامال  فعال  می ابزار مورد نیاز خود را

 داند. ارگانه را مبادی اجسام مصنوعی میعلل چه
جسام مصنوعی و تعاريف ارائه شده بـه  ااكنون با توجه توصیف فارابی از علل اربعه در 

 شود: می چند نكته اشاره
بینـد. بـه عبـارت ديگـر      را خارج از حیطۀ حاكمیت علیت نمیفارابی مصنوعات . لفا
 باشد. مفهوم مصنوع متضمن مفهوم علیت مینفس 
كنـد. او مـا را    ا در ايجاد اجسام مصنوعی مطـرح مـی  فارابی بحث علل چهارگانه رب. 

كند كه در فناوری بايد به هر چهار علت پديـد آورنـده آن توجـه كـرد. بـه       راهنمايی می
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 در تمام مصنوعات بشر قانون چهار علت صاد  است.اعتقاد وی 
. داند می اجتماع دو خصوصیت حاصل آمیزش و. فارابی فعلیت يافتن هر مصنوع را پ

 ا در عمـل فعلیت يافتن آن كارايی مصنوع را تضـمین و سـودمندی آن ر  ی كه خصوصیت
نامد و خصوصیتی كه حامل ويژگی نخست اسـت و   می «هیأت»آن را  . ویآورد می فراهم
 خواند. می «ماده»آن را 
ه بلكـ  كنـد  را به صنعت و مصنوعات محدود نمـی  در تعريف فو  فارابی علم حیل. ت

ت هیـأ گستراند.  می برد و به دو مفهوم مهم هیأت و غايت بحث را فراتر از تولید ساده می
ايجـاد   ، بحث در بارۀبه عبارت ديگر سازد. یتی است كه تحقق غايت را ممكن میخصوص

از علـم حیـل   نه فقط تعريفـی ابـزاری   گريد به علت فاعلی منحصر نمود ومصنوعات را نبا
 ايم. )فناوری( به دست داده

كنـد كـه    تصل مـی ای از علل م ما را به زنجیره وجه به فناوری از منظر علل اربعهت. ث
تكـالیف  سـازد. عـالوه بـر ايـن      معلوم فناوری و صنعت را مكشوف مـی بسیاری از وجوه نا

 نهد. با توجه به علت غايي بر دوش فناوران می معنوی و اخالقی متعددی را
و  «سـنگ »نوشتن روی اگر مصنوعات را فقط به عنوان يك وسیله ببینیم، ارتباط  . ج

كنیم. حال آنكه هر چهـار فـن،    درک نمی «ای يانهپردازهای را واژه»را با  «غذكا» و «پوست»
 علت غايی يكسانی دارند هر چند ماده و صورت آنها در طول تاريخ تغییر نموده است.

نشـده اسـت،    بحث علم حیل( واردفارابی به عنوان منتقد فناوری ) واضح است كه. چ
مشروط بـر آنكـه در    داند می كه آن را برای بشر مفید آيد میبلكه از فحوای نوشته وی بر
 ويژه علت غايی، لحاظ شود. هايجاد آن هر چهار علت، ب

برخی از اجسام مصنوعي مانند دارو، تركیبات آن و امر فارابی با ذكر مثال و تشريح . ح
موارد ساده  بحث را از ـواضح و غايت شفاف ندارند   صورتبا توجه به اينكه  ـ  درمانی دارو
 شود. هايدگر يافت نمی مطالبگستراند. چنین مطلبي در  تر مي هاي پیچیده به نمونه

رغـم  دست به دست هم دهند تـا محصـولی عرضـه شـود. بـه      گانه بايد علل چهار. خ
 و آن اينكـه  دارنـد و بر يك هدف اتفـا   اشتراک يك امر  درولی همه  متفاوت بودن علل

زيبـا و عمیقـي    گر به نحـو مسئول پديد آوردن معلول )مصنوع( هستند. اين معنا را هايد
 كند. تشريح مي

وری تنهـا وسـیله و ابـزار    فنـا  نكته مهم در اتصال فناوری به علیـت آن اسـت كـه   . د
ای  و فاعلی نیستند، بلكه آنها وسیلهعلت خلق مصنوعات فقط علل مادی  نیست. بنابراين
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يد باشند. بنابراين چنین نیست كه ابتدا فناوری پديد آ برای رسیدن به هدف و غايتی مي
جهِت اسـتفاده از آن را معـین كننـد، بلكـه قبـل از پديـد آمـدن        مداران  و سپس اخال 

اصـول اخالقـي و ارزشـي     همـۀ غايت آن بايد مشخا شود. در تعیـین غايـت    محصولی
 شود. جامعه فعال مي

چون محصولی  اگر بتوان غايت فناوری را معین نمود، نبايد نگران محصول آن بود.. ذ
غايتش مشخا شده باشد، حـوزۀ كـاربردش موجـه و ممـربخش      مدنكه قبل از پديد آ
، علم اين نكتهبا توجه به  غايت است. اين، منشأ وحدت چهار علتِ متمايزاست. عالوه بر 

كه ما را به خواهیم غايتی را محقق سازيم. همین امر است  حیل امری است كه با آن می
 شود. میالجرم علیت حاكم  ریهدفی بود و ابزا زيرا اگر سازد؛ می علیت رهنمون

ابی دهنـد. فـار   مـی  انحا  وابستگی چیزی به چیزی را نشان در عملعلل چهارگانه . ر
يا به قـول هايـدگر مسـئول( مـادی شمشـیر اسـت.       د. آهن علت )زن مثال شمشیر را می

از هیـأت و شـكل    كه بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت     شمشیر در چارچوب هدفی 
. شمشیر برای هدف خاصی ساخته شده است و آن جنگیدن و بـه  خاصی برخوردار است

يابـد. بنـابراين    حقـق مـي  مقابله دشمن رفتن است. اين هدف با تیزي )هیأت( شمشـیر ت 
تواند هر شكلی را داشته باشد بلكه بايد از عهده هدف در نظـر گرفتـه شـده     شمشیر نمی

 ايت شمشیرساز كـه علـت فـاعلی   يابد. در نه می برآيد، و بدين ترتیب به علت غايی پیوند
 مأتـو  باشـد. چهـار علـت    می آوردن سه علل ديگر نیز شمشیر است. اما فاعل مسئول گرد

 شوند تا محصولی را پديد آورند. می فعال
 اسـت ه عامل وحدت معنوي چهار نحو علیـت  گفت كه آنچتوان  مي در يك نگاه كلی

ل وحدت مادي علـل اربعـه اسـت    و آنچه عام است كه برای فعل فاعل وجود دارد، غايتی
 آورد. می فاعلی است كه فعل وی مصنوع را پديد

آورنـد كـه در    مـی  دهنـد چیـزی را پديـد    مـی  وقتی چهار علت دست به دست هم. ز
كدام از چهار علت وجود ندارد، بلكه خود موجود جديدی است كه تا بحـال موجـود    هیچ

يابـد. آنچـه    مـی  ور و بروزانسان( ظهو بدين ترتیب خاصۀ آفرينندگی فاعل ) ،نبوده است
شود. علم حیل آن است كه با گرد آوردن علل اربعه زمینه  می محقق شد اكنون تصور می

 ،سازد. بنابراين علم حیل فقط دانش محض يا ابزار ساده نیسـت  می را برای آفرينش مهیا
معرفـت   دهد. علم حیل به حـوزۀ  ت كه در خالل آن آفرينندگی رخ میبلكه فرايندی اس
 بلكه فرايند تعیّن بخشی است. تعینی كه از قاعده علل اربعـه تبعیـت   ،نظری تعلق ندارد
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 كنند. می عللی كه هر كدام در اين میدان نقشی مهم ايفا كند؛ می
 

 نتيجه 

 مهمترين نتايج اين مقاله عبارتند از:
 نـون كمی كـه ا عريف دقیق علم حیل، مفهوفارابی اولین دانشمند مسلمانی است كه با ت .0

تـوان   مـی  گونـه  كند. تعريـف فـارابی از علـم حیـل را بـدين      می تبیین به فناوری مشهور است
دانش )مبتنی بـر رياضـیات( و روشـی اسـت كـه تحقـق        نمود: علم حیل مجموعۀبندی  جم 

 سازد. پذير می مدد ابزار )صنعت( امكان مفاهیم عقلی را در دنیای واقعی )محسوس( به
دانـد.   آيد كه وي علم را بر حیل مقـدم مـي   باحث فارابي چنین برمياز مجموعه م. 1

بدين ترتیب كه نخست بايد مفاهیم علمی در ذهن شكل گیرند، آنگاه بر اجسام طبیعـی  
يد و سـپس از آن محصـولي   آ می منطبق شوند. به عبارت ديگر، ابتدا دانشِ صنعتي پديد

 د.شو زايیده می
به كارگیری علـم حیـل   مصنوعی( كه متضمن  جسمدر پديد آمدن هر محصولی ). 9

شوند. به نظر فـارابی   می گانه مادی، فاعلی، صوری و غايی فعالعلل چهار )فناوری( است
 در خلق هر مصنوعی قانون چهار علت برقرار است.

مـل وحـدت   توان چنین برداشت نمـود كـه آنچـه عا    فارابي مي از مجموعه مباحث .4
و آنچـه عامـل    ،است كه برای فعل فاعل وجـود دارد  تیغاي معنوي چهار نحو علیت است

 .است فعل فاعل )علت فاعلي( است وحدت مادي علل اربعه
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