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 :چكیده

ندارد و یا اگر وجود دارد، نهایتاً به گرایانه، در طبیعت چیکی جک امور زیکیدی وجود مطابق با نظریه نئوداروینیسممو و رویدرد لا آ  ف زیکیدا یسممو ل  ی  

گرایانه از طبیعت و موجودات زنده ها به عناصر و قوانین زیکیدی، مدعی ارائه لبیینی صرزاً مادهشود. این نظریه با ل  ی  همه پدیدهامور زیکیدی زروکاسته می

لرین اهداف نگرش لیر مادی چه دینی و چه لیر دینی، از مهوبینی مادی و مخا فت با هرگونه شمممود. اشممماع  جهافاسمممت که شمممام  انسممماف نیک می

انگاری در عصر حاضر، پروژه ز سفی لرین منت داف مادههای معاصر است. لامس نیگ  در م ام یک زی سوف خداناباور و در عین حال، از برجستهنئوداروینیست

برد. در مرح ه سممم بی، او ابتدا با لل ی  مفهوم لبیین و سمممتس با لرکید بر ه پیش میخود در قبال نظریه نئوداروینیسمممو را در دو مرح ه سممم بی و ای ابی ب

جاف، لیر زیکیدی بودف اموری نظیر  گاهی و ع   و نیک ناملتم  بودف پیدایش لنوع در موجودات زنده به جهت ناملتم  بودف پیدایش حیات از ماده بی

لوانند لنها با استفاده از قوانین زیکیدی، حیات و امور مربوط به  ف را لبیین کنند. ها نمینئوداروینیستکند که های ژنتیدی استدالل میلصادزی بودف جهش

کنند، معت د اسمممت امور مربوط به طبیعت را در مرح ه ای ابی، نیگ  بر خالف خداباوراف که نظو طبیعی را با زرض موجودی خارج از نظام طبیعت لبیین می

انگاری، نوظهورگرایی روافنهد. این زرضیه از سه مؤ فه اص ی همهباوری لیرمادی را پیش میطبیعی لبیین کرد،  ذا زرضیه خود طبیعی باید بر اساس مفاهیو

ه مفاهیو کند لا به روش لیر مادی و نیک بدوف نیاز بشناسی طبیعی لشدی  شده است. با ازکودف این سه مو فه به نظریه نئوداروینیسو، نیگ  لالش میو لایت

 های ویژه پدیدهها و بها هیالی، لبیینی وازی از پدیده

به دست دهد. ما در این رسا ه، نخست خطوط اص ی نظریه نئوداروینیسو و مدعای پیرواف  ف را شرح می دهیو. ستس به لوصیف  راء انت ادی و ذهنی 

ف سمازگاری نظریه نئوداروینیسمو و خداباوری، با در نظر داشمتن  راء نیگ  و برخی نهادی نیگ  پرداخته و در گام نهایی ضممن بل  از امداهای پیشزرضمیه

 دهد.زالسفه خداباور، استدالل خواهیو کرد که خداباوری به روایت ا هیات پویشی در م ایسه با زرضیه نیگ ، لبیین بهتری به دست می


