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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 سخنی با مبلغین:
: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَاا أَمْرَََاا علیه السالمقال علِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا 

لَهُ وَ كَیْفَ یُحْیِی أَمْارَكُمْ قَاالَ یَاََََّلَّمُ عُلُومَنَاا وَ یََُّلِّاُهَاا فَقُلْتُ 
 1االنَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِاُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبََُّوََ

ایم، اَشاءاهلل مسیر ارزشاندی كه ما و شاا در آن گام برداشَه
قارار  علیاه الساالم ما را مورد دعای ویژه ولی ََّاَاان امام رضاا

رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَََا. البَه باید توجه داشت خواهد داد كه: 
احیاء امر اهل بیت مَوقف بر دو پایه با توجه به كالم ایشان، 

 مهم و اساسی است: 
 . علیهم السالمیادگیری دقیق علوم اهل بیت عصات  _اول 
 وم در بین مردم. تبلیغ، ترویج و تَّلیم این عل _دوم 

آَچه كه در این روایت باید مورد توجه قرار گیرد، اهایت بیان 
هاااای كاااالم اماااام اسااات، در واقااا  تبَّیااات از زیبایی
هاای كالمشاان بار تبیاین و تَّلایم زیبایی الساالمعلیهمبیتاهل

 مَوقف شده است. 
خدمَگزاران شاا در مؤسسه امیربیان با عنایت به هاین َکَه 

آوردن ایان َیااز ضاروری باه تهیاه حار  بحا  و برای بار
تخصصی، جهت سخنراَی در مدارس با اسَفاده از ابزار چناد 

 اَد. ای هات گااشَهرساَه

                                                 

مجلسى، محاد باقر بن محاد  بحار األَوار الجامَّة لدرر أخبار األئاة األحهار، 1

 30، ص: 2ج تقىبیروت، چاپ: دوم
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آَچااه پاایی روی شاااا بزرگااواران قاارار دارد، سااخنراَی 
ای تکنولوژی اَسان است كه با دو پیام خواَدن َااز چندرساَه

و ترک شراب ویژه داَای آماوزان دبیرساَان تهاران آمااده 
 گردیده است. 

بخصاوص ، مهم تاثییر گاراری در مخااحبین عواملاز  یکی
 اسات ناده اسَفاده از جاالت زیبا و تکاان ده، داَی آموزان

گاهی یک جاله زیبا كه در واق  تبیین كننده محاسان كاالم 
و مسایر  كاردهرا منقلا   مخاحا ، است علیهم السالماهل بیت 

 دهد. زَدگی او را به كل تغییر می
 خط كشایدهجاالت تثییر گرار در این سخنراَی زیر  بنابراین

، بار تاثییر گاراری آَهاامناسا  تا با حفظ و اجرای اَد  شده
 سخنراَی بیافزایید. 
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شاید كسی بگه حاج آقا این حرفها درست. بدن اَسان  1البَه
های بشر كپی برداری از پیچیده است و بخشی از تکنولوژی
های بشر هم هست كه بدن اَساَه، اما یه عالاه تکنولوژی

 ربطی به بدن اَسان َداره؟ اوَها رو چی دارید بگید؟ 
هاا رو چطاوری بدسات شاا فکر میکنید بشار اون تکنولوژی

آورده؟ خ  اوَها رو هم با بکارگیری هاین عقل و مغزش كه 
هاای اَسااَه، اتفاقا این هم یکی از پیچیاده تارین تکنولوژی

 بدست آورده دیگه! 

                                                 

 .به َاوَه ها حیو توض یبا تَّامل مصنوع شهیاقناع اَد  1
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بشر هر چی داره از مغزی داره كه اون هم عطیّه خداست كه 
 ما. خودش ته عظات خداست و كوچیکی

 ها دست یافَه! و با هاون به هاه تکنولوژی

،  از آن درصاد 1یاَیاه از عالکارد  1شبیه ساازی مغزی كه 
 است. هزار پردازَده ۸3دقیقه وقت و  ۴0َیازمند 

گروهی از داَشاندان ژاپنی و آلاااَی یکای از بازرر تارین 
اَاد و های فَّالیت عصبی مغز اَسان را اَجام دادهشبیه سازی

هام تحقیار  ، هازمان هم شگفت اَگیزوبه دست آمدهاعداد 
 د.آمیز هسَن
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میلیارد  1.۷3برای شبیه سازی یک یاَیه بیولوژیک از فَّالیت 
تریلیون سیناپس باه یکادیگر مَصال 10.۴عص  كه توسط 

، درصد از كل شبکه عصبی مغز اَساان  1فقط یَّنی اَد )شده
 چنین سخت افزاری مورد َیاز است:

یاَیه بیولوژیک در دَیای واقَّای  1یا رایاَی این شبیه سازی 
دقیقه از وقت یکی از قوی ترین كامپیوترهای روی زمین  ۴0

ای های زمااَی باا اَادازه شابکه رابطاهاگر مقیاس را گرفَه.
روز و  2  تقریباا خطی داشَه باشند )كه یک اگر بزرر اسات

 یاَیاه از فَّالیات كال مغاز 1َیم زمان الزم خواهاد باود تاا 
 .پردازش و شبیه سازی شود

گفت كاه مغاز اَساان پیچیاده تارین  بشهشاید به صراحت 
باه هااین ماشین/كامپیوتر موجود در این كره خاكی اسات، 

عالقاه داَشااندان و مخَارعین بارای سااخت مجادد  دلیل
 ماشینی با قدرت مغز اَسان خیلی هم عجی  َیست. 
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هسَند، هزار برابر این گروه در پی توسَّه آن كامپیوتری كه
های امروزی خواهد بود. در این حر  كه سریََّر از كامپیوتر

 13۵ورد شده، آمیلیارد دالر برای آن بر 1.۶ای بالغ بر هزینه
موسسه دولَی و غیردولَی و هاچنین اتحادیه اروپا هاکاری 

 .خواهند داشت

د حی یک گروه بزرگی از داَشاندان و محققین دَیا قصد دارَ
پروژه عظیم، سری  ترین كامپیوتر دَیا را توسَّه دهند. َام این 

 پروژه برگرفَه از هدف َهایی این گروه است.

در لوزان سوئیس  1392مهر 1۵در كنفراَسی كه روز دوشنبه 
رسااا  "پروژه مغز اَسان"برگزار شد، این پروژه بزرر با َام 

 .كار خود را آغاز كرد
اولین گام این پروژه كه حدودا یاک دهاه باه حاول خواهاد 
اَجامید، بر روی درک بهَر عالکرد مغز اَسان مَاركز خواهد 
بود. پس از آن تاركاز اصالی پاروژه باه بررسای چگاوَگی 

 شد. یادگیری، تفکر، و دیدن و شنیدن، منَقل خواهد 
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تولید كنندگان مطر  ابركامپیوترها َظیر آی بی ام، كِِری، 
زیر ساخت الزم  2020اَد كه تا سال ینَل و بول تَّهد كردها

 .برای شبیه سازی ها و محاسبات را آماده سازَد
جال  اینه كه دیدن این عظاَها  به جای اینکه مثل امام  و

موج  شهادت دادن ما به عظات خدا بشه  علیه السالمحسین 
 های بی جنبه و جو گیر شدن مان وموج  غفلت ما آدم

 گفَناان شده! " انا ربکم االعلی " 

 

 ... داردادامه 


