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 علیه مسیر جدید به ضرورت منشأ
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 خالصه:
ي ضرورت منشأ براي آموزه جديد استداللي( 4002) مسيري جديد به ضرورت منشأروسه در رورباف و دي

ها براي اين آموزه ترين استدالل، بر خالف دو تا از شناخته شدههااز نظر آن اين استدالل .دننکارائه مي

در  .شود( به اصل کفايتِ منشأ متوسل نمي(9191) و فوربس (9194و  9191) هاي سلمون)يعني استدالل

موضعي بودن مبني بر است کند، اصلي متافيزيكي ميا ايف اصلي نقش هاآن عوض آن چه در استداللِ
تر، از اصل  تر، و شهوديشود ضعيفادعا مياست که  استقالل اصلِاي براي پذيرش . اين اصل انگيزهممانعت

کنند ها ادعا ميدهد. آنرا تشكيل مي روسه رورباف و دي هاي استدالليكي از مقدمهکفايتِ منشأ است و 

  مطبق است.گذاري و ضرورت ناماز  15ي کريپكي در پانوشت ايده بر بهتري شكلجديد، به که اين استدالل 

خواهم نشان دهم اين استدالل جديد وقتي براي نشان دادن ضرورت منشأ در مورد من در اين مقاله مي

هاي کالسيكِ سلمون و فوربس ي استداللرود، به همان اندازهظير انسان و درخت، به کار مين ييهاارگانيسم

بنابراين انتقاد من بر اين ، آسيب پذير است. (9111)وحيد  هادر برابر انتقاد وحيد عليه اين استدالل

مبتني بر ادعاي نامعتبر  ها استوار است، نههايي است که بر آناستدالل نه مبتني بر انتقاد از درستي مقدمه

ي ضرورت. در عوض، بودن مسير اين استدالل به آموزهجديد ها است و نه مبتني بر انكار بودن منطقي آن

هاي چه که وحيد براي استداللخواهم نشان دهم اين است که اين استدالل نيز، همانند آنچه ميآن

عاقب مبتني است و لذا دچار همان مشكلي است ي متکالسيك نشان داده است، بر اصل عرضي بودن ماده

هايي که به همان هاي کالسيك مطرح کرده است، يعني اين که بر اساس مقدمهکه وحيد براي استدالل

ي اي اقامه کرد که ضرورت مادهتوان استدالل موازياند، ميها شهوديهاي اين استداللي مقدمهاندازه

ها داشته اي ناسازگار با مقدمات اين استداللنشأ نشان دهد و لذا نتيجهمتعاقب را با فرض انكار ضرورت م

 باشد.
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