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  با نام او
  

  قرآن منبعي براي مهندسي كنترل
  

  جعفر حيراني نوبري
  ها و كنترل  گروه سيستم ،استاديار دانشكدة مهندسي برق
  الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير

  
  

  چكيده
شود كه آنچه در قرآن با كلمة  ابتدا توجه داده مي. و قرآن متداول كار اصليِ اين نوشته زدنِ پلي است بين مفاهيمِ مهندسي كنترلِ

دياست براي آنچه به عنوانِ  تري به نظر معنايِ كاملآمده، ) هدايت شدن(ه سپس با توجه به . مطرح استاين مهندسي هدف
تقواكاري تشريح . هدايت شدن است گردد كه تقوي، اكسيرِ معلوم مي. گردد همين مهم، مبانيِ هدايت شدن از قرآن استخراج مي

و در واقع هر  رفت است پيش راهو تنها آيد كه از ديدگاه قرآن، تقوايِ خداوند و فقط خداوند، تنها  فوراً بدست ميگردد و  مي
اين تقوا در دو مقام بصورت همزمان و غير از ديدگاه قرآن، البته . پيشرفتي در طول تارخ بشر مرهون همين تقواي خداوندي است

هدايت بهينه زير ساية تقوايِ هر چه بيشتر است و اين موضوع به دهيم كه از ديدگاه قرآن،  نشان مي نهايتاً. الزم است ،قابل غفلت
  .گردد در پايان با توجه به توكل، تعريفي روشن و جامع براي پايداري ارائه مي .شود شكل رياضي نيز نشان داده مي

  
  هدايت، تقوا، عالَم، نفس، شناخت، بيان: ها كليد واژه

 
  
  مقدمه .1

در قرآن، موجبات طرح و فهمِ بسياري از مباحث آورده شده در اين نوشته را فراهم  هدايتمطالعة ويژة نويسنده دربارة 
اي را به  هاي حاشيه هاي مرسوم در اين رشته و برخي رشته نويسنده اعتراف دارد كه پيش از اين، با اينكه همة كالس. كرده است

وجه انسجامي واحد در  ، به هيچو كتب مشهور و غير مشهور بسياري در اين زمينه خوانده بودمكرده و حتي تدريس دقت گذرانده 
  .كردم و حتي بسياري از موضوعات را درك نميشكل نگرفته  ،ام از موضوعات ذهن

همين نتايجي كه وجه به  البته الزم به يادآوريِ اكيد است كه آنچه براي نويسنده از اين تمسك اندك رخ داده، به هيچ
توجه همة عالقمندان و صاحب نظران اين  در اينجا، تنها قصد دارم در واقع. شود ل استفاده هستند، منحصر نميدر كارهاي فني قاب

هر  به نظر نگارنده اين نوشته .جلب كنم ،يافته است ها رشتة علمي را به كاربردهاي وسيعي كه مفاهيم اين رشته در بسياري از سيستم
 كاربردهايِ از ،تواند بابي را براي كلية محققين اين رشته مي به لحاظ حقيقي كاري بسيار بسيار ناچيز و كامالً ابتدايي است ولي چند
و به اين . كرانِ قرآن راه يافته و تا قيامت از آن سيراب گردند تا همگي به درياهاي بي .باز نمايد ،تا همة علوم انساني و اجتماعي يفن

 ،شته و به تعبير معصومين عليه السالمبازگ شان علميبه متن زندگيِ  ي ذهنشانها هاي خانه قرآن اين ثقل اكبر، از طاقچهترتيب 
  .االصولِ كلية اظهاراتشان گردد اصل

ند ا هاز اينجانب داشت يسآن را در حين تدر از دانشجويان نيز، در اينجا فقط به يك پرسشِ مهم و كليدي كه بسياري
  : دهم اده و پاسخ ميتوجه د
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تان جالب آمده و  ، در قرآن نيز دست يافته و اين نكته برايتان يافته بوديد آيا شما به آنچه در مطالعات قبلي :پرسش
  گوييد كه در قرآن نيز چنين است كه ديگران و خودم هم پيشتر دست يافته بوديم؟ حال مي

هاي گوناگوني كه در نظام آموزشي و پرورشي ما رخ داده  افتادگي عقبپر واضح است كه متاسفانه به دليل  :پاسخ
است من نيز مانند بسياري، با موضوعِ كنترل در كتب ديگري جز قرآن برخورد كردم و براي حل مسائلِ فنيِ خاص به آنها 

كردم و توجه نداشتم كه  هدايت مي از خداوند درخواستحداقل ده بار  ،روز به عادت اين درحالي بود كه در هر شبانه. پرداختم مي
العاده در قرآن برخوردار است و چقدر به آن پرداخته شده است كه با هيچ كتاب ديگري  اساساً چقدر اين موضوع از اهميت فوق

  !قابل مقايسه نيست
با غفلت است، نيز همواره با آن برخورد داشتم ولي توجه نداشتم و  كه در واقع اساسِ هدايت و كنترلتقوي  يا

گشت كه من توجه نداشتم كه اينها منبع اصلي حكمت و علم هستند و لذا برخوردم با اينها يك  اينها همه به اين برمي. گذشتم مي
در واقع . اند ثواب دارد و نه اينكه از آن مطالبِ مورد نيازم را بياموزم خواندم كه گفته برخورد نادرست بود و در واقع قرآن مي

كه قرآن، تنها منبعِ قابل  ام كرد آن در كارم نبود، قرآن حتي به عنوان يك منبع هم نبود درحاليكه بعداً خداوند متوجهمراجعة به قر
  !اعتماد و دقيق است

هايي  ها و شباهت بله در ابتداي آشنايي با قرآن يك نزديكي. شود آرام و آرام روشن مي تان، پس پاسخ به پرسش
انداخت و سپس وقتي هوشيار و هوشيارتر شدم، تصميم گرفتم  ام جا مي مطالب را قرآن به زيبايي براي ديدم ولي در ادامه برخي مي

و مطلب را  خالص به سراغ قرآن بروم ،تا جاييكه ممكن است ،برايم گذشتهتاكنون ها بلكه مستقل از آنچه  قارنبدون توجه به اين ت
اي قرار دهم تا پاك و منزه بتوانم از او  ديگر را موقتاً هم كه شده در گوشه هاي از ابتدا فقط از قرآن بشنوم و سعي كنم آموزه

  . بشنوم
ام يك نگاه جامع و فراگير گرديد و همه چيز سر جاي  از اينجا بود كه نگاه. از اينجا بود كه داستان يك فرق اساسي كرد

هايِ اوليه نيز مانند سوسويِ نوري از دور  وليه و آن تقارنهاي ا ها همه مرهون تصميمِ آخرم بود هر چند برخورد اين. نشست خود مي
ام شده  بينيد مرهونِ تصميمِ آخر است و نه آنچه در برخوردهاي اول حاصل اما آنچه مي. نموند بود كه مرا به منبع نور دعوت مي

  .نگفتم "نه"مرهون اين است كه به آن دعوت نهايي يعني . است
از طرف ديگر بسياري از موضوعِ بسيار بسيار اصلي در همة شئونِ زندگيِ ماست، يك  ،به عنوان نمونه، هدايت

نگارنده اين غفلت را يك ضعف اساسي . اند اي و بنيادين، آغاز نكرده اند، از مباحث ريشه هايي كه به موضوعِ كنترل پرداخته نوشته
يكي اينكه بدليلِ ناآشنا نگاه . ناپذير دارد تباه كنندة اجتنابغفلت از سرچشمة سخن، كمِ كم، دو نتيجة . داند در نگارشِ ايشان مي

 او در نگرش و تفكرش به. سازد اي دچار مي ها، او را از همان آغاز به يك سردرگميِ ناخواسته داشتنِ خواننده از اصول و سرچشمه
يابد و نه حتي اميدي  حاليكه نه درماني ميكشد در ها فقط درد آن را با خود مي گردد كه تا مدت اي كشانده مي ريختگي همبه  يك

برخوردار است و او حتي متوجه  رك مطالب براي او از يك سختيِ ناچار،گردد كه فهم و د اين موجب مي. به درمان دارد
ه از پيچيده كردن و پيچيدبلكه ها از پيچيدگيِ مباحث نيست  فهمي بسياري از سخت. شود كه اين سختي از كجا آمده است نمي

ها و اصول  ها نيز از رويِ عمد نيست بلكه به همين طرح نشدنِ مباحث از ريشه ها و گفتن بسياري از پيچيده كردن. گفتنِ آنهاست
  .توان تباهي در فهم ناميد اين تباهي را مي .گردد برمي

پيشرفتي به  ،مانند ديگرانگردد كه بخواهيد سخني نو به ميان آوريد و  تباهيِ اين غفلت، هنگامي آشكار مي اما ديگر
ها دسترسي نداريد، هرگز نخواهيد توانست تفكري نو و  زنيد و چون به سرچشمه اينجاست كه درجا مي. كارتان بدهيد

  .دهنده بياوريد و طرحي نو دراندازيد پيشرفت
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مي در وجودمان و چون جايگاه محك گردد ريشه در سرشت ما دارد، فقط با كمي توجه فوراً دريافت مي ،چون اصول
  ! .اءاهللاش استحكامِ آنرا بهمراه خواهيم داشت، ان ،و هم ،آسانيِ فهم ،لذا با آغاز از آنجا، هم دارد،

، كارِ خداوند است كه نيز هدايت. است كه مهندسيِ كنترل، ريشه در موضوعِ هدايت داردنوشته اين گلِ سخن اين و اما 
، تسبيح كن * .... والذي قدر فهدي* الذي خلق فسوي* سبح اسم ربك االعلي: گوش فرا دهيدخواهشمندم . هاست رب همة عالَم

يا بشنويد كه  .*  .... و همانكه مهندسي نمود پس هدايت كرد* پرداخت نمود آنكه آفريد پس* ات را اسم پروردگار واال مرتبه
* ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي: فرمايد كند، مي السالم وقتي پرودگارش را به فرعونيان معرفي مي حضرت موسي عليه

  *اش را سپس هدايت نمود به همه چيز، آفرينش عطا فرمود پروردگار ما همان كسي است كه 
پروردگار ما همة آنچه برايِ هدايت و . ما متعهديم كه ايفا كنيم و آن نيست مگر تقوا نقشي را ، در اين هدايتولي 

از جمله، تواناييِ گزينشِ تقوا و ضد آن فجور . عادت ابدي و جاوداني نياز بوده است، فراهم و آماده نموده استمان به س رهنموني
به نتيجه ، و *... و قد خاب من دسيها* قد افلح من زكيها: كه آموختو ضمناً * فالهمها فجورها و تقويها* و نفسٍ و ما سويها! را 

پيمان  ،آنبه تقواست كه در اختيار ماست و به وفايِ *... . دسيسه نمودكسي كه  نرسيد به نتيجهو * كسي كه پاك ساخت رسيد
  !ايم بسته

 از جملة آنها. شود در ادامة اين نوشته به موضوعات بسيار اصلي و آغازينِ هدايت كه در قرآن آمده است، پرداخته مي
ها،  سازي و نايقيني هدايت، لزومِ همزمانيِ دو تقوا، توكل در تصميممفهوم هدايت، ارتباط تقواي خداوند با : توان نام برد مي كه

بدست ، دهد موضوعِ بسيار كلي از نتايجي كه با استفاده از ديدگاهي كه قرآن مي دو ،برايِ نمونه سپس .در فنون تقوايِ خداوند
  .راجِ تعريفي جامع براي پايدارياستخ ديگري، استخراجِ يك اصلِ كلي براي طراحيِ كنترل كننده ويكي، : شود داده مي

  
  هدايت يعني چه؟ .2

خواهد هدايت شود، مفروض  پس چند چيز پيش از هدايت براي چيزي كه مي! هدايت هر چيزي يعني بردنِ آن در راهي
ادامة اين ! بردنِ او يعني تغييري را در آن ايجاد نمودن. هايي دارد اين تغيير نيز گونه. مفروض است ،تغيير به او زمان يا مفهومِ. است

شود كه اين همان هدايت  اكنون هست مي اي منجر به تغييرِ او از جايي كه بوده به جايي ديگر كه هم تغييرات در فاصلة زماني
  !اوست از آن به اين

هايي كه خداوند  كند كه راه هايِ گوناگون با هم چه فرقي دارند؟ آدمي ابتدا توجه مي هپس را ،هايي هست حال اگر راه
هاي چون  توجه دارد كه عالَمسپس . )[1.2_1]الحمدهللا رب العالمين(او هستند پرورشِها همه تحت  برانگيز و عالَم ستايش ،برد مي

  )[1.6_1]اهدنا الصراط المستقيم(!توانند نخواهند خداوند بخواهند و ميتوانند در پرورش، اين راهبري را از  ها مي او يعني انسان
قرار  نگرديده و برعكس يا مورد خشم اند روشن است كه راهبري نشده و لذا نعمت برشان سرازير آنانكه نخواسته

رفتن و  ا بوده است كه موضوعِ پيشج از همين .[1.7_1]اند يا اصطالحاً گمراه شده اند گم كرده راه ،اند و يا بهرحال به نوعي گرفته
  .نرفتن، براي ما مطرح گرديده است در مقابلِ آن پيش

رفت را  راهبريِ خداوند است كه حتماً پيش ، منظور همانرود همين است كه در قرآن عمدتاً وقتي از هدايت سخن مي
هاي مقابلِ آن كه  الً حذف شده است و به بقية هدايتگردد و اين با قرينة معنوي معمو در پي دارد و در پايان به بهشت او منجر مي

شود كه شيطان بسويِ عذابِ سعير  فقط در يكجا گفته مي .گردد، ضاللت يا گمراهي گفته شده است رفت مي باعث عدمِ پيش
  .[]كند كه در واقع به گمراهي كشاندنِ شيطان را راهبريِ او ناميده است راهبري مي

رفت معرفي  پيششود كه خود را راهبرِ مردم به  يان دروغين ديگر را نيز قرآن يادآور ميفرعون و فرعونيان و مدع
  .[]كردند ولي قرآن تأكيد دارد كه اينان واقعاً راهبريِ مورد ادعاي خود را نكردند مي
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اي است كه موجب  كند تنها و تنها راهبري اي كه خداوند مي ، راهبري[]ارد كه انَّ هدي اهللاِ هوالهديپس قرآن تأكيد د
  .[]ناميده است "اهتدا"تن دادنِ به اين راهبري را قرآن  .آن نوعي گمراهي است جزپيشرفت است و 

  
 !تقوي ممكن نيست بي ،هدايت .3

پاسخ به خواست ما كه از او رويم سراغ اولين و شايد مهمترين درس دربارة هدايت كه قرآن در  با اين مقدمات مي
وقتي * ذلك الكتاب الريب فيه هدي للمتقين: *فرمايد قرآن پس از بسم اهللا الرحمن الرحيم الم، مي. خواهيم، داده است هدايت مي

گان است  پيشه هدايت شدن براي تقوي: كند كه كند، تأكيد مطلق مي كه آن كتاب را كه ريبي درش نيست را معرفي مي
 [5-2.1_1]*اولئك علي هدي من ربهم و اولئك هم المفلحون: *دهد ة كامل و نهايي ميكه نتيج

داند و بدون آن بر مسيرِ اين  مي "تقوي"را داشتنِ اكسيري بنام  ط اصلي و غير قابل معاملة پيشرفتاساساً قرآن شر
  .ز توقع نداشته باشيد كه پيشرفتي حاصل كنديعني اگر عالَمي بدون تقوي باشد هرگ. داند پيشرفت قرار گرفتن را غير ممكن مي

 
 تقوي، دقيقاً، يعني چه؟ 3,1

يعني مالحظة خطا و انحراف و نگهداريِ خود از آن، پرهيزگاري از خطا و يا بنا به نص صريحِ همة مترجمين تقوي 
  . [5]ء مما يؤذيه و يضرّه حفظُ الشي: الوِقَايةُ :به يك نمونه توجه كنيد .پروايِ از خطا

اين . اقدام الزم و مقتضي عليه خطا يا خطاگريزي ) 2خطاسنجي ) 1: پس تقوي شامل حداقل دو كارِ اساسي است 
آمده  1خالصة اين داستان در شكلِ . باشد ،آمده بيني شده و يا جبرانِ خطاي پيش تواند جلوگيري از خطايِ پيش قسمت دوم مي

  .است
  

  
  1شكل 

  
السالم بايد دنبال نمود ولي در اينجا ما  هاي فراواني را هم در قرآن و هم از معصومين عليهم بارة تقوي، شرح و بسطدر

  .ايم و لذا فقط معنيِ كليِ آن دنبال شده است آورده سر فصلعنوانِ يك فقط به 
 

 مالحظة خطا از چه چيزي؟ تقوايِ خداوند را داشتن يعني چه؟ 3,2
كاري بايد با مالحظة چه چيزي خطا را تشخيص دهيم قاعدتاً بايد معياري براي  حال پرسش اين است كه در اين مالحظه

فقط و : اي در قرآن آمده است كه العاده اين موضوع با حوصلة فوق. سنجش سره از ناسره در دست باشد تا خطا معني پيدا كند
وقتي فرمانِ اتقواهللا در . تقوايِ خدا را داشتن: شود كه به اين مهم، گفته مي !فقط شما بايد مالحظة خدا را بكنيد و بس

خداوند در قرآن و ! يعني بر اساس خدا، خطاسنجي كنيد و اقدام عليه خطا كنيد. شنويد يعني مالحظة خدا را بكنيد قرآن را مي
حال ببينيد چقدر دقيق و مختصر و ! بكنيد و بسيعني فقط مالحظة مرا  [2.40_1]"اياي فاتقونف"فرمايد  ديگر كتب آسماني مي

تقوايِ خدا يعني حضور در جايي كه خدا گفته حضور يابي و عدم حضور در جايي كه خدا نهي از حضور : فرمايد مفيد معصوم مي
  .است اين داستان را نمايش داده 2شكلِ . توان به همين ترتيب يافت تقوايِ هر چيزي را داشتن را نيز مي. []كرده است
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  2شكل 

توجه به يك . كسي كه تقوايِ خدا را پيشة خود كرده باشد، بر مركبِ هدايت او سوار است و به نتيجه خواهد رسيد لذا آن
تواند  كند مي در واقع هر كاري كه او مي. متقي در هر كاري، بايد تقوايِ خدا را داشته باشد: نكتة اساسي كارگشا است و آن اينكه

اين . از كارهايِ او حاكم نيست بلكه بر تمامي كارهاي او حاكم است بخشيبر تنها ين تقوا ا! تقوايِ خدا را لحاظ كند يا نكند
  .تر خواهد شد موضوعِ بسيار مهم در قسمت بعدي روشن

 
 دداردو قسمت كلي  ،قوايِ خدات .4

نظير در قرآن به زيبايي و  آية بياين  []*يا ايهاالذين امنوا اتقواهللا ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقواهللا ان اهللا خبيرٌ بما تعملون*
بايد بنگرد و ) خود(بخش اول اين است كه نفس. بخشد سادگي هر چه تمام وظيفة تقواييِ ما را به دو بخشِ كليِ تقوايي سامان مي

كه ديگران كه اين تقوا يعني هر گونه . []فرستد براي فردايِ خود و در اين نگريستن تقوايِ خدا را داشته باشد ببيند چه پيش مي
هايي كه خدا داده و به او آموخته بنگرد، به قول قرآن  ها و بصيرت اند نبايد بنگرد و بلكه دقيقاً با آن بينش راهنمايي كرده

هايي كه خدا براي او باز كرده و يعني با نورِ خدا بنگرد و به اين ترتيب خوب بيابد كه برايِ فرداي  كوركورانه ننگرد بلكه با چشم
  .فرستد پيش مي خويش چه

اين علمي است كه او . اي را برايِ او رقم خواهد زد اين قسمت يعني علم بدست آورد كه هر يك از اعمالِ او چه خروجي
اي خواهد داشت كه آخرِ كارش  خروجي ،پس كارِ او در فرآيندي كه خدا بر آن حاكم است. مرتباً بايد در كسب آن كوشا باشد

خدا كه حاكم است را بايد در اين شناسايي دخيل نمود و نه . است كه مالحظة خدا و فقط خدا معني داردهمين ج. كند را تعيين مي
همه چيز با قانون و قاعدة اوست و نه كس ديگر پس بي معني است كه در اين شناسايي مالحظة ديگري جز . هيچ چيز ديگر را

  .تقوايي است كامالً در نظر نگرفتن نيز بي ،و را كه فرمودهآنچه او فرموده، لحاظ شود، دخيل گردد و البته مالحظات ا
مقايسه گرديده  ،بخش دوم نيز پس از مالحظة خروجي است كه بايد با لحاظ آنچه خدا انتظار دارد و فرمان داده كه بايد باشد

خطاسنجي و اقدام الزم صورت  كند تطابق داده شده و مراقبت گردد كه و تقوايِ الزم نسبت به مسيري كه خدا تعيين كرده و مي
  .كنيد كامالً با خبر است پذيرد كه همانا خداوند به هر آنچه مي

تواند موجب  دهد كه چگونه روند پيشرفت هر كس را مي اين دو بخش را در كنار هم و در خدمت يكديگر نشان مي 3شكلِ 
  .گردد
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 يتراظن ياهنامرف
ادخ

  3شكل 
  

ية بعدي يادآوري شده كه در هر يك از دو تقوا ممكن است خداوند به فراموشي سپرده شود و لذا جز رفتارِ مقابل نيز در آ
  []*و ال تكونوا كالذين نسوا اهللا فانسيهم انفسهم اولئك هم الفاسقون: آيد انحراف از مسيرِ پيشرفت چيزي بدست نمي

  :الميزان را ذيل اين آية شريفه بياورمدانم عيناً نظرِ حضرت عالمة طباطبايي در  در اينجا الزم مي
ايد با اطاعت از خدا تقوى به دست آوريد، اطاعت در جميع اوامر و  اى كسانى كه ايمان آورده: و معناى آيه چنين است"
عمل  فرستد، آيا كند نظر افكند، و ببيند چه عملى براى روز حسابش از پيش مى اش، و نفسى از نفوس شما بايد در آنچه مى نواهى

  و اگر صالح است عمل صالحش شايستگى براى قبول خدا را دارد، و يا مردود است؟. صالح است، يا عمل طالح
گويم از خدا پروا  علت اينكه مى: فرمايد ، براى بار دوم امر به تقوى نموده، مى"و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ "و در جمله

و تعليل امر به تقوى به اينكه خدا با خبر از اعمال . كنيد او با خبر است از آنچه مى "إِنَّ اللَّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ "ت كهكنيد اين اس
است، خود دليل بر اين است كه مراد از اين تقوى كه بار دوم امر بدان نموده، تقواى در مقام محاسبه و نظر در اعمال است، نه 

  ."اتَّقُوا اللَّه ":فرمود نمود، و مى كه جمله اول آيه بدان امر مى تقواى در اعمال
فرمايد عمل شما بايد منحصر در  در اول آيه مؤمنين را امر به تقوى در مقام عمل نموده، مى: پس حاصل كالم اين شد كه

وظيفه دستور داده كه هنگام نظر و  كند، به اين اطاعت خدا و اجتناب گناهان باشد، و در آخر آيه كه دوباره امر به تقوى مى
ايد از خدا پروا كنيد، چنان نباشد كه عمل زشت خود را و يا عمل صالح ولى غير خالص خود را به خاطر  محاسبه اعمالى كه كرده

  .اينكه عمل شما است زيبا و خالص به حساب آوريد
رم عمل يك چيز نيست، بلكه تقواى اولى مربوط به جِگردد كه مراد از تقوى در هر دو مورد  اينجاست كه به خوبى روشن مى

  ".اولى مربوط به قبل از عمل است، و دومى راجع به بعد از عمل. است، و دومى مربوط به اصالح و اخالص آن است

  
 
 

 :يك نمونه .5
و اذ قال لقمان البنه و هو يعظه قال يا بني ال تشرك باهللا ان الشرك لظلم  خداوند فرمان داده است كه براي خدا شريك نگيريد

العين خود قرار داده و مراقبت بسيار خواهد نمود تا تقوايِ اين  كسي كه تقواي خدا دارد اين فرمان را نصب! خوب! [_1]*عظيم
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تواند داشته باشد  ا بداند چه كارهايي از او بوي شرك مياما براي اين كار الزم دارد ت). توجه كنيد 4به شكلِ (فرمان را داشته باشد
. هاي او عليه شرك است آلود است و چه عمل هايي از او شرك يعني بايد علم پيدا كند كه چه عمل. تا بتواند از آنها پرهيز كند
اش جمع باشد و ببيند  حواس روز چه بصورت منظم در حال انجام است و چه بصورت پيشامدي، او بايد يعني در اعمالي كه شبانه

سازد؟ و اين همان معرفت و شناختي است كه بايد پيدا كند تا  فرستد، آيا شرك يا مقابلة با شرك برايِ فردايِ خود مي مي چه پيش
  .بتواند حلقة هدايتيِ خود را سامان بخشد

فرستد؟ تا بتواند با فرمان داده شده  مي او پيش هايي را برايِ فردايyِهاي ممكنة از او چه uيعني بايد ببيند،  4به بيانِ شكلِ
اي كه درحال تأكيد آن هستم اين است كه براي يافتنِ آن شناخت و معرفت  نكتهو اما . مقايسه نموده و تقوايِ الزم را اعمال نمايد

  .خطاتر باشد تر و بي نيز بايد تقوايِ خدا را داشته باشد تا آن شناخت نيز هر چه دقيق

 ساسا رب اطخ هيلع مادقا
 ةناماس زا هك يتخانش
 نونكات تياده تحت

!تسا هدمآ تسدب

تسام رايتخا رد هچنآ
dy

y

yu
e

dyدرادن راك ِرخآ ِنديد رد يبيع چيه ييانيب ،هدش ضرف

تياده تحت ةناماس

  
  4شكل 

  
براي فهمِ بهتر اين مثال كافي است توجه كنيد كه بسياري از كارهايي را كه مردمانِ موحد، كافر، مشرك، منافق و غيره انجام 

دهند و  كنند، درس مي كنند، تجارت مي خوابند، كشت و زرع مي خورند، مي مي. عناوينِ مشابهي دارند ،دهند به لحاظ ظاهري مي
كند؟ پاسخ اين پرسش همان شناختي است كه الزم  چه چيزي است كه كارِ آنها را از هم متمايز مي! ، خوب....گيرند و  درس مي

گذارند در آنچه برايِ خود پيش  به اجرا مي "هم عنوان"هراً در واقع آنچه ايشان در همين كارهايِ ظا. است كسب گردد
، كدام كارِ )  ydيعني همان (حال اينكه شناسايي كنيم كه از ديدگاه فرمانِ عدمِ شرك. فرستند، كامالً فرق دارد مي

اين همĤن . ؟ )yي يعن(، چقدر مشركانه و چقدر ضد مشركانه بوده است و خالصه چه بوده است) هاuيعني همان (شان اختياري
هست و اين همان شناختي است كه  "ولتنظر ما قدمت لغد"مورد نظر قرار گرفته و بدست آيد؟ اين همان  ،هست كه بايد به دقت

  .بدست آوريم "عالَمِ خود"بايد نسبت به 
ام دقت  ارائه كردنبينم كه در خوب  دهد، مي ام مي ام هست، خوب كه خدا توفيق حال فرض كنيد، من كه معلمي شغلِ اصلي

كنم مورد  اي كه گاه سعي مي دهند بسيار مهم شده بگونه ام مي كنم ولي براي من، نظرِ دانشجويان و يا نظري كه مديرانِ باالسري مي
دهم كه خشنوديِ آنها را فراهم سازم و در اين كارها خشنوديِ خدا نيست كه  پسند آنها نيز واقع گردم و كارهايي را سامان مي

هر چند (قدم است و باعث آن كارها باشد بلكه بخاطرِ ديگرانِ غير خدا، انجام مي دهم و نه بخاطرِ خدا، كه اين يعني در كارمم
يِ كنوني yشود، با  كه در آخرت، عملِ با اخالص پذيرفته مي ydخوب اين يعني . اخالص ندارم) تواند كارِ ناشايستي هم نباشد مي

ام نشده  ام چيزي نصيب ام كه تشخيص دهم خطا دارم و در آخرِ كار براي تا اينجا توفيق داشته. دارد eكنم خطايِ  كه مقايسه مي
، اين ابتدايِ تقوا است ولي اين همة تقوا نيست و همانگونه كه گفته شد، الزم است )[_1]!االخره من نصيب و ما له في(است
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كافي نيست بلكه بايد پس از  ،اينكه فقط مونيتور كنيم خطا را. اقدامي درست براي جبران و تصحيحِ اين خطا انجام دهيم
  .خطاسنجي اقدام و جبران عليه خطا كنيم

ام را بيشتر كند و  تواند اين اخالصِ معلمي هايي از من مي داشته باشم تا بدانم چه عمل در اينجا بايد علم و شناختي
گيريِ اعمالِ  نتيجه"وخته باشم و شناخت پيدا كرده باشم دربارة حال فرض كنيد به نحوي آم! . ام را كاهش دهد؟ ورزي شرك
ام كاهش   ورزي را بيشتر كنم، شرك) همان بهترين ياد خدا(ام در نماز اگر حضورِ قلب: كه) همان سامانة تحت هدايت("خودم

! . ام مقابله كنم ورزي ونه با شركدانم بايد چگ توجه كنيد اين يك علمي است كه بايد پيشتر يافته باشم وگرنه نمي. خواهد يافت
البته بخوبي . ام جبران گردد  شاءاهللا اين باعث شود اخالص كنم كه در نمازم بيشتر حضور داشته باشم تا ان خوب حاال اقدام مي

وجه كنم كه دانيد كه مثالً اين باعث خواهد شد تا آن كارهايي را كه از خشنوديِ خدا شروع نشده بود، ديگر انجام نداده و ت مي
يادآوري خدا در من باعث . اگر آن كارها از خشنودي و دستورات خداوند هست فقط و فقط بدليلِ اينكه خدا گفته بانجام رسانم

  .خواهد شد كه او براي من بزرگتر از همه شده و ديگر كمتر كاري را براي غيرِ او بانجام رسانم
 

 تواند دقيق و درست باشد؟ چقدر مي ،شناخت ماتوكل و اينكه  .6
الزم است اين شناخت نيز با تقوايِ خدا بدست آيد و اين يعني بايد همة آنچه همانگونه كه باالتر نيز آمد،  ،بنابه دستور قرآن

وانيم در اين چرخة تر و روز به روز بهتر از ديروز شناخت يابيم تا بت خدا ياد داده را بكار گرفته و تا جاييكه ممكن است هر چه دقيق
  .هدايت بهتر و بهتر عمل كنيم

رسد و اين است كه ما اصطالحاً در عمل،  داند نمي دانيم كه اين شناخت بهرحال به كمالي كه خداوند مي اما بخوبي مي
شتر نيز به شما ام را عمل كنيد تا بي خداوند آموخته است كه هر آنچه به شما آموخته. همواره بايد به خداوند متعال توكل كنيم

  .بياموزم
عموماً يا ناشي از نوعي وسواس و يا ، اين ! تدبيري به همراه دارد كنند كه توكل به خداوند نوعي بي بسياري به اشتباه تصور مي

پندارند كه هيچ نقصي در  برخي آنقدر خود را در شناخت يافتن، مطلق مي. انگاري در همين شناخت است در مقابل نوعي ساده
و . خواهند يكباره به شناخت كاملي كه نزد خداوند است، دست يافته و سپس دست به اقدام بزنند تابند و مي ت خود را بر نميشناخ

خداوندي نخواهد رسيد، لذا به نوعي وسواس  كاملِ شان هرگز به شناخت يابند كه شناخت كنند بيشتر در مي چون هر چه تالش مي
و به خيال خود منتظر است تا دريافتش كاملِ كامل  كنند اند را نيز اقدام نمي گرفتار شده و حتي بر اساسِ آنچه تاكنون دريافته

  .گردد
اي دربارة  حتي مطالعه .كنند اي دربارة نتيجة اقدامات خود نمي اند كه پيش از اقدام، كوچكترين مطالعه نقطة مقابلِ اين كساني 

اين افراد به پيشرفت خود در . ريزي كنند تر اقدامات بعدي را تدبير و برنامه اقدامات گذشتة خود ندارند تا عبرتي گرفته و دقيق
  .دهند اند را مبنايِ همة اقدامات خود تا آخر قرار مي شناخت قائل نيستند و هر آنچه بصورت اوليه متوجه شده

و فوق كل ذي علمٍ : فرمايد مالحظه بفرماييد كه قرآن مي. دانند اهل بيت هر دوي اين دو نوع رفتار را درست نميقرآن و 
تر گردد ولي حق نداريم به  تواند كه كامل روز به روز مييعني دانش . [_1]و باالي هر داراي دانشي، دانايِ دانايي است *عليم

ال : فرمايند السالم چه مي مالحظه كنيد كه حضرت علي عليه. دانيم اقدام كنيم مطابق آنچه ميو بايد كه . دانيم جهل بورزيم آنچه مي
نگذاريد دانشتان را به ناداني و يقينتان را به شك، هر * تجعلوا علمكم جهالً و يقينكم شكاً، اذا علمتم فاعملو و اذا تيقّنتم فاَقدموا

 [_M].ين حاصل كرديد اقدام كنيدهنگام كه دانستيد، عمل كنيد و هر هنگام كه يق

گويد  ولي آيا قرآن مي. خوريد، خوب بررسي و مورد مطالعه قرار دهيد دهد طعامي را كه مي به عنوان مثال قرآن دستور مي
بلكه تا جاييكه مهلت و فرصت و وسعت داريد مكلف هستيد و نه ! كه آنقدر اين مطالعه را كش دهيد تا از گرسنگي بميريد؟ هرگز
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ي كه در اگر در وسعتتان شناختي نيافتيد مبني بر اينكه طعام []*ال يكلف اهللا نفساً اال وسعها: فرمايد خداوند از طرفي مي. شتربي
  .گردد كه به عنوان يك روزيِ پاكيزه آن را بخوريد به ناپاكي گراييده باشد، پس بر شما واجب مي ياز پاك اختيار داريد

ريزي  مان بخوبي توجه نموده و آنها را مورد بررسي و تدبير قرار دهيم ولي اين تدبير و برنامه اقداماتلذا بايد كه ما به نتيجة 
و اقدامات ما نيز در محدودة زماني و ! كنوني سامان داده شود نه بيشتر و نه كمتر كنوني باندازة دانش و شناخت بايد براي اقدامِ

و ديگر امكان اقدام از ما سلب شده و فرصت از بين  شوند رنه اساساً منتفي ميكند وگ مكاني و محيطيِ خودش معني پيدا مي
  .رود مي

كه از طرف ديگر  دانيم نيز وجود دارد و ما حتماً نقص در دانش داريم ولي همين دانيم، آنچه نمي حال با اينكه بخوبي مي
كنيم يعني توكل به خداوند  اينكه با خيالي آسوده اقدام ميدانيم كه خداوند از ما خواسته با همين علم ناقص اقدام كنيم، حال  مي

ما را خواهد  افظت ازمحها نيز پيش آيد، خداوند پيش آورده و لذا حتماً  اگر هر آنچه از نادانستني: يعني. ايم نموده و اقدام كرده
 []االمر فاذا عزمت فتوكل علي اهللا    و شاورهم في .داشت و حمايت نموده و وكالت خواهد نمود و جاي هيچ نگراني نيست

 
 هاي ساده كننده در موارد فني فرض .7

تا جاييكه ممكن  yالبد در راستايِ تقوايِ خداوند است كه : كنيم به اينكه  اكتفا مي ،بنديِ ساده در موارد فني بعنوان يك جمع
ما، به  است، بدستyd ضمناً وروديِ . تر باشد نزديك و نزديكu  تقوايِ او اختيار شده است و همينطور ي مورد نظر نيز، با رعايت

شايد به دليلِ همين فرضيات است  .نيز با رعايت تقوايِ او بدست آمده است Gشناخت تاكنونِ ما از اين ورودي به خروجي يعني 
تر  ايم و شايد كلمة كنترل به كلمة تقوي نزديك تر از هدايت توجه داريم و نامِ آن را كنترل ناميده كه همواره ما به يك مسئلة ساده

  .گوييم او فردي با تقوا است او انساني با كنترل است در واقع گويي مي: گوييم هنگاميكه در بارة فردي مي. باشد تا به كلمة هدايت
كنيم ببينيم آيا  يدهيم و سپس سعي م در آغاز يك نمونة فني كه تقريباً همگي با آن آشنا هستيم را مورد توجه قرار مي

  .تري كه در باال آمد، كاهش دهيم توانيم آن مسئله را به مسئلة نسبتاً ساده مي
 

  دوچرخه راني: يك نمونة فني .7,1
ام  در اين داستان، دقت كنيد كه ابتدا حتماً مقدماتي طي شده و با گوش فرا دادنِ به فرامين خداوندم به اين نتيجه رسيده

دوچرخة مزبور را بتوانم برانم خشنود است و البته فراميني دارد كه الزم است در اين كار كامالً تقواي كه خداوند از اينكه من 
  .اين فرامين را داشته باشم

بايد در راندن بتوانم طوري باشم كه به كس ديگري هم . اي وارد نگردد مثالً الزم است مراقبت كنم كه به خودم آسيبِ جدي
بايد . خود را بابت اين راندن بيش از حد متعارف تلف كنم و اساساً از كارهايِ واجبِ ديگرِ خود باز بمانمنبايد عمر . آسيب نرسانم
آنكه او كاري غير خداپسندانه به من  توانم بي اگر كسي را مي. هاي متعارف موجود اين راندن را بانجام برسانم بتوانم در زمين

  .ماً اين كار را بكنمتحميل كند، بيابم كه مرا راهنمايي كند، حت
پس اوالً عالَمي كه هدايت آن مد نظر است، مشخص . آيد و يك دوچرخة مشخص بوجود مي) مثالً من(پس عالَمي از راننده 

حال براي سادگي فرض كنيد من آموزگاري هم . فرامين خداوند هم كه تقوايِ آنها بايد بشود نيز مشخص است! شده است
اولين كار اين است كه ببينم اساساً چه كارهايي دست من است؟ اين يعني سعي دارم از عالَمِ مورد نظر و  حال شايد. نتوانستم بيابم

كنيم و با آزمون  شروع مي. ايم جاست كه شروع به شناساييِ عالَم كرده در واقع از همين. ها را بيابم مربوط به موضوعِ راندن، ورودي
شويم  البته فوراً متوجه مي. رود توان چرخاند و با چرخاندن آن كلِ دوچرخه جلو مي احت ميبينيم كه ر و ديدن، مثالً پدال را مي

توان جهت رفتن را تا حدودي تعيين  گردد كه با گردشِ آن گويي مي گويند، مي اي هم هست، كه گويي به آن فرمان مي كه ميله
  .......بينيم كه ن مينمود و شايد شروع كنيم و البته جايي هم مانند صندلي براي نشست
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گيريم كه براي اولين بار  ايم و تصميم مي كنيم، تا حدود زيادي شناسايي كرده رود كه فكر مي و اين داستان تا جايي پيش مي
  .ها فشار آورده و به جلو برانيم كنيم به پدال گيريم و سعي مي سوار شويم و مثالً به زحمتي رويِ زين نشسته و از دستة فرمان مي

ها را شناسانده و  اجزا را شناسانده است و رابطه ،خوب دقت كنيد كه پيش از اين شناساييِ اوليه كه تا حدودي براي من
براي كسبِ چنين . ام است ، نبايد كه سعي در راندن كنم چراكه خالف تقوايِ تندرستي... ها را تا حدودي شناسانده و  ورودي

ام و البته يك آموزة بسيار مهمِ خداوند است  ام و آنها اجماالً دوباره همان ايمني ر نظر گرفتهشناختي نيز همچنان تقوايِ خدا را د
وجه با اينكه مطمئن هستم كه خطا خواهم داشت،  كه در كارهاي فني روشِ اصلي و بنيادين آزمون و خطا است و اين به هيچ

  !!!خالف تقواي او نيست
در اين . اما اين افت و خيز بايد ادامه يابد. آيد ان كه اين يعني همان خطايي كه پيش ميشروع به سواري همان و افتادن نيز هم

بايد سعي كنم بياموزم كه چگونه وروديها در هر چه كمتر شدنِ خطا و بوجود نيامدنِ آنها نقش ! ميان چه بايد مد نظر قرار گيرد؟
اي كه خطا رو به كاهش گذاشته و در دفعات  م كه عليه خطا باشد بگونهها را اقدام كن اي ورودي سپس بايد كه بگونه. كنند ايفا مي

يابد و  در اينجاست كه همزمان، با تقوا، هم شناخت ما افزايش مي. ام كاهش يافته تا ديگر افتادني در كار نباشد بعدي به مرور افتادن
كه . نتيجة عملكرد ما در خروجي هر چه كمتر گرددرو به هر چه كم خطا شدن است و هم از اين شناخت استفاده شده تا خطايِ 

اين هر دو يعني هم در شناخت خود اقدام عليه خطاي شناخت داريم و هم در اقدامِ خود بر اساس همين شناخت مراقبيم كه عليه 
  .ده، انجام دهيم خطايِ بوجود آمده اقدامي كارساز و خطاكاهش

اند و آنچنان سريع از  ين دست، آنچنان اين دو تقوا به هم چسبيده، در حالِ رعايتهايي از ا در اين نمونه و بسياري از نمونه
در واقع، نفسِ با تقوايِ شما آنچنان تقواكار است كه . رسد برند كه گاه تفكيك آنها از هم بسيار سخت به نظر مي يكديگر بهره مي

توجه كنيد كه در اينجا حلقة هدايت و . خواهد شدهاي بعدي بيشتر روشن  اين موضوع در داستان. شود ديده نمي ،تفكيك
  .گذارد بسته شده است و نتيجه بخشي تقوا را به نمايش مي ،با تقوايِ شما رهنموني در نفسِ

سازيم تا اين تقوايِ مناسب را به جاي  اي مي در بسياري از موارد ديگر، ما ظاهراً در اين حلقه نبوده بلكه دستگاهي را به گونه
در اين صورت نيز اين تقوايِ نفسِ ماست كه در عملكرد آن دستگاه تعبيه شده است وگرنه اين تقوا در آن دستگاه . كندما اجرا 

نامند به اين معني كه حلقة رهنمونيِ  در چنين مواردي است كه اصطالحاً هدايت و رهنمونيِ موجود را خودكار مي. آمد بوجود نمي
ايد كه در حال گوش  تعبيه شده است و نياز نيست شما تالشي كنيد بلكه در آنجا كساني را گماردهمورد نظرِ شما در خود آن عالَم 

  .رسانند كردن به نوع رهنموني مورد نظر شمايند و لذا تالشِ رهنمونيِ مورد نظر شما را بانجام مي
كه يعني چيزي در مقابلِ آنها و يعني غير شوند، اگر به اين معنا باشد  هايِ رهنموني، هوشمند قلمداد مي اينكه برخي از حلقه

اندركارانِ اين فن گرديده  هاي فراواني در بينِ دست هوشمند نيز وجود دارد، كامالً نادرست است و اين نادرستي، موجبات نافهمي
  .هاي هدايت اگر درست كار كنند ناشي از يك تقوايِ خدا و لذا هوشمندانه است همة انواعِ حلقه. است

  
 در دروس مقدماتي اين رشتهكننده  ايِ سادهه فرض .7,2
خالصه  ،گردد را با توجه به آنچه در مباني باال بدست آمد هاي مقدماتي اين رشته فرض مي آنچه عموماً در درس حال،

  :كنيم مي
چيست و كامالً روشن است كه داند و  پيشتر بعنوان قسمتي از تقوايِ خداوند بخوبي از او شنيده و حاال مي ydفرمانِ  - 1

 .نيازي نيست بررسي گرديده و شناسايي و تعيين گردد

 .، از عالَمِ تحت هدايت نيز كامالً روشن است كه چيست yلذا خروجي نظيرِ آن  - 2

 .نيز همچنين yتك مقداري است و لذا  ydفرمانِ  - 3
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 .دقيقاً توسط كسي مشخص و تعيين خواهد شد ydمقدارِ عدديِ فرمانِ  - 4

5 - u  يِ مورد نظر از ميان همةu تعيين شده استدر سامانة تحت هدايت، هاي ممكن. 

 .يِ مورد نظر نيز تك مقداري استuوروديِ  - 6

 .بيان گرديده استاي  شناخت تاكنونِ ما از عالَمِ تحت هدايت با الگويِ رياضي - 7

 .نخواهد نمودافزونيِ اين شناخت، منتفي است و اين شناخت تاكنونِ ما، در طول كار تغييري  - 8

 .ايم بيان نموده 5نشان داده شده در شكلِ  d2و  d1هاي مان را با دو وروديِ تزريقيِ  همة ناشناخته - 9

  

dy
y

yue
1d

1u

2d

1y

  
  5شكل 

  
ايم باضافة  بجايِ بلوك مربوط به سامانة تحت هدايت، شناخت خود را جايگزين نموده 5دقت كنيد كه در شكلِ

شود سامانة تحت هدايت  كنند همين است و به اشتباه گفته مي آن عبور مي كنار از با كم توجهييكي از مواردي كه . هامان ناشناخته
شان از شناخت خودشان نسبت به آن بدست آمده است را  اي كه تاكنون براي بيانِ رياض "فالن"را در نظر بگيريد و بجايِ  "فالن"

يكي از چيزهايي كه . شود اي در آنها مي دهنده سياري از اشتباهات و موجب عدم نگرشِ پيشرفتهمين موجبِ ب. دهند نمايش مي
ايم براي اين مفهوم، يك  البته ما در اينجا سعي كرده. شود، مفهومِ پايداري در سامانة هدايت است اش براي آنها سخت مي فهم

  .ناشي از بيانِ درست باالستتعريف ساده و فراگيري را ارائه كنيم كه خواهيد ديد دقيقاً 
اين است كه پيشتر تقوا به خرج داده شده و يك شناختي حاصل شده  ،هايي كه در باال انجام شده سازي يكي از مهمترين ساده

چنين هيم اگر بخوا .پس درنتيجه، از اين تقوا، در اين چرخه خبري نيست. و قرار نيست اين تقوا ادامه يابد تا اين شناخت فزوني يابد
  .فرضي نداشته باشيم اصطالحاً با موضوعي كه با نام كنترل تطبيقي معروف هست، مواجه خواهيم شد

تقوايِ كدامين فرمانِ خداوند را بايد داشته باشيم نيز پيشتر معين گرديده است و فقط تقوايِ آن چيزي بايد باشد كه در چرخه 
  .كند را مشخص مي uخت باال اشاره شده از سامانة تحت هدايت، است كه وروديِ نتيجة اين تقوا بعالوة شنا. شود اين تقوا ديده مي

ترين سخنِ اين نوشته است كه با  كاري با مالحظة شناختي كه داريم، هماني است كه شايد اصلي پس چگونگيِ تعيينِ اين تقوا
  :، يعني 5توجه به شكل

  گردد ها مشخص ميdو يا  ydي موجود و هر آنچه دربارة Gي مناسب با لحاظ Hتعيينِ 
  .اند كننده ناميده كه اصطالحاً اين را طراحيِ كنترل
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 هر چه بهتر داده است چيست؟ هدايتبراي  قرآناي كه  كلي راه حلِ .8
كه اين يعني هر چه ممكن است    []*ترين شما نزد خداوند با تقواكارترين شماست ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم همانا گرامي*

خواهيد دريافت . كافي است اين موضوع را بصورت رياضي بررسي كنيد. بايد با شدت و حساسيت باالتري عليه خطا اقدام كنيد
  .كه به چه سادگي، تمامِ آنچه الزم است به آن پرداخته شود را قرآن در يك جملة ساده، آموزانده است

 
 رياضيراه حل كلي به زبانِ  .8,1

كه يعني خروجي از مقدارِ مطلوب كمتر   0، خطايِ مثبتي در كار است  5فرض كنيد در شكلِ
دانيم كه اين فرمان از طريقِ  مي)! . (اقدام عليه خطا در اينجا يعني فرمان دادن براي زياد كردنِ خروجي) . (است

حال ). (ما نيست و مطابقِ آنچه گذشت يك شناختي هم از اين رابطه داريمممكن است و خروجي مستقيماً دست ) (ورودي
وجود داشته باشد، و بعالوه اگر ما بتوانيم اين كار را در خود  دهد، معني داشته باشد يعني  انجام مي اگر معكوسِ كاري كه 

كه اين . ري بدهيم كه خروجي، خروجيِ مطلوب شودسامان دهيم، شايد اولين راهي كه به خطور برسد اين باشد كه ورودي را طو
  ، كه در نتيجه اميد است كه يعني  

  
 

  
  آيا به نظر شما اين روش صحيح است؟ ،حال !و لذا اميد است كه به اين ترتيب خطا صفر گردد

دقت ! دانيم كار بسيار غلطي است است كه مي ، صد در صد اعتماد شده دقت كنيد كه در اين روش، به شناخت : پاسخ
كنيد كه در اين روش، اساساً تقوايي در كار نيست چراكه قرار بود مرتباً خطا سنجيده و عليه آن اقدام صورت پذيرد كه از اين 

! ست و مردود استتقوايي ا اين روش بي. باز گويند اصطالحاً اين روش را حلقه. توجه شده است كار، خبري نيست و فقط به 
  .الزم است حتماً اقدامِ ما بر اساسِ خطا باشد و با توجه به خطاسنجيِ مرتب و مستمرِ ما باشد: كهآموزد  قرآن ميپس 

 يعني شدت اقدامِ مان عليه خطا را . برابرِ خطا باشد  و اين اقدامِ ما مثالً  ي مستمر را سامان بخشيمبياييد عليه خطا اقدامحال 

  :آيد ، كه در نتيجه بدست مي  يعني  . گيريم برابرِ خود خطا مي
  

          1
1

1

 

    
، هر چه بزرگتر  براي هر چه نزديك به صفر شدنِ خطا، الزم است اين بهرة كنيد كه  بĤساني مالحظه مي

  .باشد
باز الزم بود، همه و همه بوسيلة اقدام عليه خطا تأمين  اي كه در روشِ حلقه همة ورودي :كه در اينجا در ضمن دقت كنيد

  :بسته برابر قرار دهيم يِ حلقهباز را با  يِ حلقهبايد ! . كند؟ بياييد از اين منظر نيز ببينيم، اين چه الزامي ايجاد مي. گردد مي
  

                
  

اين ترجمة رياضيِ همان ! نهايت باشد بي  اگر قرار باشد كه خطا صفر گردد، بايدكه بهرة: دقت كنيد كه اين يعني
شود وقتي خطا  اين باعث مي! خوب! جملة باالست كه همة آنچه الزم است كه لحاظ گردد، به گردنِ اقدام عليه خطا افتاده است
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گويي هر چه خطا . يِ مورد نظر كه صفر نيست بتواند بوجود بيايدگردد، اقدام هر چه شديد شود تا هنوز  رفته رفته كوچكتر مي
  .العمل نسبت به خطا نيز بيشتر گردد خواهي كه خطا كمتر از آن هم گردد، بايد شدت عكس شود، اگر مي كمتر مي

  :كلي بدست آوريم هاي كامل را براي حلقة هدايت در حالت در ادامه بياييد عبارت
  

           1        
 

  1  
  

  :و به همين ترتيب
                     

 
1    

  
بدست آمده،  بر حسبِ  و هم در عبارتي كه بدست آمده است  بر حسبِ  دقت كنيد كه هم در عبارتي كه 

اين حقيقت بسيار ساده ولي . نزديكتر است  به  بزرگتر باشد، خطا كمتر است و يا ) 1(واحد از  روشن است كه هر چه
  براي هر. گيرد آيد و مورد توجه قرار مي هاي مهندسيِ كنترل بدست مي بسيار مهم، ريشة همة نكات و جزئياتي است كه در طراحي

را طوري طراحي كنيد كه تا جاييكه ممكن است بزرگتر  خواهيد خوب پيروي شود و خطا كم باشد، بايد رفتارِ  يي كه مي
توانيد بسازيد، پس ببينيد آيا باليي سرِ  را مي كاري كنيد و فقط  را دست توانيد  حال نكته اينجاست كه شما نمي. از واحد باشد

جايي است كه  روشن است كه اين همان. ، سرجمع، آن رفتاري را بكند كه مطلوب شماست ا توانيد بياوريد ت اي مي بگونه 
  . گوييم مي "بهرة حلقة هدايت"يا  "نتيجة اقدام عليه خطا" از اين پس به . هايي بسنده كنيد شما بايد به مصالحه

 
 بندي به سه ناحية كاري تقسيم .8,2

  :شود به اين ترتيب، سه ناحية كاري پيدا مي
  يد، باندازة كافي بزرگتر از واحد كنيدا اي كه بهرة حلقه را توانسته ناحيه   : اول
  كوچكتر از واحد مانده است زيادياندازة تا اي كه بهرة حلقه،  ناحيه   :دوم
  اي كه بهرة حلقه، حول و حوش واحد است ناحيه   :سوم

  
و  را پيروي كنيم ايم خطا را تا حدي كاهش داده و  بهرحال توانستهناميد چون ) عبور(توان ناحية پيروي ناحية اول را مي

ناميم كه  مي) گُذار(و اما ناحية سوم را ناحية پايداري. ناميم مي) قطع(و به همين ترتيب ناحية دوم را ناحية عدم پيروي. عبور دهيم
خطري در اين ناحيه است . ها را ايجاد خواهد نمود دغدغهاين ناحية اخير بيشترين . گذاري در ادامه بيشتر روشن خواهد شد اين نام

  .تواند فاجعه ايجاد كند و دقايق و ظرايفي هست كه ناديده انگاشتن و نپرداختنِ درست به آنها مي
 زبياييد مثالً رابطة ا .پردازيم مي و خطاي  به خروجي ) ها(هاي ديگر براي آشنايي بيشتر در ادامه به روابط از ورودي

در اينصورت توجه كنيد كه به لحاظ . را صفر بگيريم و   يعني  وروديهاي ديگررا بيابيم و بياييد براي سادگي،  به 
  :يعني داريم. خواهد بود به  محاسباتي، اين دقيقاً مانند محاسبة رابطة از
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، خطا و خروجي فقط ضمناً توجه كنيد كه با فرضِ صفر بودنِ . هايِ مشابه رسيديم همان عبارتبينيد كه دوباره به  مي

حال با فرضِ صفر بودن بقية . توان بدست آورد نيز مي مشابه همين عبارات را براي  .يك عالمت با هم فرق خواهند داشت
  :و داريممشابه باال خواهد شد  به  ها دوباره رابطة از  ورودي

  
1    

  
) پايداري(همة اينها حاكي از اين است كه ناحية گذار. بينيد را مي 1دقت كنيد كه در تماميِ آنها عبارت معكوسِ 

  .اي برخوردار است العاده ، از اهميت  فوق
 

 چرا ناحية گذار تا اين حد حساس است؟ .8,3
درحاليكه اصالً انتظار نداريم، ناگهان با خطايي بسيار بزرگ مواجه ! دهد گردد، چه رخ مي 1،  دقت كنيد كه اگر 

ايم و اين  اين به لحاظ موضوعِ تقوا ، يعني درست بجاي اقدام عليه خطا، ما در حلقة هدايت كمك به ازدياد خطا كرده. شويم مي
. گيرد اش در دستور كار قرار مي بر عكس اقدام براي افزايشگردد كه  اش اقدام نمي يعني با مشاهدة خطا نه تنها عليه. تقوا يعني ضد 

اي  و اين نيز فقط در ناحيه. گردد كه بايد دقت نمود تا هرگز رخ ندهد كارانه در حلقة هدايت محسوب مي اين يك اقدام خيانت
احية گذار از بزرگتر از واحد به بلكه بهرة حلقة ما در ن! . ممكن است رخ دهد كه نه ما بهرة حلقة بسيار بزرگ داريم و نه كوچك

  .ايم كوچكتر از واحد است كه ما آنرا ناحية گذار ناميده
  

 
 هاي گوناگون طراحي هاي گوناگونِ شناخت و لذا روش بيان .9

هاي گوناگوني را براي  ها و گويش گردد، روش بيان مي زبانياينكه شناخت ما از سامانة تحت هدايت، چگونه است و با چه 
،  كنيم، گويشِ ما را براي طراحيِ  را بيان مي اي كه ما  به عبارت ديگر گونه. سامانة هدايت بوجود آورده استطراحيِ 

زماني و (توانيم دو نگرشِ تغييري و رنگي  كه ما مي شود زانده ميها آمو ها و سيستم در درسِ سيگنال بعنوان نمونه. سازد مي
مثالً در اولي . شود و ارتباط اين دو ادبيات نيز گاهاً بحث مي آيد ادبيات ويژة هر كدام بوجود مي جاهمان. داشته باشيم) فركانسي

  .گردد هايِ باال و پايين مطرح مي آيد درحاليكه در دومي فركانس سخن از سرعت كند و تند به ميان مي
هاي موجود نتوانستند، كارا و ثمربخش باشند،  يانمان انواع ب اگر در بيانِ شناخت. منطق فازي از همين خواستگاه بوجود آمد

توانند گويايِ  هاي رياضيِ موجود نمي لذا هنگامي كه برخي ديدند، بيان. بايد سعي گردد تا زبان ديگري براي بيان ساخت
لذاست كه طراحيِ اقدام  .اند را بيان كنند شان باشند، خود يك بيان ديگري را بنيان نهادند تا با سهولت بيشتري آنچه دريافته شناخت

  .گيرد عليه خطا نيز عمدتاً با همان زبان شكل مي
يكي . شوند مربوط نمي از مفاهيم اصلي و اصوليِ هدايت، به نوع بيانِ  ياما همانگونه كه تاكنون در باالتر نيز ديديد، بسيار

ها و  هر چند اين موضوع نيز در درس سيگنال. استها مشهور شده  از مهمترينِ آنها، همان موضوعي است كه به پايداريِ سامانه
گردد، ما در اينجاآن را به عنوان  ها بايد بخوبي و كمال پرداخته شود ولي چون اين مهم معموالً بدرستي و كمال بيان نمي سيستم

  .مع و مانعي را فراهم آوريماج كنيم تا گويشِ مشترك ترين مفاهيم، بيان مي يكي از بنيادي
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 خروجي-ورودي پايداريِ .10
  خروجي پايدار گوييم كه-اي را به لحاظ ورودي سامانه

  .هايِ ممكن، محدود باقي بمانند هايِ ممكنِ محدود، همة خروجي بازايِ همة ورودي
ما به عمد، در اينجا، ابتدا تعريف درست و كامل خود را از پايداري داديم تا از همين ابتدا تأكيد كرده باشيم كه تعريف 

و كامل از ديدگاه ما چيزِ پيچيده و بغرنجي نيست، بلكه عدم دقت به نكات مهمي در اين باره و تأكيد به موقع در آنهاست  درست
  .كه گاه موجب به اشتباه افتادن و درهم شدنِ مفاهيم گرديده است

ايم از يك  در اينجا نگفته. است "همة ممكن"شود، تأكيد رويِ كلمة  هاي ديگر كمتر ديده مي اي كه در تعريف اما نكته
هايِ ممكن  بايد مد نظر همة ورودي ،گوييم ورودي وقتي مي!!! خير! ورودي به يك خروجي اگر چنين بود، آنگاه پايداري داريم

جامع و مانع است و هيچگونه  به نظراين تعريف . هايِ ممكن باشد كنيم به خروجي بايد مد نظر، همة خروجي باشد و وقتي نگاه مي
  .د و بندي را نيز نياز نداردقي

يا الزم . اي بايد رعايت گردد هاي حلقه باز يا حلقه بسته چنين و چنان مالحظه بعنوان نمونه الزم نيست بگوييم در سامانه
  .نيست گفتگويي از پايداري داخلي و خارجي و يا غيره داشته باشيم و اين تعريف به خودي خود كامل و گويا است

گيرند، پس فقط از محدود  ها چون سامانه را فقط دارايِ يك ورودي و يك خروجي در نظر مي ويشدر بسياري از گ
در اينجا بايد گفت اگر آنچه در . گويند ماندنِ تك خروجيِ مد نظرشان بازاي محدود بودنِ تك وروديِ مورد نظرشان، سخن مي

هاي ممكن  شود به همان تك ورودي و همة خروجي صه ميهاي ممكن، خال اند صحيح و كامل است، يعني همة ورودي نظر گرفته
مگر اينكه به . زنند، صحيح است و كامل نيز به همان تك خروجي، پس سخني هم كه دربارة پايداريِ سامانة در نظر گرفته شده مي

چه موجب اشتباه در داوري در نتيجه به نظر ما آن. هاي ممكن را در نظر نگرفته باشند هاي ممكن و يا خروجي اشتباه، برخي ورودي
  .ها" همة ممكن"گردد به عدمِ رسيدگي به اين  گردد، عمدتاً باز مي مي

يعني از (هاي ممكن هايِ خطيِ ثابت با زمان بسيار ساده است، كافي است همة تابع تبديل لذا كارِ تحليلِ پايداري در سيستم
ببينيم تماميِ قطبهايِ آن سمت چپي باشند و اگر حتي يكي از آنها را بدست آورده و ) هر وروديِ ممكن به هر خروجيِ ممكن

مرزي و يا سمت راستي باشد، آنگاه از آن ورودي به آن خروجيِ خاص كار خراب است و وروديِ محدود، خروجيِ نامحدود 
ه آن خروجي ناپايدار است بلكه گوييم كه از اين ورودي ب كالً ناپايدار است و نمي ،كنيم كه سامانه خواهد داد و لذا قضاوت مي

  .كنيم كه كالً ناپايدار است تأكيد مي
ها را بيابيم و آزمون كنيم، بلكه  بسياري از موارد نيازي نيست همة تابع تبديلنمونة زير خواهيم نشان داد كه در در حال 

  .تعداد بسيار محدودتري كفايت خواهد كرد
  .شرط پايداري را بدست آوريد،  5در سامانة هدايتيِ كليِ شكل : نمونه
, خروجيِ  5و   و  ،  سه وروديِ كند كه بايد  شكل، القا مي: حل  ,  , تماميِ . فته شونددر نظر گر , 
سپس سعي  ! .تابع تبديل 15د كه اين يعني دست آورايد بممكن را ب خروجي 5ها از اين سه وروديِ ممكن به تماميِ  تابع تبديل

  .كه آزمون پايداري آنها ما را از پايداريِ مابقي نيز مطمئن كند مكمترين تعداد از آنها را طوري گزينش كني مكني مي
هاي  با توجه به خطي بودن، تابع تبديل و وروديِ  شود كه از لحاظ رياضي وروديِ  ابتدا با كمي توجه روشن مي

 8و اگر اين ! . تابع تبديل  8يابد به  پس تعداد مورد نياز براي محاسبه تقليل مي. اهند داشتهاي مختلف خو يكساني براي خروجي
  :يابد كه عبارتند از  تابع تبديل تقليل مي 4تا نيز محاسبه گردد ديده خواهد شد كه چهار تا با چهار تاي ديگر يكسانند و لذا نهايتاً به 

  

1    ,
1

1     ,    1      , 1  
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,  را در نظر بگيريم و آنها را با  و  هاي ممكن بين   حال اگر در ادامه، حذف صفر و قطب بصورت زير      

  نمايش دهيم

   ,       

  
  :آيد تابع تبديلِ باال بدست مي 4آنگاه براي 

  
 

       ,
 

     

  
 

       ,   
 

     

  
نتيجه براي پايداريِ اين چهار تاي باقيمانده از آن در . هاي سمت چپي داشته باشند بايد ريشه و  هد د كه اين نشان مي

، توسط  اي سمت راستيِ ه تا ، الزم و كافي است، فقط مخرجِ يكي از آنها آزمون شود و در ضمن هيچيك از صفر و قطب 15
  .حذف نگردد قطب و صفرهايِ 

تعريف پايداري كه در اينجا ذكر شده كامالً " .ندا شود، بدست آمده با توضيحاتي كه عيناً آورده مي  [3]اين نتيجه در 
در اينگونه كتابها عموماً ذكر . شود متفاوت است دقيق بوده و با تعريفي كه عموماً در كتابهاي دورة كارشناسي كنترل ارائه مي

يد اين تعريف دقيق ه خواهيم دوجي پايدار باشد و همانطور كرخ-كنند كه سيستم ساده از مرجع به خروجي بايد از نظر ورودي مي
  ".باشد و صحيح نمي

 رسيدنِچگونگيِ  اما آنچه مهم است. اين محاسبات را پيش از رؤيت نوشتة ايشان، مستقالً بدست آورده بودم نگارنده،
نيز كه مرجع اصلي ايشان نيز هست، در بخشي كه   [4] در .دهم شرح ميقسمت بعدي در  تعريف است كهن به اي نگارنده

ولي با توجه به اينكه رساند،  كار را  به يك تعريف جامعي نميهر چند خروجي دارد،  -اختصاص به موضوع پايداري ورودي
اي  نكته. گرديدبخشِ تعريفي است كه در اينجا نيز ارائه  الهامدهد لذا  هاي گوناگون نسبت مي ها و خروجي پايداري را به ورودي

 .شود تر مي آيد روشن اي كه مي تر كند در نمونه تواند موضوع را جالب كه مي

اگر به آنچه . آيد، توجه شما را جلب كنم جالب است كه به يك نتيجة مهم ولي ظاهراً عجيب كه از اين تعريف بدست مي
شود كه  هايِ ممكن حذف كنيم، آنگاه نتيجه اين مي ياز ورودرا  در باال بعنوان شرط پايداري بدست آمد دقت كنيد، اگر 

اين نتيجه ! . كننده حذف نمود و پايداري هنوز مخدوش نشده باشد توان قطبِ ناپايدارِسامانة تحت كنترل را با صفري از كنترل مي
نادرست نباشد، اين  اما اگر واقعاً شرايطي باشد كه فرض نبودنِ . دانيم كامالً درست است و درحاليكه ما عموماً اين را مجاز نمي

اين كنترل  ،سامانة رياضييك يعني براي  .است ي شرايط صرفاً رياضي برقراربرا فرضو اين . گيري نيز نادرست نخواهد بود نتيجه
توان تجربه نمود كه در شكل زير  مي simulinkسازيِ نسبتاً دقيق در محيط  اين موضوع را با يك شبيه. كننده كار خواهد نمود

هيچ مشكلي و  ،هاي ممكن به همة خروجي،  و همينطور   در واقع از وروديِ  .ايم نشان دادهيك نمونة اجرا شده را 
  .ناپايداري نداريم
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  ام رسيد؟ حكمت اين تعريف چيست؟ يا به عبارت ديگر، چگونه اين تعريف به ذهن .10,1

گردد به همان الگويِ  داستان بر مي. به دلم نشست ساده ولي كامل خواهم شرح دهم كه چگونه اين تعريف در اينجا مي
آنچه كه ما در كارهاي خود انتظار داريم چيست؟ چه موقع اقدام به عمل .  و  هايمان در شناخت، يا همان  نادانستهرياضيِ 
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مان ناقص است و كامل نيست؟ توكل به خداوند يعني چه؟ اينكه بر اساسِ علمِ  دانيم علم تواند شايسته باشد با اينكه خود مي مي
  ها را ناديده بگيريم؟توانيم  مان را بانجام رسانيم روي چه حسابي است؟ چطور مي عليه خطايمان عمل كنيم و اقدام  تاكنون

گيريم اما به اين ترتيب كه اميدواريم خداوند آنها را محدود  گيريم بلكه كامالً ديده مي ناديده نمي: پاسخ اين است كه 
تر اميدواريم،  يا به عبارت ساده. خورده است ما به هيچ دردي نمي اش اين شود كه علم نگاه داشته و آنها آنقدري نگردند كه معني

ايم، اگر در اين  به عبارت ديگر به خداوند توكل داشتن يعني مطمئن. اندازه نباشد علم ما تا حدودي درست باشد و نادرستيِ آن بي
طمئن هستيم كه علمي كه تاكنون خداوند داده پس م. داد حتماً خداوند بيشتر علم مي ،محدودة مورد نظر بيش از اين نياز داشتيم

مان خواهد كرد يعني خداوند مراقبت خواهد  مان خواهد كرد كه اين فعالً كفايت است و حاال عمل خواسته است، فعالً كفايت
د دقت كنيم كه پس با چنين توكلي، آنچه كه ما بايد دقت كنيم چيست؟ روشن است كه ما باي. هايِ بي اندازه پيش نيايندنمود تا 

يعني در . اندازه از دست خارج گردد البته بر اساس بكارگيريِ همين علمي كه تاكنون داريم با تقواي مناسب نگذاريم چيزي بي
  !امن و امانِ مورد نظر باقي بمانيم

ممكن، همة هاي  اي باشد كه با فرض محدود بودنِ ورودي هدايت بايد بگونه: در باال گذشت بطور خالصه يعني آنچه
هاي ممكن را محدود نگاه  يا به عبارت ديگر با اميد به اينكه خداوند همة ورودي. نيز محدود بمانند هاي ممكن خروجي
هاي ممكن، همگي، محدود و در حاشية امنيت خود  اي سامان بخشيم كه خروجي ، ما بايد حلقة هدايتي تقوا را بگونهداشته

  .ريف پايداري كه باالتر آورديمكه اين يعني همان تع. قرار گيرند
 

 گيري و پيشنهادات نتيجه .11
ل همان موضوعِ هدايت در مهندسي كنتراصليِ توان نتيجه گرفت كه موضوع  از مباحث مطرح شدة در اين نوشته مي

حتماً باعث اين . گرفت بسيار مهم اين رشته و يا حداقل يك مرجعِتوان قرآن را مبناي مباحث  و به اين ترتيب مي قرآن است
هاي گوناگونِ آن به يكديگر،  تري يابد و از طرف ديگر مباحث شاخه گردد كه از طرفي موضوعِ اين رشته شمولِ گسترده مي
  .هاي فراواني دهند ها و افزوني ايده

از اينكه نمود ولي غفلت خالصه تقوا به سازيِ موضوع، ممكن است موضوع مهندسيِ كنترل را  هر چند با ساده
ممكن است در موارد  خطراين . ما را سردرگم كند و به بيراهه برد تواند براحتي مي ،كار بوده است، در ادامة كاردر سازي  ساده

  .ترِ ديگر حتماً انحرافات اساسي ايجاد خواهد نمود در موارد پيچيدهفني كمتر خود را نشان دهد ولي 
از يك انسجام و وحدت نظريه پرداز گردد،  قرآن به موضوع ورود مينتيجة بسيار مهم ديگر اين است كه وقتي با نگاه 

. اند و نه از هم گسيخته و همة امور به هم مربوط است او كه همة هستي و همة كارها به نوعي مورد توجه دشو نظري برخوردار مي
 اوي متعالها را نيز كارِ  داند و همة هدايت كند هدايت را در همه چيز جاري و ساري مي قرآن با نوع نگاهي كه ايجاد ميبعبارتي 

در واقع  .مؤثر است ،العاده رسند و اين به لحاظ نظري فوق نخ مي كند و لذا همه به يك سرِ يعني سر منشأ را يكي مي. كند معرفي مي
  .آيد تا حدودي سعي گرديد نشان داده شود كه با اتصالِ به قرآن، حكمت بسياري از تعاريف مربوطه بدست مي

نتيجة . ها قرار داده شود كليد طراحيِ سامانه تواند شاه به عنوان يك نتيجة ساده ولي مهم ديديم كه تقوايِ هر چه بيشتر مي
خروجي ارائه گرديد كه در عين -سادة ديگري كه آورده شد، تعريفي بود كه بر پاية توكل به خداوند، براي پايداريِ ورودي

ر مراجعِ تري نسبت به آنچه د گردد و حتي از لحاظي شايد جامعيت كامل ميارشناسي بخوبي طرح نسادگي متاسفانه در سطحِ ك
  .باالتر از كارشناسي نيز آمده است، باشد

هاي بشري شده است، اين تمسك به قرآن است  از دغدغهاكنون كه مديريت يا راهبري يك گروه كوچك يا بزرگ  هم
  .در اين علوم را تصحيح، توسعه و عمق بخشد ربوطه شده و حتي ادبيات موجودمباحث متواند راهگشاي  كه بĤساني مي
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آنچه در اين نوشته پرداخته شد، كامالً مقدماتي بود ولي نشان داد كه اگر به قرآن بعنوان منبع و مرجعي براي علوم، تدبر 
نظراتي را الهام گرفت كه راهگشاي توسعة علمي بشر  ها و توان ايده گردد و نه اينكه فقط يك احترام ظاهري گذارده شود، مي

  .باشد
مهمترين پيشنهاد اين است كه همين شايد اما اولين و . توان طرح نمود لذا پيشنهادهاي فراواني را از همين منظر مي

متصل شده و  هايي قرار داده و سعي گردد به چنين منبعِ سرشاري مطرح شده در اين مقاله را سرفصل پژوهشهاي  كليدواژه
  .تر دريافت و بكار بنديم راهنمايي گرفته و سخنانِ او را هر چه بيشتر و دقيق

  : از جمله 
  تر دربارة نقش انسان و خداوند در هدايت، تحقيقِ جزئيو بحث ارادة انسان و خداوند 

  ، !  رابطة عبادت و هدايت چيست ؟
  آموزي چيست؟ ،  تقوايِ در علم

  موضوع هدايت هاي انساني تحت مديريت
  يِ خداوند و تقوا هاي فني و ارتباط آن با هدايت موضوعِ پيشرفت

  .... .و 
  

  و صلي اهللا علي سيدنا محمد و اله والحمد هللا رب العالمين
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