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Abstract 

This study set out to answer the fundamental question on the relationship between 

the divine life attribute and other divine attributes from the viewpoint of Fakhr Razi. 

First, Fakhr’s concern with knowing the attributes was examined. His concern has 

been to achieve the complete knowledge or at least knowledge that enables the 

human to fulfill his intellectual liability for knowing the Creator. Then, the 

relationship of knowledge and power with life was investigated. The results showed 

that knowledge and power are two means of life, and life functions as their cause. In 

the next step, the relationship between volition and life was explored. It was 

revealed that Fakhr deems volition as subsequent to knowledge. Then the hearing 

and seeing attributes were scrutinized. It was discovered that Fakhr takes these two 

attributes as concomitant to knowledge or as means of it. In addition, the speaking 

attribute was examined, and it was found that speech reveals either knowledge or 

power, and this way connects to the essence. Finally, the eternity of the sublime God 

was found to be concomitant with His life. The overall finding of the study is that 

from the viewpoint of Fakhr Razi, the Divine Life is the central attribute connecting 

other attributes; without the life attribute, other attributes could not exist. 
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  چكیده

ز رابطۀ صفت حیات خدای متعاال باا ساایر صافات الهای ا     »یی به این سؤال اساسی که پاسخگودنبال  پژوهش حاضر به

شکل گرفت، ابتدا دغدغۀ فخر در معرفت صفات بررسای شاد؛ دغدغاۀ او رسایدن باه      « منظر فخر رازی چگونه است؟

معرفتی است که رافع تکلیل عقلی انسان در مقام معرفت خالق باشد؛ سسس رابطۀ علم و قدرت  دستکممعرفتی کامل یا 

نقاش   انهاا از لوازم حیات هساتند و حیاات بارای     با حیات را بررسی کردیم و این نتیجه حاصل شد که علم و قدرت،

از علم دانست، سسس به سمیع و  متأخرشد؛ فخر این صفت را در مرتبۀ  کندوکاوعلیت دارد؛ سسس رابطۀ اراده با حیات 

بصیر پرداخته شد که فخر ان دو را مساوق علم یا از لوازم علم معرفی کرد. صفت متکلم نیز بررسی شد و اندیشۀ فخار  

و در  دشو یمة قدرت و از این طرق به ذات منتسب اشکارکننددست امد که کالم یا اشکارکنندة علم است یا  به گونه نیا

از منظر فخر، صفت حیات خدای متعاال صافت محاوری     نکهیای مساوق حیات معرفی شد. نتیجه تعال حقنهایت بقای 
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 بیان مسئله

 ة، نحواند دهکرکه نگارندگان این پژوهش در سنت کالمی و حکمی اسالمی بررسی  انجاتا 

کلای   ۀدر چناد دسات   تاوان  یما متکلمین و حکمای اساالمی باا صافت حیاات را      ۀموامه

 د:کر یبند میتقس

لحااظ   لحاظ مفهومی یک نحاو اساتقاللی را در نظار گرفتاه و باه      الهی به. در صفات 1

 ؛اند دانستهصفات را عین ذات و عین یکدیگر  ،مصداقی

 ؛اند کردهکلی نفی  طور به. صفات را 2

 .(1398)خادمی،  اند شده. یا به حال یا نیابت صفات از ذات قائل 3

مطلاق اسات و در    صاورت  بهالهی  صفات با ذات ۀدر واقع بررسی رابط ها نیا ۀاما هم 

صافت   ۀخااص باه رابطا    طاور  باه موردی یافت نشد که  گرفت،موهایی که انجام و مست

فخار رازی بارای صافت حیاات      رساد  یما نظار   اما به .حیات با صفات دیگر پرداخته باشد

. دکن یممحوری قائل است و چینش صفات الهی را بر این محور تومیه و تفسیر  یمایگاه

 ی پژوهش حاضر این است که: اصل ۀمسئل

« ؟شود یممحوریت حیات نسبت به سایر صفات الهی از نگاه فخر رازی چگونه تببین  »

 یم:فرعی نیز پاساخ دها   پرسشبرای پاسخ به این پرسش، الزم است که به دو  کندوکاودر 

چینش صفات الهی بر محور صفت حیات به چاه نحاو خواهاد    »عبارتند از:  ها پرسشاین 

 ۀباا ارائا   رسد یمنظر  به« تمامی صفات الهی خواهد بود؟ ةرندیدربرگایا این چینش »، «بود؟

او از معرفت صافات الهای    شده توسط ارائه از منظر فخر رازی، تصویر ها پرسشپاسخ این 

 روشن خواهد شد.

 تاریخی ـ پژوهشی بحث ۀپیشین

مدیدی نیسات،   ۀمسئل کلی طور به ،صفات با ذات و صفات با یکدیگر ۀبح  پیرامون رابط

حیات و سامان دادن سایر صافات بار اسااس     نام بهبرای یافتن صفتی محوری  کندوکاواما 

. در این بخش اثار اندیشامندان  شود ی محسوب میمدید ۀمسئل ،حیات از منظر فخر رازی
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ماورد بررسایِ تااریخی ا      ،صفات باا یکادیگر و صافات باا ذات الهای      ۀرابط ةنحو بارةدر

 ر خواهد گرفت. پژوهشی قرا

ومود مطلق خدای  خاص صفت حیات، عین یکدیگر: طور بهدر ابتدا، تمامی صفات و 

صافت حیاات عاین ذات و عاین یکادیگر هساتند        ژهیو بهمتعال است و همگی صفات و 
 :6  ، 1981، نیصادرالمتأله ؛ 97 :تاا  یبا ، نیصادرالمتأله ؛ 74: 1354، نیصدرالمتأله؛ 148: 1360، نیصدرالمتأله)

؛ دامااد،  626: 1375، یاردکاان  ینیحسا ؛ 12: 2 ،  1405، نایسا  ابن؛ 366 :1371 ،نایس ابن؛ 38: 1995فارابی،  ؛121

 1425؛ فیض کاشانی، 291: 2  ، 1412؛ سبحانی، 195: 1383؛ مکارم شیرازی، 94: 1383سبزواری،  ؛135: 1385

؛ قمی، 355: 3  ، 1423؛ نراقی، 58: 1424؛ شبر، 137 :1383؛ اسفراینی، 145 ب: 1425؛ فیض کاشانی، 54الل: 

 اناد  دهکار یا در واقع همین معنا را با ادبیات اشراقی بیاان   (240: 1993، رشد ابن؛ 636: 2  ، 1415

دانشامندانی کاه صافات را عاین      شااید البته  .(306 :1375؛ شاهرزوری،  90: 4   ،1375)سهروردی، 

، اما این تنهاا بارای فهام مطلاب     کنند ا بیاندر مقام بیان تقدم و تأخری ر ،دانند یمیکدیگر 

گفته شده است که مثالً حیات در مقام اثباات متاأخر از    گونه نیامثال  طور به چنانکه ،است

، اما ایان تنهاا در مقاام    (311 :2 ،  1387)موادی املی، علم اما در مقام ثبوت بر ان متقدم است 

غیریات صافات از    و ثانیااً ( 311 :2 ،  1387)ماوادی املای،    اند کردهتصری،  چنانکه ،فهم است

گروهی از اندیشمندانی که معتقد به غیریت صفات باا ذات   .ممله صفت حیات با یکدیگر

 تاوان  یما  .دانند یمالهی هستند، تمامی صفات و از ممله صفت حیات را متمایز از یکدیگر 

هام   این لاوازم باا   ۀهم د که ذات الهی لوازم گوناگونی دارد کهکربیان  چنیناین اندیشه را 

  ، 1427؛ سبحانی، 5: 1409)غزالی، قیام همگی به ذات است  انهامتفاوت هستند و ومه مشترک 

متقادم و متاأخر    یهاا  پاژوهش ، در اند دهکرمو و که نگارندگان مست انجاتا  و ثالثاً( 196 :8

ات تاکنون این مسئله با محور قرار دادن یک صفت خاص ا در پژوهش حاضر صافت حیا   

 است. نشدهمحور قرار گرفت ا و از منظر فخر رازی بررسی 

با این عناوان   میرمستقیغمستقیم یا  طور بهنوین که  یها پژوهشبرخی از به حال  با این 

در ضامن معرفای فخار    « فخر رازی»کتاب  :. در بخش کتبشداشاره خواهد  ،ارتباط دارند

ت الهی از منظر فخر رازی پرداختاه  صوت بسیار کلی به صفا گزارشی و به صورت بهرازی 

در یکی از فصاول خاود باه    « ذات و صفات الهی ۀرابط»همچنین کتاب  ؛(1384)دادباه،  است 
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صافات باا یکادیگر و     ۀ، ولی باه رابطا  داردذات با صفات از منظر فخر رازی اشاره  ۀرابط

 یا اشااره در میان صافات از منظار فخار     نی امحورخاص به صفت حیات و نقش  طور به

ترابط ذات و صفات خادا از نظار قاضای     :ها نامه انیپادر بخش  .(1389 )احمدوند،ه است شدن

بارای  مباد  زائاد بار ذات     ناماه  انیپا، در این عبدالجبار معتزلی، امام فخر رازی و مالصدرا

ذات و صفات باری در تفسایر  همچنین  .(1392)سالمی عارف،  .داند یمانتساب صفات را الزم 

 و صافات مماال، صافات فعال     صفات باه  یبند میتقستنها به  نامه انیپااین در  :فخر رازی

بررسی تطبیقای دیادگاه فخار رازی و عالماه      .(یتفتسرمه چشم ) اند پرداخته صفات مالل

 یتعاال  حاق از  گوناه  انساان : در این مقاله تنها به نفی صفات صفات خبری ةی درباریطباطبا

 ۀاندیشا  ۀنشاری ، منااقبی ، حجتای )صفات با یکدیگر ندارد  ۀبطبه را یا اشارهو شده است پرداخته 

  .(7: 1394بهار و تابستان ،  2عالمه طباطبایی، پیاپی 

که تاکنون  رسد مینظر  به ،اند کردهمو و که نویسندگان این مقاله مست انجادر نهایت تا 

یر صافت حیاات باا ساا     ۀخاص رابطا  طور بهصفات با یکدیگر و  ۀپژوهشی در مورد رابط

صفات و مایگاه محوری این صفت در تومیه ساختارمند ارتباط صفات از منظر فخر رازی 

 .دیا یم حساب بهدر این موضوع مورد  نیاول ،و این پژوهش گرفته استانجام ن

تماامی صافات الهای     ةرناد یدربرگایا ایان چیانش   »که پاسخ به این پرسش که  انجااز 

ت بر ایان محاور از منظار فخار رازی چینشای      که چینش صفا کند یمروشن « خواهد بود؟

برای ساایر   یا مقدمهمذکور یا خیر؟ پاسخ  دهد یماست که تصویر کاملی از این بح  ارائه 

مباح  محسوب خواهد شد؛ به همین منظاور ابتادا باه بحا  انحصاار صافات خاواهیم        

 پرداخت.

 حصر صفات

به شناخت کامال یاا    یبایدستبررسی امکان  ،فخر رازی از طرح بح  حصر صفات ۀدغدغ

 رافع تکلیلِ معرفت، از خدای متعال است. 

ایان شاناخت را از قاول گروهای از متکلماین منحصار در        ،اول ۀفخر رازی در مرحلا 

و ادعای  کند یمشناخت صفات الهی از طریق افعال و تنزیه خدای متعال از نقایص معرفی 
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به هفت یا هشات   ،ل و تنزیه خدای متعالکه با استدالل بر افعا کند یمنقل  گونه نیاانان را 

صفت خواهیم رسید و با این توضی، صفات الهی را در هفات یاا هشات صافت منحصار      

 . داند یم

المعرفۀ  کمالالمعرفۀ، و  بکمال کلفنابانا  ۀیالثمانی السبعۀ أو فاحتج من حصر الصفات »

ع ن   هی  التنزألفعال و إال االستدالل با قیطرالصفات ... و ال  عیجمبمعرفۀ  حصلانما ی

 .(438: 1378)فخر رازی،  «ی هذه الصفاتعلإال  دالنال ی قانیالطرالنقائص. و هذان 

کاه تکلیال معرفات الهای باه       کناد  یما دوم به این گروه از متکلمان اشکال  ۀدر مرحل

 اند: فرمودهبیان  (ص)پیامبر اسالم که است  یا اندازه

 قیتصدی العلم به عل توقفی یالّذی إال القدر تعال انا ما أمرنا بأن نعرف من صفات اللّه»

 (438: 1378)فخر رازی،  «الصالة و السالم هیعلمحمد 

 اورده است. شمار بهرافع تکلیل  نجایادر واقع فخر رازی رسیدن به معرفت منقول را در 

 .داند یمسوم استدالل به حصر صفات را مخدوش  ۀدر مرحل

 ه ذه ی عل  إال  دلی عن النقائض ال ی  تعالاللّه  هیتنزل و لم قلت أن االستدالل باألفعا»

 .(438: 1378)فخر رازی،  «فقط الصفات

باشاد را محال   منحصار  صفات در هفت یا هشات صافت    نکهیافخر رازی استدالل بر 

در  هاا  قباول و رد و  هاا  قول؛ اما به نظر نگارندگان فخر رازی با این نقل دهد یمتردید قرار 

 .کند یمرا کامل یا رافع تکلیل معرفی واقع معرفت صفاتی 

این پژوهش قضاوت در مورد این انحصار و روند تحلیال فخار رازی    ۀکه مسئل انجااز 

 و با تومه به تأمالت فخر رازی بر این اساتدالل و تمرکاز   یمپرداز ینمنیست، به تحلیل ان 

ن اگار فخار رازی   ، بنابراییمریپذ یمیک اصل موضوعه  عنوان بهبر همین صفات، ان را  وی

، به نظر خود ساختار معرفتی کامال  دهدتوفیق یابد که این صفات را با چینش صحی، ارائه 

 دست خواهد داد.  یا رافع تکلیل از معرفتِ الهی از طریق صفات به

 بح  را با بیان فخر رازی از صفت حیات پیش خواهیم برد.
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 صفت حیات

 صفت حیات خواهیم پرداخت.فخر رازی در بیان  دگاهیداکنون به توصیل 

 صفت حیات ۀتوصیف دیدگاه فخر رازی دربار

 تاوان  یما  ،در اثار مختلل فخر پیرامون صفت حیات و ارتباط ان با سایر صافات  اوشبا ک

 تبیین کرد: شده یبند دسته صورت بهچنین تصویری را 

دریافات کاه فخار باه معرفای صافت حیاات از منظار          توان یمدر برخی اثار او  (الل

 :پردازد یم یشناس یهست

ال ذات المس تلزمۀ   هن ا  إال   عیعالما قادرا، فل کونیأن  لیستحیأنه ال  ]الذات[ هو»

 ک ون یف للع دم  ع دما  ک ون ی االمتن اع  فعدم. .. یعدم أمر ، ... االمتناعاالمتناعالنتفاء 

و موج ودا   ک ون یفعدما للع دم،   کونی االمتناع یفنف» (.390: 1378)فخر رازی، « .ایثبوت

عب ارة ع ن ع دم     اةیالح کانت» (.217: 3، ج 1407)فخر رازی، « یوجود مفهوم ایح کونه

  .(9: 7 ،  1420)فخر رازی،  «االمتناع

اسات کاه حیاات     یا گوناه  باه ، این معرفی کند میحیات را الزمۀ ذات الهی معرفی وی 

فات ثباوتی  بنابراین صفت حیاات از صا   .بر نفیِ نفی که در واقع ثبوت است کند یمداللت 

 ؛ومودی است یشناسانه امر لحاظ هستی و به دیا یمحساب  به یتعال حق

صافت حیاات باا ذات الهای      ۀدر برخی مواضع دیگر از اثار خود، به تبیاین رابطا   (ب

 :پردازد یم

قائم ۀ   ۀی  وجودالذات ]و[ هو ص فۀ   نیع کونأن ی متنعیفأنه صفۀ للذات، و نعت لها، »

 .(217: 3  ، 1407)فخر رازی،  «بالذات

معتقاد  فخر رازی به غیریت صفت حیات باا ذات الهای    ،شود یمکه مالحظه  طور همان

 است.
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 صفت حیات ۀدیدگاه فخر رازی دربار تحلیل
 اول )الف( ۀتحلیل دست

ادعا کرد که فخر رازی حیات را مساوق ومود معرفی و این صافت را باا عباارت     توان یم

برای خادای   وی نکهیا. البته با تومه به رساند یمرا که مومودیت  کند یمنفیِ نفی توصیل 

گفته شود که باه نظار او مومودیات     طور نیا شاید، کند یممتعال ذاتی غیر از ومود فرض 

خود یک وصل برای ماهیت خدای متعال است که ایان وصال مسااوق حیاات و اماری      

 موضوع دارد. دوم )ب( تصری، به این ۀدست ،رسد یمنظر  که به طور همانومودی است. 

 دوم )ب( ۀتحلیل دست

کاه شاامل    گاناه  ساه از یک ساختار  ،که فخر رازی در توصیل خدای متعال رسد یمنظر  به

ومود، ماهیت یا ذات و لوازم ذات کاه غیار از ذات هساتند و قیاام باه ذات دارناد، بهاره        

ویاژه   طاور  بهو  اورد یم حساب بهلوازم ذات و قائم به ذات  وو صفات الهی را مز ردیگ یم

عبارت دیگر فخر رازی حیاات را   . بهکند یمصفت حیات را محور اصلی لوازم ذات معرفی 

صفت بالفصل ذات معرفی و ان را مصحِّ، انتسااب ساایر صافات باه ذات الهای       عنوان به

باشد که گفتاه شاود فخار رازی حیاات را      تر قیدقکه این تعبیر  رسد یمنظر  البته به .داند یم

 . داند یمات علت سایر صف

 صاورت  باه باین ذات باا صافات، و صافات باا یکادیگر را        ۀبر همین اساس رابط وی

سوم فخر رازی این ارتبااط سااختارمند را باین حیاات و      ۀدر دست .کند یمساختارمند بیان 

 .کرده استسایر صفات الهی بیان 

چیانش   و در واقع شروع باه  داردسوم فخر رازی به لوازم صفت حیات اشاره  ۀدر دست

    .دکن یمصفات بر محور حیات 

 چینش صفات بر محور صفت حیات

این دو  ۀو به بیان رابطاست فخر رازی قبل از هر صفتی به سرا غ صفات علم و قدرت رفته 

 .پردازد یمصفت با صفت حیات 
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 علم و قدرت با حیات ۀرابط

 اخت.صفت حیات با صفات علم و قدرت خواهیم پرد ۀبه توصیل رابط نجایادر 

 صفات علم و قدرت الهی با صفت حیات ۀ. توصیف رابط۱

باه ایان رابطاه     ،معناشناساانه  یکارد یروبا  کند یمدر ابتدای این توصیل فخر رازی تالش 

 بنگرد.

 ذل ک إال  ای  ح لکونهی معن... ال قدرو ی علمأن ی صح: إنه یایحی تعال کونهأن المراد من 
  .(217: 3 ،  1407)فخر رازی، 

 داناد  یمفخر رازی صفت حیات را مصَحِّ،ِ انتساب علم و قدرت به ذات الهی  در اینجا

معناای حیاات   : »دیگو یمو در نهایت  کند ینماشاره  انهاتقدم و تأخری را بین  گونه چیهو 

 .«همین صحت انتساب است

و « درّاک»باا  « قادر»و « عالم»این نکته شایان تومه است که فخر رازی گاه از دو صفت 

 :دیگو یم چنانکه، کند یمیاد « لفعا»

فثب ت أن  » .(493: 2 ،  1411؛ 111: 1 ،  1420)فخار رازی،   «الفعال الدرا ی هو الحألن »

  .(305: 1406)فخر رازی،  «ذا ی إال للحی معن، و ال درّا ی العالم فعّال فالمؤثر 

ه حاصال  ایان نتیجا   ،با کنار هم قرار دادن ممالت فاوق  شود یمکه مالحظه  طور همان

 است. « قادر»و « عالم»همان « فعّال»و « درّاک» که منظور فخر رازی از شود یم

واساطه و علام و    عناوان  باه نحوی وساطت میان صفت حیات  پس از این فخر رازی به

 .دکن یماثبات را معروض یا معلول  عنوان بهقدرت 

)فخ ر رازی،  « و تق در  تعل م  أنی ال ذات  عل متنعصفۀ قائمۀ بالذات، ألجلها ال ی اةیالح»

 ک ن ی ل م  إال و ق در و ی عل م ی أن صح ألجلهلو ال اختصاص ذاته بما »...  (.149: 1424

  .(390: 1378)فخر رازی، « حصولها ال من یأول له الصحۀ هذه حصول

سابب ان   الملهاا: باه  »فخر رازی با اساتفاده از عباارت    ،شود یمکه مالحظه  طور همان

ده و با این بیان کاه بادون   کرت برای علم و قدرت را بیان سببیت )وساطت( حیا« )حیات(
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حضور صفت حیات اولویتی برای انتساب علم و قدرت به خداوند متعال وماود نخواهاد   

 . کند یماین سببیت تأکید بر داشت و با ومود او این انتساب ممکن خواهد شد، 

اماا او باا    ؛درت پیمودخود را از حیات به علم و ق ۀفخر رازی تاکنون مسیر اثبات نظری

این مسیر را در مهت عکس و بارای تأییاد    ،حیات یها نشانه عنوان بهمعرفی علم و قدرت 

 :دیگو یمو  کند یمخود بار دیگر طی  ۀنظری
 .(145: 1 ،  1384؛ 224: 1381)فخر رازی، « یّح فهو عالماً ]و قادراً  اهلل کان کقولنا»

 علم و قدرت با حیات ۀ. تحلیل رابط2

 بهاره  گانه سهاز یک ساختار  ،گفته شد که فخر رازی برای توصیل خدای متعال گذشتهدر 

 ؛دکنا  یما مَرت بی معرفای   صورت بهکه در این ساختار لوازم ذات را  رسد یمنظر  به .ردیگ یم

علم و قدرت را مترتب بر حیات دانسته است، و حیاات را عامال صاحت     نجایادر  چنانکه

 .اورد یمشمار  ض( علم و قدرت به خدای متعال بهانتساب )واسطه در عرو

 ،اگر اختصااص ذات باه حیاات نباود    : »دیگو یمکه فخر رازی  انجااز منظری دیگر ا   

: 1378)فخار رازی،  « انتساب دانایی و توانایی یا عدم انتساب ان دو به ذات الهی مسااوی باود  

واساطه در ثباوت( داناایی و    که فخر حیات را علت ) داشتاین برداشت را  توان یما   (390

مارم، انتسااب   که گفت  توان یمبا نگاهی فلسفی  .اورد یمحساب  توانایی خدای متعال به

علم و قدرت به خدای متعال صفت حیات است و اگر خدای متعاال دارای صافت حیاات    

عبارت دیگر با ایان نگااه علام و     به .انتساب علم و قدرت به او هیچ مرمحی ندارد ،نباشد

انتسااب   ،حیاات نباشاد   نام بهبه خودی خود صفات ممکنی هستند که اگر مرمحی  قدرت

این دو صفت به خدای متعال محال خواهد بود. برای توضی، بیشتر در مورد علیت حیاات  

 .علم و قدرت از نظر فخر رازی معلول حیات هساتند که گفت  توان یم ،برای علم و قدرت

 ۀدر بوتا  ،انتساب علم و قدرت به خدای متعاال  ،شدکه اگر حیات نبا شدیاند یم نیچن  وی

ساازی ایان بحا  باا بحا  امکاان و وماوب در مباحا           امکان خواهاد ماناد. باا شابیه    

کاه تاا علتای     شود یمکه در بح  ومود ممکن گفته  طور همانگفت  توان یمومودشناسی 

کن پا به مومود مم ؛نباشد که ممکن را از حالت تساوی نسبت به ومود و عدم خار  نکند
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نیز موضوع به هماین   نجایا، در ماند یمامکان باقی  ۀومود نخواهد گذاشت و در بوت ۀعرص

صفات الهی  عنوان بهاصالً علم و قدرت  ،حیات نباشد اگرمنوال است که به نظر فخر رازی 

در مقاام   تواناد  یما که ایان بحا     کند یممومودیت نخواهند یافت. البته فخر رازی اشاره 

اما در  ،متأخر از علم و قدرت ،بیان شود که حیات در مقام اثبات گونه نیاثبوت به اثبات و 

 .(46 ة، شمارتا بی)فخر رازی، بر ان متقدم است  ،مقام ثبوت

 علم و قدرت با حیات ۀ. نقد رابط3

از اثار خود باه صاحت انتسااب     ییها بخشفخر رازی در  ،شود یمکه مالحظه  گونه همان 

اعم از واسطه در عروض و واسطه در ثباوت یاا علیات     تواند یماین بیان  که کند یماشاره 

ایان مطلاب را باا تسااوی در      ،اما در برخی دیگر از اثاار  .حیات برای علم و قدرت باشد

که موهم علیت حیات در نسبت با علم و قدرت خواهد  کند یمانتساب و عدم انتساب بیان 

و  از تساوی نیازمند علتی است که ترمی، مهت خر، که اشاره شد گونه همانچرا که  ؛بود

 .کندومودی را تومیه 

 ،که واسطه در ثبوت بودن و علیت برای حیات در نظام مرتبیِ فخر رسد یمنظر  البته به 

چون ترتب علت و معلول در درون خود نظام مرتبای را تومیاه    ،چینش بهتری را رقم بزند

برای ترتیب چیانش صافات    ،حیات را بسذیریم واسطه در عروض بودن چنانچهاما  کند؛ یم

به دلیل دیگری نیاز خواهیم داشت. اما در هر صورت عدم تصری، فخر محل انتقاد خواهد 

 بود.    

صفت  ۀکه در زیر به رابط رود یمفخر رازی با همین نگاه به سرا غ چینش صفات دیگر 

 اراده با حیات الهی خواهیم پرداخت.

 اراده با حیات ۀرابط

 .میکن یماین بخش را اغاز  ،دو صفت اراده و حیات ۀا توصیل رابطب

 اراده و حیات ۀ. توصیف رابط۱

 .دکن یمعلم توصیل  نام بهیک صفت میانی  اببین حیات و اراده را  ۀفخر رازی رابط
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؛ 317: 11   ،1420؛ 365: 2 ،  1420)فخار رازی،   العلم یعلاالراده ... صفۀ زائدۀ 

1378 :391). 

که حیات سبب انتساب علم به خادای متعاال اسات،     گونه همانگفت  توان یماقع در و

 علم نیز سبب انتساب اراده به خدای متعال خواهد بود. 

 اراده و حیات ۀ. تحلیل رابط2

 صاورت  باه که فخر رازی لوازم ذات الهای را   رسد یم نظر به ،گفته شد تر شیپکه  طور همان

که فخر رازی صفت اراده را از لاوازم   شود یمهم مالحظه  نجایادر  .دکن یممرتبی توصیل 

عبارت دیگر صفت اراده و مرید بودن خدای متعال مترتب بر علم الهی  ، بهداند یمعلم الهی 

است، در واقع صحت انتساب اراده به خدای متعال با این روند خواهد بود که خدای متعال 

باا هماین    صفت اراده نیز خواهد بود.عالم است و چون عالم است دارای  ،چون حی است

به خدای متعاال   انهافخر رازی به توصیل صفات سمیع و بصیر و انتساب  ،ساختار مرتبی

 .پردازد یم

 اراده و حیات ۀ. نقد رابط3

 د:کرچند احتمال را مطرح  توان یمنیز  نجایادر  

 ؛. حیات علت علم و علم واسطه در عروض اراده بر ذات است1

 ؛دو واسطه در عروض هستند علم هر . حیات و2

 ؛. حیات واسطه در عروض علم بر ذات الهی و علم علت اراده است3

 دو علیت دارند. . حیات و علم هر4

 کارده اساتفاده  « زیاادت اراده بار علام   »که فخر رازی برای بیان اراده از عبارت  انجااز 

اراده باه ذات الهای اولای    واسطه در عروض بودن علم برای انتسااب   رسد یمنظر  به ،است

پاس از ان   ،است؛ چرا که اگر بتوانیم واسطه در ثبوت بودن حیات بارای علام را بساذیریم   

بارای   (84: 9 )مطهاری،   واسطه در عروض بودن و صحت انتساب به طریق مجاز فلسافی  

و رسایدن   شاود  مای  چرا که مانع تکثر واقعی صفات ؛سایر صفات اولویت پیدا خواهد کرد
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. (233 :3 ،  1407)فخار رازی،   کردخواهد  تر سادهمعنای حذف وسائط را  ید واقعی بهبه توح

اشاره شد، علیت، حیات برای انتساب  تر شیپکه  طور هماناما در مورد نسبت حیات و علم 

که فخر به بیان صری، نظار خاود    انجاعلم به ذات الهی اولویت دارد. اما در هر صورت از 

تارمی،   ،واسطه در عروض بودن حیات برای علام نسرداختاه اسات    در مورد علت بودن یا

 یکی از احتماالت قطعی نخواهد بود.

 سمیع و بصیر با حیات ۀرابط

سامیع و بصایر باا حیاات الهای       ۀشده به توصیل رابطا  نگاه گفته ۀفخر رازی با همان زاوی

 . پردازد یم

 سمیع و بصیر با حیات ۀ. توصیف رابط۱

، یک راه ایان  دکن یممیع و بصیر را از دو راه به خدای متعال منتسب س نجایافخر رازی در 

و راه  کنناد  یما علم به خدای متعال انتسااب پیادا    ۀواسط است که سمیع و بصیر در واقع به

 .یابند میحیات انتساب  ۀواسط دیگر این است که به

 قاال و بالمساموعات و المبصارات    یتعالعبارة عن علمه  ذلکقالت الفالسفۀ و... »

 صا، ی یالحا و  یحا  یتعاال العلم، لناا  ناه    یعلالجمهور منا... انهما صفتان زائدتان 

 .(399: 1378)فخر رازی، « اتصافه بالسمع و البصر

تمایال  « اصاحابنا »فخر رازی به انتساب صفت سمیع و بصیر از راه علام باا نقال ان از    

بارای ایان انتسااب را     واساطه باودن حیاات    ،اما در اعالم نظر صری، خاود  ؛دهد یمنشان 

 .ردیپذ یم

 حیات با سمیع و بصیر ۀ. تحلیل رابط2

فخر رازی با این بیان در واقع به دو تومیه در مورد انتساب صفات سمیع و بصیر به خدای 

 :کند یممتعال اشاره 

که ایشان معتقد هساتند   کند یمفخر رازی این تومیه را از قول فالسفه نقل توجیه اول. 

و  هاا  یدنیشان در واقع گزارشای اسات از علام او باه      ،صیر بودن خدای متعالکه سمیع و ب
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صاورت دو   در ایان  .کنناد  یما سمیع و بصیر را مساوق علم معرفی  ،که با این بیان ها یدنید

و در واقع تعبیار دیگاری از هماان علام      شوند میصفات مدیدی محسوب نمذکور صفت 

یات، تأکید همان نظر در باب انتساب علم باه  واسطه ح الهی خواهند بود و انتساب ان دو به

او نسبت به اثباات نحاوی از    که رسد یمنظر  از نوع بیان فخر رازی به .خداوند متعال است

بیان کرد که  چنین این مطلب را توان یمانتقاد مدی ندارد.  ،غیریت بین علم و سمع و بصر

وارد  یا خدشاه ز صافات الهای   به چینش مرتبی فخار رازی ا  ،تساوق عالِم با سمیع و بصیر

. صحت انتسااب ایان   کند ینم، بنابراین او انتقاد مدی نسبت به این موضوع مطرح کند ینم

خواهد بود که خدای متعاال چاون حیاات     گونه نیادو صفت در ساختار مرتبی فخر رازی 

 هست. همسمیع و بصیر  ،دارد

تومیاه   عناوان  بهان را « حابنااص»در تومیه دوم که فخر رازی با انتساب به توجیه دوم. 

د بر علم و مترتب بر ان ئ، امده است که سمیع و بصیر صفاتی زاکند یممختار خود معرفی 

خواهد باود کاه    گونه نیا ،هستند که در واقع صحت انتساب این دو صفت به خدای متعال

ت عباار  سمیع و بصیر اسات. باه   ،علم دارد و چون علم دارد ،خدای متعال چون حی است

دیگر در این تومیه در نظام فخر تنها یک واسطه ا کاه علام اسات ا در انتسااب سامیع و        

 .خواهد شد بصیر به خدای متعال اضافه

انهمـا صـفتان   » ۀدو مملا  ،نااشاره به این نکته خالی از ومه نیست که برخی از شاارح 

باه   ارتبااط  یبا را  «بصراتصافه بالسمع و ال صحی یالحو  یح یتعاللنا أنه » و« العلم یعلزائدتان 

تنهاایی   کاه صافت حیاات باه     اناد  دهکار یکدیگر فرض و این انتقاد را به فخار رازی وارد  

مصح، انتساب سمع و بصر باشد و برای تومیه نقد خاود باه موماودات دارای     تواند ینم

 سدر یمنظر  ؛ اما به(288: 1405)طوسای،  که حس بینایی و شنوایی ندارند اند  استناد کردهحیاتی 

انتساب سمع و بصار باه    ،که گفته شد طور هماناست که  یا گونه بهکه نوع بیان فخر رازی 

را از طریق زیادت این دو صفت بار علام ساامان داده اسات و ایان انتقااد وارد        یتعال حق

 نخواهد بود.
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 اراده و حیات ۀ. نقد رابط3

ظار در ماورد ناوع وسااطت     که فخر اعاالم ن  رسد یمنظر  نیز نقدهای قبلی وارد به نجایادر 

باقی خواهد ماناد. البتاه در    همچنانو احتماالت است حیات و صفات دیگر را بیان نکرده 

نیز ا در صورت عدم پذیرش تسااوق علام باا سامیع و بصایر ا تومیاه واساطه در           نجایا

واساطه در   ،گفتاه شاد   تر شیپکه  طور همانچرا که  ،عروض بودن اولویت پیدا خواهد کرد

 . کردخواهد  تر سادهدن به نوعی مجاز فلسفی است که تومیه توحید را عروض بو

این است که  ،دکربا تومه به مبانی کالمی فخر ان را بیان  توان یماما تومیه دیگری که 

تنش  نیتر کمپیش برد و تحلیل کرد که  یا گونه بهمباح  کالمی را باید که  اعتقاد داردفخر 

: 3 ،  1407)فخار رازی،  « باألخذ باالخلق و االولی ها یفیکتفی  یجب  ن»فکری را ایجاد کند: 

د که کرتحلیل  چنین توان یمبر این اساس عدم تصری، فخر به این مطلب را در واقع  .(108

سابب ایجااد تانش     ،متفاوت یها دگاهیدکه است عامدانه به صراحت به بیان نظر نسرداخته 

 د.شوفکری ن

دنبال تومیه انتساب صفت کالم باه خادای    ر مرتبی خود بهدر ادامه فخر رازی با ساختا

 .دیا یممتعال بر

 کالم با حیات ۀرابط

ابتدا به توصیل تومیه فخار رازی در انتسااب کاالم باه خادای متعاال خاواهیم         نجایادر 

 پرداخت.

 حیات و کالم ۀ. توصیف رابط۱

 .دکن یمنتسب به خدای متعال م ،در اینجا فخر رازی ابتدا کالم را از راه حیات

 .(399: 1378)فخر رازی، « بالکالم اتصافه ص،ی یالح. و یح یتعالإنه »

انتسااب سامیع و    ةبا نحو یتعال حقانتساب کالم به  ةاما در ادامه با یکسان دانستن نحو

 .کند یمسمع و بصر اشاره  ،میان کالم یفیهمرد یا گونهبه  ،بصیر به ان ذات مقدس

 .(399: 1378)فخر رازی، « سمع و البصرمسئلۀ ال یف...  رهیتقر»
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 کالم و حیات ۀ. تحلیل رابط2

 انتساب کالم به خدای متعال را سامان داده است: ،فخر رازی از دو راه نجایادر 

، بر اساس ایان طریاق   دهد یمابتدا کالم را از راه حیات به خدای متعال نسبت  راه اول.

 :دو احتمال را در نظر گرفت توان یم ،انتساب

که علم با  طور همانبنابراین  ،علم لیهمردکالم صفتی است  علم. فیهمردکالم  (الف

کالم نیز تنها با واسطه و علیت حیاات نسابت    ،حیات به خدای متعال منتسب است ۀواسط

 .پذیر خواهد بود؛ به خدای متعال انتساب ،به ان

بلکاه تعبیار    ،در این احتمال دیگر کالم صفت مدیادی نیسات   کالم مساوق علم. (ب

حیاات باه خادای متعاال      ۀدیگری از همان علم الهی است و مانند علم که تنهاا باا واساط   

 .استمنتسب  یتعال حقبه  پذیر خواهد بود، انتساب

« سامع و بصار  »و « کاالم »میان  یساز کسانیفخر رازی در این طریق به نوعی راه دوم. 

 د: کررح مطرا چند احتمال  توان یمبر این اساس  .پردازد یم

اشکارساازی علام الهای     ۀکالم را وسایل  فخر رازیعلم الهی.  ۀکالم آشکارکنند (الف

لحاظ منطقی مترتب بر اشکار شونده است،  حساب اورده است؛ از انجا که اشکارکننده به به

علم به حیاات و ساسس باه     ۀهمین دلیل ان را با واسط کالم مترتب بر علم خواهد بود و به

 ؛سب دانسته استخدای متعال منت

باه  فخر رازی با قبول ایان نظریاه کاه کاالم در واقاع       کالم، قدرت خلق اصوات. (ب

کالم را مترتاب بار    تواند یم (566: 27 ،  1420)فخر رازی،  شود یمقدرت خلق اصوات تحلیل 

 .کندبه حیات و سسس به خدای متعال منتسب  ،و ان را از راه قدرت ددانبقدرت 

 و کالم حیات ۀ. نقد رابط3

ضعلِ روشن نبودن علیت یا تنهاا واساطه در عاروض    که  رسد یمنظر  در این بخش نیز به

در موارد قبلی نیاز بیاان    چنانکهبودن حیات و سایر صفات برای یکدیگر ومود دارد. البته 

مجااز   صورت بهاگر  ،صفات با ذات یا دستکم با صفت حیات ۀکه رابط رسد یم نظر به ،شد
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 ۀنکتا  .دسات خواهاد داد   باه  یتر یمنطقتومیه توحیدی  ،در عروض باشدفلسفی و واسطه 

این است که یکی از محققان حیات علمای فخار    ،دشو یمبه ان اشاره  نجایامدیدی که در 

« اعتادالی  یای گرا عقل»ویژگی دوران متقدم را  ورازی را به دو بخش متقدم و متأخر تقسیم 

 و 12 :1387، ناژاد  یمهادو )است  کردهمعرفی « شهیدپخر ییگرا مانیا»و ویژگی دوران متأخر را 

حسااب   باه  یای گرا عقال ناوعی   بتوان تصری، فخر به نوع وساطت صفات را به چنانچه .(13

کاه بارای عادم تعاارض      کارد تحلیال   ییگرا مانیانوعی  عدم تصرح او را به توان یماورد، 

ی همچناان در ان  از تصری، به ان خودداری شاده و در ضامن خردپیشاگ    ،احتمال با عقل

روشان نیسات،    دقیق انهاکه تاریخ نگارش کتب و تقدم و تأخر  انجامومود است. البته از 

 لحاظ تاریخی متقن دانست. به توان ینماین تحلیل را 

 یتعال حق یصفت بقا ،دهد یماخرین صفتی که فخر رازی ان را به خدای متعال نسبت 

 م پرداخت.است که در زیر به توصیل و تحلیل ان خواهی

 بقا با حیات ۀرابط

میان صفات بقا و حیات نیز ابتدا به توصیل و سسس به تحلیل این رابطه از منظار   ۀدر رابط

 فخر رازی خواهیم پرداخت.

 حیات و بقا ۀ. توصیف رابط۱

و بعاد   کناد  یما در اینجا فخر رازی ابتدا صفت بقا را به ترمی، ومود نسبت به عدم معناا  

 ،محال است که تارمی، وماود نسابت باه عادم بارای او       الومود امبودر مورد  دیگو یم

 صورت شکی نیست که او باقی خواهد بود.  در این ؛علتی باشد ۀواسط به

ی الع دم ... فواج ب الوج ود لذات ه     علالوجود  حیترجی تقتضالمعقول من البقاء صفۀ »

 ک ون یأن  لیستحیفواجب الوجود لذاته  عدمهی عل وجوده رجحان کونأن ی لیستحی

)فخار   ...«أنه ب اق   شکالبقاء ال  فذلک ضایأی و بمعنمعلال  عدمه یرجحان وجوده عل

 .(399: 1378رازی، 

 کناد  یما تعالی است و بیان  مومودیت حق ةنحو انگریباین تعبیر در واقع  رسد یمنظر  به
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، ومود او بر عادمش تارمی   ،است که بدون نیاز به علت یا گونه بهکه ومود خدای متعال 

 دارد.

 بقا و حیات ۀ. تحلیل رابط2

را با معنای نفیِ نفای کاه فخار رازی در معناای      یتعال حقمومودیت  ةمعنای نحو اگر بقا به

ادعا کرد که فخر رازی بقا را صافتی بارای حیاات    توان  می ،مقایسه کنیم ،حیات اورده بود

مومودیات   چاون کاه  منظور فخر رازی این است که گفت  توان یمعبارت دیگر  به .داند یم

مومودیاات او دوام خواهااد داشاات و از ایاان دوام  ،خاادای متعااال نیاااز بااه علتاای ناادارد

الهای هماان    انیا پا یبا گفات مومودیات    توان یم. در واقع شود یمبه بقا تعبیر  ،مومودیت

مسااوق   ،که در معنای حیات گفته شد که مومودیت خدای متعاال  انجاصفت بقاست و از 

خواهاد باود، بناابراین انتسااب ان باه       زوال یبا اقع بقا همان حیاات  با حیات اوست، در و

به خدای متعاال   ،ان ۀیا از لوازم حیات است که با واسط واسطه یبیا مانند حیات  یتعال حق

 منتسب خواهد شد.

 بقا و حیات ۀنکته: رابط

دیگر نقدی که در صفات قبلی مطرح شاد   ،باشد پذیرفتنیتحلیل فوق از صفت بقا  اگر

بقا  نکهیاچرا که به نظر فخر، بقا یا مساوق ومود است یا تصری، دارد بر  ،ارد نخواهد بودو

حیاات واساطه در عاروض     ،تساوق پذیرفته نشود چنانچهپس  ؛معلل بر امر دیگری نیست

 به ذات الهی خواهد بود. یانتساب بقا

لیال شاناخت   رافاع تک  دساتِکم را  انهاا با پایان یافتن صفاتی که فخر رازی معرفت به 

 پژوهش خواهیم پرداخت. ۀبه نتیج ،داند یم

 گیری نتیجه

کامل یا حداقل رافع تکلیل را  صورت بهمعرفت خدای متعال  ۀکه فخر رازی دغدغ انجااز 

او دالیل انحصاار   نکهیاضمن  رسد یمنظر  داشته و با این دغدغه به بح  پرداخته است، به

سامان دهاد کاه    یا گونه بهکه صفات الهی را  تالش کرده است ،داند یمصفات را مخدوش 
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 شادنی  تحلیال  راز طریق تساوق یا تالزم با صفات ماذکو  ،نیز اند سایر صفاتی که ذکر نشده

 بدهد. دست بهمعرفت کامل یا دستکم رافع تکلیل را  رهگذرباشند و از این 

الهای  به نظر نگارندگان با تومه به مایگاه محوری که فخر رازی بارای صافت حیاات    

و ان  داناد  یمبرای خدای متعال ثابت را گفت فخر رازی یک صفت  توان یم، کند یماثبات 

کسای بتواناد باه     اگار بنابراین  ؛شوند یمحیات است و بقیه در واقع لوازم حیات محسوب 

در واقع به معرفت مطلوب دسات یافتاه اسات.     ،شود نائل یتعال حقشناخت صفت حیات 

که در اثار مختلل فخار رازی   که نگارندگان تا مایی خواهد بودذکر این نکته نیز ضروری 

 خالف این نظریه را نیافتند.  ،اند دهکرتفحص 
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