
جهان ممکنات درس دوم

ع و محمول قضایای حملی رابطه های بین موضو
= حتمی  خدا موجود است./ مثلث سه ضلعی است. = اجتناب ناپذیر = وجوبی ضروری

= محال  شریک خدا موجود است./ مثلث چهارضلعی است. = نشدنی امتناعی
= غیرحتمی  انسان موجود است./ مثلث قائم الزاویه است. = اجتناب پذیر = حالت تساوی امکانی

تقسیم وجود )یا ماهیت(
واجب الوجود 1

بالذات: موجود ذاتاً  واجب: خدا
بالغیر: موجود ذاتاً ممکِن موجود: انسان

ممکن الوجود - بالذات 2
موجود ذاتاً ممکن: انسان و سیمرغ

ممتنع الوجود 3
بالغیر: ناموجود ذاتاً ممکِن ناموجود: سیمرغ

بالذات: ناموجود ذاتاً ممتنع: مثلث چهارضلعی

ممکن بالغیر نداریم، چون حالت تساوی به واسطة علت به وجود نمی آید.
ذات ممکنات نه مستلزم وجود است نه مستلزم عدم.

هر ممکنی که وجود دارد، واجب بالغیر است.
عدم علِت واجب برای ضرورت ممکنات موجود وجوب عدم آن ها است.

محدود و نامحدود بودن ممکنات ربطی به نیاز آن ها به واجب ندارد.
هر موجودی یا ذاتاً واجب است یا ذاتاً ممکن.

هر ناموجودی یا ذاتاً ممتنع است یا ذاتاً ممکن.
همة موجودات عالم غیرخدا ممکن هستند.

نسبت های چهارگانه در تقسیم های وجود )ماهیت(
همه با هم تباین به جز ممکن بالذات با بالغیرها که مطلق است.

ابن سینا
پیـام اصلـی برهـان وجـوب و امـکان از دیـدگاه ابن سـینا: موجـودات جهـان ذاتـاً ممکن الوجودنـد، اما وجودشـان واجب بالغیر اسـت کـه از واجب 

بالذات سرچشمه می گیرد، پس اگر هیچ واجب الوجود بالذاتی نباشد، هیچ ممکن الوجودی هم وجود ندارد.
نتیجة ابن سینا از تقسیم ماهیت موجودات

واجب الوجود بالذات
واجب الوجود بالغیر

مالصدرا
ارتقاء برهان وجوب و امکان طبق دستگاه فلسفی خودش

شروع مالصدرا در امکان فقری)فقر وجودی( است به  جای شروع از امکان ماهوی که ابن سینا آن را بیان می کرد.
تقسیم وجود موجودات از دیدگاه مالصدرا

بی نیاز و غیروابسته )غنی(
نیازمند و وابسته )فقیر(

 فقر وجودی: عین وابستگی و نیاز بودن وجود واقعیت های جهان نه ممکن بودن ماهیت آن ها.
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