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چکیده
برهان نظم در بین باورمندان به خداوند متعال سابقه طوالنی دارد .فالسفه و متکلمان مسلمان از این برهان یاد کرده اند
اما عنایت در خوری به آن نداشته اند با وجود این پیشینه ،ابهامات و اشکاالتی از سوی متفکرین بسیاری برآن وارد
شده است که هیچ کدام تمام نیست و این برهان را از یقینی بودن دور نمی کند .این اشکاالت عمده در فلسفه غرب
بوده است؛ اگر چه برخی از فالسفه مسلمان نیز بر این برهان خدشه کرده اند .برخالف رای آنان برهان نظم جدلی و
اقناعی نیست ،بلکه از استحکام برهانی برخوردار است .البته درگفتارهای خود آنان نیز به استواری این برهان اذعان
شده است؛ اگر چه این تامل صورت نگرفته که همه تقریرهای ارائه شده از برهان نظم از همین اتقان برخوردارند.
اساس برهان نظم سنخیت است که هر انسانی بدون آموزش آن را درک می کند و از این رو برهان مذکور پیوسته
برای هر کس قابل طرح بوده است .بر اساس سنخیت همانگونه که نظم غایی را می توان در برهان نظم استفاده کرد
نظم علی نیز می تواند حد وسط آن قرار بگیرد .این نوشتار عالوه بر گزارش برهان نزد حکما ومتکلمان و گذری بر
اشکاالت فالسفه غرب ،باارائه تقریر نو از برهان نظم به اشکاالت استاد جوادی و شهید مطهری پاسخ می دهد.
کلید واژه  :نظم؛ سنخیت؛ وجودرابط ومستقل؛ معقوالت ثانیه
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مقدمه
با ظهور پدیده فضای مجازی دفاع از آموزه های دینی و بازخوانی و استحکام بخشی ادله این آموزه ها و اعتقادات
بیش از هر زمان امری ضروری و غیر قابل انکار است .یکی از اساسی ترین و اصولی ترین این آموزه ها و بنیادی
ترین آنها باور به وجود خالق با صفات کمالیه است .بحث اثبات وجود خدا مسئله ای با قدمت زمانی طوالنی در
بین بشر است شاید بتوان آن را قدیمی ترین چالش ذهنی بشر دانست .این مسئله همیشه جنجالی ترین جدال
عقیدتی بین باورمندان و منکرین به وجود خداوند بوده است .معتقدین به خداوند ادله متعددی بر وجود او ارائه
کرده اند از جمله این ادله برهان نظم است .برهانی که به جهان آفرینش به عنوان آیینه ای برای وجود خالقی عالم
و قادر می نگرد و از دریچه این آیینه غایتمند و هماهنگ چهره زیبای خالق را می بیند .این برهان در منابع دینی
مورد اهتمام زیادی قرار گرفته است از جمله « حقیقتاً در خلقت آسمانها و زمین و گردش شبانه روز و کشتیهایى
که بر دریاها براى منافع مردم در حرکتند و آبهاى گوارایى که خداوند از آسمانها نازل کرده و به سبب آن زمینها
را زنده و سبز و خرم نمود ( یعنى بعد از خشکیدن روى زمین خداوند تعالى به نزول باران دوباره آن را سبز و خرم
کرد) و به سبب آن آب هر قسم حیوانات را در روى زمین بسط داده و منتشر ساخت همچنین در حرکت بادها و
ابرهایى که بین زمین و آسمانها به قدرت خداوند تعالى مسخرند براى خردمندان دلیل توحید و قدرت احدیت
بوده برهان قاطع به وحدانیت الهى و مایه عبرت مىباشد 1» .یا آیه «در حقیقت آفرینش آسمانها و زمین و اختالف
شبانه روز دلیل توحید و قدرت خداوند تعالى بوده ،براى صاحبان عقول دالئل آشکار و واضح مىباشد » 2این
برهان در لسان اهل بیت نیز مورد تاکید و استناد قرار گرفته است .به عنوان مثال امیر مومنان به شگفتی های آفرینش
مورچه و نظم آن در خطبه ای اشاره می فرمایند «:به همین مورچه با آن جثّه کوچك و اندام ظریفش بنگرید که
چگونه لطافت خلقتش با چشم و اندیشه درک نمىگردد ،نگاه کنید چگونه روى زمین راه مىرود و براى بدست

 1بقره 164
 2آل عمران 191

8

آوردن روزیش تالش مىکند؛ دانهها را به النه نقل مىنماید و در جایگاه مخصوص نگهدارى مىکند .در فصل
گرما براى زمستان و به هنگام امکان ،براى زمانى که جمع کردن برایش ممکن نیست ،ذخیره مىکند؛ روزیش
تضمین گردیده و خوراک الزم و موافق طبعش آفریده شده ،خداوند منّان از او غفلت نمىکند و پروردگار پاداش
ده ،محرومش نمىسازد ،گو اینکه در دل سنگى سخت و صاف و یا در میان صخرهاى خشك و بىرطوبت باشد.
و اگر در مجارى خوراک و قسمتهاى باال و پایین دستگاه گوارشش و عضالت و اعضایى که براى حفظ این
دستگاه آفریده و آنچه در سر اوست یعنى چشمها و گوشهایش ،اندیشه نمایى در تعجّب فرو رفته و به شگفتى
خلقتش اعتراف خواهى کرد و از وصف آن به زحمت خواهى افتاد! و خواهى گفت :خداوندى که مورچه را بر
روى دست و پایش برقرار و پیکره وجودش را با استحکام خاصّى بنا گذارد ،از همه چیز برتر و باالتر است ،هیچ
آفرینندهاى در آفرینش این حشره با او شرکت نداشته! و هیچ قدرتى در آفرینش آن وى را یارى نکرده است »

3

این برهان مورد مناقشه و بررسی اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان قرار گرفته است .در عالم اسالم ،متکلمان و
فالسفه مسلمان از این برهان به وجود و صفات باری تعالی استناد کرده اند .البته این استناد خالی از اختالف نیست.
عده ای آن را مثبت وجود خدا و صفات او و عده ای تنها از آن برای اثبات صفات الهی استفاده می کنند و داللت
آن را بر اصل وجود خداوند یقینی نمی دانند.
در جهان غرب نیز متکلمان مسیحی و فیلسوفان باورمند به وجود خدا از برهان نظم استفاده می کنند ،اما نقدهایی
که به وسیله دیوید هیوم انگلیسی به برهان نظم شده از اعتبار و جایگاه آن در جهان غرب و در بین متفکرین غربی
کاست .باز خوانی این برهان و بررسی نقدهای وارده به آن ،ما را به استفاده صحیح تر از این برهان که مورد تاکید
قرآن و اهل بیت و مورد استناد ثقلین است رهنمون می کند.

 3شیخ طبرسی،احمد بن علی،االحتجاج ص 215
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روش تحقیق :روش گردآوری اطالعات کتاب خانه ای است و روش پژوهش استداللی و بر مبنای مقدمات
فلسفی است.
ضرورت موضوع :روان ترین و ساده ترین برهان در میان براهین اثبات وجود خدا برهان نظم است که مورد
استفاده متکلمان ادیان و باور مندان به وجود باری تعالی قرار گرفته است .موضوع هم از جهت اصل اثبات خدا
ضرورت دارد وهم بهترین وساده ترین دلیل را برای اقناع مردم دراختیار ما قرار می دهد .ضمن آنکه
ناسازگاریهای گفتار بزرگان معاصر شیعه را نقد و بررسی و سرانجام رفع می کند .افزون بر آن مطالب ودعاوی
جدیدی مانندتوانایی برهان نظم در اثبات صفات و تقریر نوینی ازآن را عرضه می کند که وضرورت پژوهش
هیچ یك از این امور ،پوشیده نیست.
فرضیه تحقیق :نوشتار حاضر با رویکرد جامع نگرانه به بررسی نظرات متفکرین مسلمان و غربی درباره برهان
نظم می پردازد .فرضیه محقق آن است که تقریرهای گوناگون برهان نظم متقن و یقینی است و نیز تقریری دیگر
با مبنای فلسفی از برهان نظم ارائه می دهد .به عقیده این نوشتار اشکاالتی که متفکرین معاصر به تقریرهای
متداول برهان نظم مطرح کرده اند پذیرفته نیست و برهان نظم عالوه بر اثبات ذات ،صفات خدا را نیز اثبات می
کند.
نو آوری های تحقیق :افزون بر آنکه خواننده در پرتو این نوشتار با پاسخ های دیگری به اشکاالت کانت و
هیوم به برهان نظم آشنا می شود:
.1برهانی بودن برهان نظم اثبات می گردد.
 .2با عرضه روایات متعدد این دعوی که نظم برای جدل به کار رفته ابطال می شود.
 .3توانایی نظم در اثبات صفات خدا آشکار می گردد.
 .4با گردآوری دعاوی متضاد برخی از بزرگان شیعه وبه استناد برخی دیگر از سخنان ایشان ناسازگاریها رفع می
گردد و به دالیل منکران پاسخ داده می شود.
 .5این دعوی برای نخستین بار مطرح می شودکه نظم یاعین سنخیت است ویا الزم آن و از این رو برهانی استوار
است.

 .6تقریری نو از برهان نظم عرضه می گردد.
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کلیات

11

 .1تعریف نظم
مفهوم نظم برای انسان اجماالً مشخص است و او می تواند نظم با بی نظمی را به خوبی بشناسد و درک کند و شئ
منظم را از شئ بی نظم بشناسد؛ اما تعریف نظم ژرف و دشوار است و این دشواری در بسیاری دیگر از امور بدیهی
نیز وجود دارد .همانگونه که درک بدوی زمان و مکان برای هر کس ممکن است اما درک حقیقت آنها دشوار
است به هر روی پیش ازآغاز بحث از برهان نظم برای جلوگیری از اشتباه در مصادیق ،تعریف آن بدرستی تنقیح
شود.
 1 .1معنای لغوی:
نظم درلغت به معنای مرتب ،سخن منظوم و در معنای مصدری یعنی جمع کردن و جمع آوری چیزی با چیز دیگر
(نظم الشیء الی الشیء) مثل جمع آوری دانه های مروارید از طریق رشته خاص یا نظم شعر که به معنای کالم
موزون است.

4

 2 .1معنای اصطالحی
برای نظم تعاریفی متعددی در میان متکلمین معاصر اسالمی و روشنفکران دینی والهیات دانان غربی وجود دارد
که برای نمونه به چند مورد از آن اشاره می شود.
فاضل مقداد درباره مفهوم نظم گفته است مراد از احکام به ترتیب عجیب و تالیف لطیف است که دارای منافع و
خواص کثیر و عظیم است .فخرالدین رازی نیز نظم را ترتیب عجیب و تالیف لطیف تعبیر کرده است.

5

 4لسان العرب ،ج  ، 12ص ،578مجمع البحرین ج 6ص 176
5

« المراد باالحکام هو الترتیب العجیب و التألیف اللطیف المستجمع لخواص کثیرة ،المشتمل على منافع عظیمة» فخررازی ،المحصل  ،ص 385
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از نگاه استاد شهید مطهری قوام یك مجموعه به ارتباط اجزاء است ایشان در تبیین نظم می گوید«اگر مجموعه
ای را در نظر بگیریم که در آن اجزای مختلفی به کار رفته باشد و هدف ویژه ای از آن منظور باشد باید شرایط
معینی در آن از حیث تعداد الزم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزا با یکدیگر رعایت شود تنها در این صورت
آن مجموعه می تواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش منظور ر ا ایفا کند جهان به این معنا موزون و
متعادل است اگر موزون و متعادل نبود بر پا نمی گشت و نظم حساب و جریان معین و مشخصی نبود 6» .در جای
دیگر ایشان نظم را در مقابل تصادف معنا می کنند «معنى نظم و نظامى که مىگوییم در خلقت هست ،چیست؟
نظم و نظام در خلقت یعنى این عالم که به وجود آمده است و این که هست ،با تصادف به وجود نیامده و ناشى
از تصادف نیست» .

7

آیت اهلل جوادی آملی نظم را هم آهنگی بین چند عنصر یا عضو می داند و در تبین معنای هم آهنگی می گوید
هم آهنگی در مقابل هرج و مرج مفهومی آشکار دارد و همواره بین چند امر در ارتباط با یك هدف و غرض
است.

8

آیت اهلل سبحانی«:نظم دارای مفهومی واضح است که بین امور مختلف مثل اجزای یك مرکب یا افراد یك ماهیت
یا ماهیتهای مختلف واقع می شود .بنابر این در مورد نظم ارتباط و پیوستگی بین اجزا یا توازن و انسجام میان افراد
وجود دارد که به غایتی خاص منتهی می شود مثل تناسب و سازگاری موجود بین اجزای یك درخت و توازن
بین درخت و حیوان» .

9

 6مطهری مرتضی ،عدل الهی ص 45
7مطهری مرتضی ،توحید ص  52و 53
 8جوادی آملی ،عبداهلل ،براهین اثبات وجود خدا ص 238
 9سبحانی جعفر  ،محاضرات فی االلهیات ،ص  21و 22
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با توجه به تعاریف ارائه شده از نظم سه اصل محوری در تحقق آن به دست می آید .:مولف و مجموعه بودن،
هماهنگی و ارتباط محکم بین اجزا و اعضای مجموعه ،هدفمندی و غایتمداری این مجموعه هماهنگ.
برای تحقق نظم سه رکن الزم است که هر یك در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .2ارکان نظم
 ،1 .2هم آهنگی ،آشوب و نظم در این مطلب با هم متفاوند که در آشوب هم آهنگی دیده نمی شود اما هم
آهنگی در نظم موجود است.
با توجه به این نکته روشن می شود که هم آهنگی شرط حصول نظم است یعنی یك دست بودن مجموعه و چینش
آن الزمه نظم است واگر نباشد نظم محقق نمی شود اما شرط کافی نیست البته اگر مجموعه ای صرفاً هم آهنگ
باشد و دارای چینشی خاص باشد لغتاً به آن نظم می گویند اما تعریف اصطالحی بر آن صادق نیست .به این مثال
توجه کنید تعدادی کتاب را بدون هیچ تفکری و نقشه ای در کنار هم قرار می دهیم مجموعه دارای چینش و هم
آهنگی است اما چون هدف دار نیست به آن مجموعه منظم نمی گویند
 ،2 .2هدف دار ی از ارکان مهم نظم است که در ادامه به آن می پردازیم لذا اصطالحاً به آن نظم می گویند .به
این مثال دقت کنید تعدادی مهره را پرتاب می کنیم تصادفاً این مهره ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند و ترتیبی
خاص را نمایان می کنند این چینش هدف دار نیست و محصول تصادف است و منظم نیست.
البته شاید این توهم پیش بیاید که عبارت تصادف در این جمله دال بر نفی علت فاعلی است در صورتی که منظور
ما از تصادف نفی غایت مندی و هدف داری این چینش هاست تصادف به معنای انکار علت فاعلی در این مثال
ها امری بدیهی البطالن است به مثالی که دیگر توجه کنید:
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صفحه ای پر از نقطه های در هم تنیده و در هم چیده شده داریم .این نقطه ها شکل های بیشماری را ممکن است
بسازد یا گاهی با نگاه کردن به آسمان در شب و دیدن ستاره ها در کنار هم می توان شکل هایی را ساخت مثل
صور فلکی متعددی که در نجوم کالسیك بیان شده است.
از این مثال ها این نکته به دست می آید که اگر ما فقط چینش و هم آهنگی اعضا و مجموعه را کافی بدانیم و
هدف داری و غایتمندی را غیر الزم بشماریم ،نظم امری ذهنی می شود که از ذهن بر خارج تحمیل می شود در
صورتی که در تمام تقریرهای برهان نظم ،نظم دائر مدار حقیقت عینی و خارجی است و از خارج این طرح بر
ذهن می تابد .دلیل این که هماهنگی برای نظم الزم است اما کافی نیست این است که غرض از نظم اثبات ناظم
باشعور است .اگر فرض کنیم این اثبات انجام شده ،چنین ناظمی حنما هماهنگی نیز در کار خویش خواهد داشت
اما صرف هماهنگی کافی نیست .به دیگر سخن این قضیه شرطیه که هر گاه ناظمی باشعور باشد حتما در کار او
هماهنگی وجود دارد بانفی تالی منتج است ومی توان گفت که هر گاه هماهنگی وجود نداشته باشد ناظم باشعور
وجود ندارد اما نمی توان گفت که هر گاه هماهنگی باشد حتماناظم باشعور وجود دارد زیرا اثبات تالی منتج
نیست.
عنصر غایت مندی در تحقق مفهوم نظم بسیار پر اهمیت است یك مجموعه منظم عالوه بر چینش دارای هماهنگی،
نیازمند هدفی است که کل مجموعه و اساس مجموعه برای نیل به آن در کنار هم قرار گرفته باشد.
وقتی یك اسلحه را می بینیم از اجزا مختلفی مثل لوله و دستگیره گلنگدن ،نشانه گیر ،ماشه و ،. ،تشکیل شده
است .این اسلحه مجموعه ای هم آهنگ است که تمام مجموعه در رسیدن به هدف واحد در کنار هم قرار گرفته
است.
اگر پرتاب گلوله که هدف مجموعه اسلحه است وجود نداشته باشد دیگر این مجموعه را مجموعه منظم نمی
دانیم.
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از مثال فوق اموری را در باب غایت مندی می توان نتیجه گرفت.
یک :هدف و غایت محصول رفتار و عمل کل مجموعه باشد پس غایت مندی در شی بسیط بی معناست و همچنین
غایت مندی باید از چینش خاص مجموعه ناشی باشد به گونه ای که هدف تنها با همان آرایش و چینش خاص
محقق شود.
به مثال توجه کنید اجزا مختلف اسلحه را اگر بدون نقشه و در کنار هم قرار دهیم و سر هم کنیم پرتاب گلوله
حاصل نمی شود ولی این هدف زمانی بدست می آید که اجزا و مجموعه اسلحه به گونه ای خاص در کنار هم
باشند و اگر این آرایش خاص عوض شود قطعاً غایت مندی پرتاب گلوله حاصل نمی شود.
دو  :هدف باید ،هدف کل مجموعه باشد و اگر بعضی از اجزا مجموعه ،هدفی را به تنهایی اقتضاء کنند ،غایت
مجموعه محسوب نمی شود به عنوان مثال اتومبیلی از اجزا مختلف چون موتور ،چرخ ها ،فرمان ،دنده ،اتاق اتومبیل
و ،. ،ساخته شده است غایتی که رکن نظم این مجموعه است انتقال سرنشین از مکانی به مکان دیگر است .اما
حفظ شدن سرنشین از گرما و سرما غایت کل مجموعه نیست و فقط غایت اتاق اتومبیل است بنابراین این هدف
غایتی که رکن نظم در مجموعه اتومبیل باشد محسوب نمی شود.
سه  :اگر مجموعه دارای غایت نباشد اجزا با هم متفرق و بیگانه می ماند .هدف ،وحدت بخش مجموعه است و
توجیه گر عملکرد یکایك اعضا است.
 .3چیستی نظم:
نظم از سنخ مفاهیم است و آن هم از مفاهیم ثانیه فلسفی است 11.توضیح آن که مفاهیم انسان به سه دسته مفاهیم
اولی یا ماهوی ،مفاهیم ثانیه فلسفی  ،مفاهیم ثانیه منطقی تقسیم می شود.
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مفاهیم کلی یا قابل حمل بر امور عینی است و به اصطالح عروض و اتصاف آن خارجی است مانند مفهوم انسان
که بر مصادیق خارجی آن حمل می شود و یا قابل حمل بر اموری عینی نیستند به این معنا که مستقیما مصداق
ندارند که مفاهیم ثانویه می باشند ومفاهیم ثانویه نیز بر دو قسم منطقی و فلسفی تقسیم می شود.
به عبارت دیگر مفاهیم به سه دسته تقسیم می شود  :مفهومی که ما بازاء مستقل خارجی دارد؛ مفهومی که در
خارج ما بازاء مستقل ندارد ولی موجودات خارجی در همان ظرف به آن منتسب می شود که معقوالت ثانویه
فلسفی نامیده می شود ومفهومی که نه مابازاء مستقل خارجی دارد و نه وجود ربطی در خارج دارند که به آن
مفاهیم ثانویه منطقی می گویند تفاوت معقوالت اولیه که همان ماهیات اشیا هستند با معقوالت ثانویه عالوه بر این
که ماهیات صورت های مستقیم و بی واسطه ای که از اعیان خارجی گرفته شده است .این است که معقوالت
اولیه مسبوق به احساس و تخیل اند یعنی نخست در مرتبه حس موجود بوده اند بعد در مرتبه خیال موجود شده
اند و سر انجام صورت کلی و عقالنی به خود گرفته اند بر خالف معقوالت ثانویه ،اما تفاوت معقوالت ثانویه
فلسفی و منطقی در این است ،اتصاف و حمل وعروض مفاهیم و معقوالت منطقی در ذهن است مثالً وقتی می
گوییم« االنسان کلیّ» هم اتصاف انسان در ذهن به کلیت متصف می شود و هم حمل و عروض آن در ذهن است،
اما مفاهیم ثانیه فلسفی انصاف خارجی است یعنی موجودات خارجی به وصف مثالً علیت که یك معقول ثانیه
فلسفی است متصف می شود اما دوگانگی و حمل و عروض آن در ذهن است.
مسئله بسیار مهمی که باید بدان پرداخته شود این است که آیا مفاهیم ثانوی فلسفی در خارج موجود هستند یا خیر
و اگر هستند به چه نحو وجودی موجود اند.
ابتدائاً مسئله اول را مورد بررسی قرار می دهیم .مفاهیم ثانیه فلسفی دارای وجود خارجی هستند زیرا وقتی این
مفاهیم به عنوان محمول بر شی خارجی حمل می گردد مثالً «آتش علت گرما است» علیت که یك مفهوم ثانیه
فلسفی است ،محمول برای آتش است .به عبارت دیگر ثبوت علیت برای آتش به نحو هلیه مرکبه ثابت است یعنی
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بین موضوع و محمول یك رابط است ،که محمول را به موضوع ربط می دهد .اگر این رابط نباشد موضوع و
محمول کامالً از هم بیگانه است .محال است مفاهیم ثانویه فلسفی در خارج موجود نباشد و صرفاً در ذهن باشد و
طرف دیگر در خارج از ذهن زیرا وجود ربط در همان ظرفی که دو طرف آن موجود است باید باشد
اما مسئله دوم ؛ در فلسفه موجود در یك تقسیم بندی به موجودات مستقل و رابط تقسیم می شود .مفاهیم ثانویه
فلسفی وجود مستقل ندارند اما دارای وجود ربطی هستند که ذهن آن را انتزاع می کند.
به عبارت دیگر مفاهیم فلسفی به مانند علیت و نظم وجود و عدم و ،. ،از سنخ مفاهیم مستقل در ذهن است که
مفاهیم اسمی تبدیل شده از مفاهیم حرفی موجودات ربطی هستند این بحث در تقریری جدید ارائه شده در این
نوشتار نکته مورد اتکاء است که یکی از مقدمات تقریر است.
 .4اقسام نظم
نظم با توجه به معیارهای مختلف تقسیم های مختلف هم دارد .بیان اقسام نظم از این جهت که روشن کننده این
نکته است که نظم مورد نظر در برهان نظم از کدام یك از اقسام است و زدوده شدن ابهام از آن از اهمیت
برخوردار است.
 ،1 .4تقسیم نظم از حیث هدف و غایت:
نظم از حیث هدف و غایت به نظم زیبایی شناختی ،نظم علّی  ،نظم غایت شناختی تقسیم می شود.
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الف) نظم زیبایی شناختی و استحسانی :وقتی اجزاء مجموعه الگویی را می سازد که ما از دیدن و مطالعه آن لذت
می بریم دارای نظم زیبایی شناختی است .وقتی ستارگان بیشماری در کنار هم قرار می گیرند و کهکشان نورانی
تشکیل می دهند که همگی به عنوان یك کل در مسیری خاص در حرکتند ،آدمی از این مجموعه شگفت انگیز
 11همان
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لذت می برد پس این مجموعه دارای نظم زیبایی شناختی است .رنگ های متنوع بر روی تابلوی نقاشی تصویری
دل انگیز می نمایند که انسان از آن لذت می برد ،مجموعه این رنگ ها دارای نظم زیبایی شناختی است.
نظم علّی :وقتی در فصل بهار بارای می بارد هوا از لطافت خاصی برخوردار می شود ،رابطه بین بارش باران و
لطافت هوا که دائمی و همیشگی است یعنی هرگاه باران ببارد هوا لطیف می شود ،را نظم علّی یا نظم فاعلی می
نامیم.
نظم غایی:
اگر مجموعه برای رسیدن به هدفی خاص هماهنگ شده باشد دارای نظم غایی است به مانند چینش سیستم پمپاژ
خون در بدن .قلب به مانند یك پمپ قوی به وسیله شریان های بدن که در جای جای بدن چه به صورت رگ
های اصلی و چه به صورت مویرگ ها مواد غذایی و اکسیژن را به غایت حیات بدن می رساند یا نظم غایی به
عملکرد سیستم خون رسانی بدن دیده می شود و یا سیستم گوش های حیوانات صیاد به گونه ای است که به
هنگام دویدن و تعقیب شکار روبه جلو می شود تا صدای شکار را بهتر بشنود.
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