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احتماال در فیلم های علمی- تخیلی 
دیده اید که روبات ها، ماشــین ها یا 
سامانه های کامپیوتری که به دست 
انسان ها طراحی و ساخته شده اند، 
بر زندگی خالقان شان چیره می شوند و سر به طغیان 
می گذارند و علیه اربابان شان می شــورند. اما آیا این 
نگرانی که زندگی انســان در معــرض تهدید هوش 
مصنوعی قرار دارد صرفا ایده ای جذاب برای ساخت 
فیلم و ســریال و نوشــتن کتاب اســت یا ریشه در 
واقعیت دارد و انسان باید نگران روزی باشد که اختیار 
زندگی اش از دست خودش خارج شود و فناوری هایی 
که برای راحتی خود خلق کرده، درصدد سلب  آسایش 
از او برخواهند آمد؟ شاید خیلی خیال پردازی باشد که 
فکر کنیم فناوری های هوش  مصنوعی تهدیدی برای 
جان انســان ها خواهند بود. همین حاال هم بسیاری 
از پیشــرفت های حاصل در حــوزه هوش مصنوعی 
به بهبود زندگی انسان منجر شده است. با این حال، 
نمی توان کتمان کرد که هــوش مصنوعی تغییراتی 
در جهان سال های نه چندان دور آینده ایجاد خواهد 
کرد که الزم اســت از حاال به این تغییرات و تأثیراتی 
که روی زندگی انسان می گذارد بیندیشیم. پیش از هر 
سخن دیگری، اول ببینیم هوش مصنوعی چیست؟ 
به طور خالصه، هوش مصنوعی هوشی است که توسط 
ماشین ها ظهور پیدا می کند، در مقابل هوش طبیعی 
که توسط جانوران شامل انســان ها نمایش می یابد. 
برخی منابع اصطالح »هــوش مصنوعی« را جهت 
توصیف ماشینی استفاده می کنند که عملکردهای 
»شــناختی« را از روی ذهن انسان ها تقلید می کند، 
همچون »یادگیری« و »حل مســئله«، هرچند این 
تعریف کامال دقیق نیست. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات با دغدغه بررسی تأثیرات هوش مصنوعی 
در جامعه به برگزاری سلسله نشست های »فرهنگ 
عمومی، اخالق و هوش مصنوعی« اهتمام ورزیده که 
هفته پیش نخستین نشست آن برگزار شد. در ادامه، 
گزارش این نشست که به بررســی ابعاد مختلف این 

موضوع اختصاص داشته آمده است.

پدیده ای ورای مرزها
نخستین نشست از سلسله نشســت های »فرهنگ 
عمومی، اخالق و هوش مصنوعی« با همکاری شورای 
فرهنگ عمومــی و با حضور احمد پاکتچی )ســفیر 
جمهوری اســالمی ایران در سازمان علمی فرهنگی 
یونسکو(، محمد حســینی مقدم )عضو هیأت علمی 
گروه مطالعات آینده نگر مؤسسه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی(، سیدعلی حسینی )دکتری هوش مصنوعی 
از دانشگاه لندن( و با دبیری محمد نصراوی )دانشجوی 
دکتری سیاستگذاری فرهنگی( در پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات، برگزار شد. در بخش اول این برنامه 
احمد پاکتچی درباره ســند اخالق هوش مصنوعی 
در یونسکو به ایراد سخن پرداخت و در باب چیستی 
هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی به عنوان یک 
فناوری نوین، پدیده ای است به شدت در حال توسعه که 
بسیاری از کشورها، سازمان های بین المللی و خیلی از 
متفکران را به این سمت سوق داده که قبل از اینکه برای 
بشریت اتفاق یا فاجعه ای رخ دهد، تدبیری در این باره 
بکنند تا هوش مصنوعی مسیر لجام گسیخته ای را طی 
نکند و به بشر صدمه ای نزند. شاید به طور خاص از سال 
۲۰۱۹ تاکنون، موضوع داشتن ابزارهای کنترلی روی 
هوش مصنوعی مورد توجه دولت ها و ســازمان های 
بین المللی قرار گرفته است. او با مروری بر سندهای 
مختلف تصویب شده از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، از یک 
دومینوی خیلی تند و ســریع یاد کرد و افزود: در این 
3سال اسنادی در کشــورهای مختلف تصویب شده 
که شبیه یک دومینوی تند و ســریع است. در ژانویه 
۲۰۱۹، ایاالت متحده آمریکا، ســندی تحت عنوان 
»راهنمای تنظیمات کاربست های هوش مصنوعی« 
تصویب کرد که بیشتر آیین نامه ای بود. چند ماه بعد، 
اتحادیه اروپا سند دیگری را تحت عنوان »توصیه های 
ســرمایه گذاری برای هوش مصنوعی قابل اعتماد« 
تصویب کرد تا توصیه هایی برای حرکت به ســمت 
هوش مصنوعی قابل اعتماد از حیث ســرمایه گذاری 
ارائه دهد. در ۸آوریل همان سال، اتحادیه اروپا سند 

دیگری تحت عنوان »هــوش مصنوعی قابل اعتماد« 
تصویب کرد که این بار سعی می کند خطوط راهنمای 
اخالقی را برای قابل اعتمادسازی هوش مصنوعی ارائه 
کند. سرعت و شــتاب این بازی دومینو، هرچه که ما 
به ســمت۲۰۲۱ حرکت می کنیم، بیشتر می شود. 
در ســپتامبر۲۰۲۱، شــاهد تصویب یک سند ملی 
با عنوان »هنجارهای اخالقی برای اســتفاده هوش 
مصنوعی« در جمهوری خلق چین هستیم که دقیقا 
یک ماه پس از آن، در فدراســیون روســیه هم اقدام 
مشابهی صورت می گیرد. در فاصله روزهای ۹ تا ۲۴ 
نوامبــر۲۰۲۱ هم توصیه نامــه ای در چهل و یکمین 
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی یونسکو با عنوان 
»توصیه نامه اخالق هوش مصنوعی« تصویب می شود 
که بازتاب های مختلفی از سوی کشورهای مختلف 
ازجمله ایران داشته است. جمهوری اسالمی ایران تنها 
کشوری بود که درباره این توصیه نامه تحفظ داد و آن 
را به طور رسمی به دبیرخانه یونسکو اعالم کرد. فارغ از 
دغدغه هایی که ممکن است نهادهای مختلف کشور 
در مورد این سند داشته باشند، این اتفاق به عنوان یک 
واقعیت غیرقابل انکار در سطح جهانی در حال رخ دادن 
است که نمی توان در مقابل آن مرزهای ملی کشید. ما 
در این خصوص نیازمندیم که هم سند ملی خودمان 
را در زمینه اخالق هوش مصنوعی داشته باشیم و هم 
بتوانیم سیاستگذاری مناسبی درباره سندهای جهانی 

داشته باشیم.

سالح شدگی هوش مصنوعی
سفیر جمهوری اســالمی ایران در ســازمان علمی 
فرهنگی یونســکو به تعارض های ممکن و محتمل 
هوش مصنوعی در آینده نیز اشاره و تصریح کرد: توجه 
به مسئله اخالق زمانی جدی می شود که در تعارض با 
قوانین و سیاست ها قرار گیرد، به گونه ای که امکان عمل 
کردن به هردوی آنها نباشد. درخصوص توصیه نامه 
اخالق هوش مصنوعی یونسکو هم تعارضاتی با قوانین 
کشورها دیده می شــود. ازجمله اینکه طبق قوانین 
کشورها، آنها باید در اعمال حاکمیت خود مستقل و 
مختار باشند که این توصیه نامه محدودیت هایی را بر 
آنها تحمیل می کند. به همین دلیل، برخی از کشورها 
زیر بار آن نمی روند. از طرف دیگر، اگر همه کشورها 
اطالعات شــان را در اختیار هم بگذارند، ممکن است 
در نگاه اول، این اقدام دوستانه به نظر بیاید اما واقعیت 
این است که کشــورهایی از این کار بیشترین سود و 
بهره را می برند که پلتفرم های جهانــی را در اختیار 
دارند. موضــوع تعارض قوانین بــا اخالق، موضوعی 
است که باعث می شود به دنبال سازوکارهایی باشیم تا 
دسترسی عادالنه تر به دستاوردهای هوش مصنوعی را 
برای ما فراهم کند. از دیگر تعارض های ممکن، مسئله 
تعارض اخالق با سودطلبی اقتصادی است که در این 
خصوص، کمپانی های بزرگ، سودهای کالن خود را 
بر اخالق ترجیح خواهنــد داد. همچنین، یکی دیگر 
از مســائلی که در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد و 
می توان از آن به عنوان یکی از تعارض ها یاد کرد، مسئله 
نظامی گری یا سالح شــدگی هوش مصنوعی است. 
یکی از نگرانی هایی که امروز وجود دارد، بعد نظامی 
هوش مصنوعی و تبدیل آن به یک سالح نظامی است 
که می تواند روابط امنیتی در سطح جهان را دگرگون 
کند. لذا یکی از پرســش های اساســی این است که 
دســتورالعمل هایی که برای کاربرد هوش مصنوعی 
تنظیم می شود، برای کاربردهای غیرنظامی هستند 
یا همه کاربردها ازجمله کاربرد نظامی هوش مصنوعی 
را هم شامل می شوند؟ هنوز این مسائل در توصیه  نامه 
هوش مصنوعی یونسکو شکافته نشده و به همین دلیل 
است که می گوییم هنوز راه نرفته بسیار داریم. پاکتچی 
در پایان با اشاره به چالش های موجود تأکید کرد: اینکه 
چگونه می توان تناسبی بین اخالق هوش مصنوعی 
با قوانین، مقررات و سیاست های کشورهای مختلف 
برقرار و تعارض ها را برطرف کرد، بحث های جدی و 
حساس هستند که هنوز روی میز هستند. با توجه به 
حساسیت جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با تک تک 
این موارد، انتظار می رود که کارشناسان و متخصصان 
ایرانی خیلی جدی تر، پیشروتر و دقیق تر وارد این بحث 

و گفت وگو شوند.

کاربردهای متنوع هوش مصنوعی
در ادامه محمد حســینی مقدم، در مقدمه سخنان 
خود دربــاره اهمیت هوش مصنوعــی گفت: امروز 
هوش مصنوعی مورد تأکیــد صاحب نظران دولتی و 
خصوصی و نهادهای مدنی قرار گرفته است. این تأکید 
یا از منظر هراس از گسترش این تکنولوژی است  یا 
از منظر شیفتگی به آن. صرف نظر از این نگاه ها، یک 
اجماع نظر جهانی وجــود دارد و هوش مصنوعی در 
دستور کار کنوانســیون های بین المللی قرار گرفته 
است که این نشان می دهد هوش مصنوعی یک مسئله 
جاافتاده جهانی است که ما هم باید آن را در دستور 
کار خود قراردهیم. هم اکنون، ۷۷درصد مردم جهان، 
از قابلیت های هوش مصنوعی استفاده می کنند که 
فقط 33درصد از این موضوع آگاهی دارند. همچنین 
استفاده از آن در محیط کار یک امر رایج است که از 
۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵، به 3۷ درصد در سال ۲۰۲۱ 
رسیده اســت. یکی از نقاط عطف ملموس شدن آن 
برای مردم جهان، شرایط کووید-۱۹ بود که مردم به 
وضوح نحوه استفاده و مبادله اطالعات از طریق آن را 
دیدند. از هوش مصنوعی در دنیا استفاده های متنوعی 
می شود ازجمله استفاده در خودروهای خودران که تا 
ســال۲۰۵۰، ۹۰درصد تصادفات جاده ای را کاهش 

خواهد داد.
او با اشاره به سطح بهره مندی جامعه علمی ایران از 
هوش مصنوعی افزود: نحوه رویارویی جامعه علمی 
ایران با هوش مصنوعی هم اهمیــت دارد. در برآورد 
جهانی ســطح بهره مندی از روبــات در برنامه های 
آموزشــی، رتبه ایران 3 درصد بوده است. همچنین 
جایگاه جهانــی ایران در تولید مقــاالت بین المللی 
در هوش مصنوعی از ســال۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، جایگاه 
برجسته ای است که این نشان می دهد جامعه علمی 
ایران توانسته به رغم همه مشکالت و چالش ها، در تراز 
کشورهای صاحب این علم در تولید این علم و دانش 
مشارکت داشته باشد. درخصوص کسب مهارت های 
دیجیتال هــم جایگاه ایــران در میانگین جهانی رو 
به باالست که این هم نشــان می دهد شهروندان ما، 
مهارت هــای دیجیتال را فراگرفته انــد که این خود 
می تواند دســتمایه خوبی برای تحول و دستیابی به 
بلوغ در حوزه هوش مصنوعی باشد. عضو هیأت علمی 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به تغییراتی که 
هوش مصنوعی در حوزه علم و علم ورزی ایجاد خواهد 
کرد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی به 
انحاء مختلف وضعیت علم ورزی را متحول خواهد کرد. 
تحول در برنامه های پژوهشی، سرمایه های انسانی، 
به کارگیری ســرمایه های فیزیکــی، همکاری های 
علمــی بین المللی، زمان پژوهــش، منابع مالی آن، 

چگونگی ارزیابــی پژوهش و چگونگی دســتیابی 
به اهــداف پژوهش، ازجمله این تحوالت هســتند. 
ســتون های تحول هوش مصنوعــی را می توان در 
قانون های مور )افزایش ظرفیــت پردازنده(، قانون 
کرایدرز )افزایش امکان ذخیره بیگ دیتاها( و قانون 
کوپر )افزایش سرعت پردازش(، توسعه  الگوریتم های 
هوش مصنوعی، توسعه نرم افزارهای منبع باز، توسعه 
سخت افزارهای محاسباتی و دسترســی به داده ها 
برشمرد.  برخی از این تحوالت در حوزه پارادایم های 
کشف علمی صورت خواهد گرفت که در آن از پارادایم 
مبتنی بر theory driven research به سمت یک 
پارادایم مبتنی بر data driven research خواهیم 
رفت. یعنی از مسیر تفسیر و تبین به سمت داده ها و 

نمونه ها  گذار خواهیم کرد.
حسینی مقدم در پایان به ذکر چالش های پیش روی 
توســعه علم در ســایه هوش مصنوعی پرداخت که 
فقدان رویکردهای نظری برای یکپارچه سازی داده ها 
و مدل های هوش مصنوعی در تحلیل کالن داده ها، 
شکاف میان دانشمندان و مهندسان در بهره مندی از 
هوش مصنوعی )الگوریتم، سخت افزار، نیروی انسانی 
و...(، شکاف در دسترسی به داده ها، تقویت فرهنگ 
ســلبریتی در علم، حکمرانی بنگاه ها در پیشــرفت 
علم و افزایش مشارکت علمی شرکت های بزرگ در 
توسعه یادگیری عمیق در برابر دانشگاه های نخبه، 

از جمله آنها بود.

مسئولیت و هوش مصنوعی
سیدعلی حسینی، سخنران سوم این نشست با اشاره 
به مهم ترین مســائل موجود در حوزه اخالق هوش 
مصنوعی اظهار داشــت: یکی از مهم ترین مسائلی 
که در اخالق هوش مصنوعی مطرح اســت، حریم 
خصوصی افراد و دسترســی شــرکت های مختلف 
به داده های افراد اســت که حریــم خصوصی آنها را 
نقض می کند. شفافیت یا عدم شفافیت الگوریتم ها 
و تصمیماتی که ایــن الگوریتم ها می گیرند، رعایت 
انصاف، مواســات و برابری در آمــوزش الگوریتم ها، 
کاربرد هوش مصنوعی در حوزه های نظامی به ویژه 
استفاده از ابزار نظامی هوشمند مستقل و خودکار و 
نهایتا مسئله مسئولیت پذیری، از دیگر موارد مهمی 
هستند که در حوزه اخالق هوش مصنوعی همواره 
مطرح هستند. یکی از بحث های اولیه ای که در توسعه 
دادن این ماشین ها مطرح شد، بحث مسئولیت پذیری 
بود که چطور باید باشد و چه کسی باید پاسخگو باشد؛ 
مثاًل مسئولیت خسارت مالی افرادی که شغل شان 
را به روبات ها می بازند، با چه کســی است؟ و یا اینکه 
مسئولیت در هنگام تصادف یک ماشین خودران، با 
کیست؟ اینها ازجمله ســؤاالت مهمی است که در 

زمینه اخالق هوش مصنوعی مطرح هستند.
او با اشــاره به نقطه عطف توجه به مبحث اخالق در 
هوش مصنوعی در اروپا اضافه کرد: یکی از نقاط عطف 
توجهی که در اروپا در قسمت های مختلف جامعه به 
مبحث اخالق و اخالق مداری در هوش مصنوعی شد، 
اتفاق بین فیسبوک و شرکت انگلیسی کمبریج آنالتیکا 
بود که در مارس۲۰۱۴ رخ داد که طی آن، داده های 
کاربران فیسبوک و حساب رأی دهندگان آمریکایی 
به عوامل روسی فروخته شد و مورد تبلیغات هدفمند 
قرار گرفت. این اتفاق و آبروریزی بزرگ، سرو صدای 
زیادی ایجــاد و بحث اخالق در هــوش مصنوعی را 
پررنگ کرد. حسینی با بیان اینکه هر کشور، شرکت 
و منطقه ای تعریف، تفسیر و روش خاص خود را دارد، 
حساســیت ایران در مقابل هــوش مصنوعی را یک 
رویکرد طبیعی دانست و گفت: شرکت ها، مناطق و 
کشورها، تعاریف، تفاسیر و روش های خاص خود را 
در زمینه هوش مصنوعی دارند. لذا اگر کشوری مثل 
ایران هم می خواهد اصــول و روش خود را اجرا کند، 
کاماًل طبیعی است و این فرصت برای او باز است. مثاًل 
اروپا، بیشتر روی حفظ حریم خصوصی افراد تأکید 
دارد اما آمریکا، بیشتر به مسائلی مثل تبعیض نژادی 
و جنسیتی توجه می کند. اگر ما هم می خواهیم روی 
هوش مصنوعی کار کنیم، باید ببینیم چه مســائلی 
برای ما مهم اســت و هوش مصنوعــی می تواند چه 

خدماتی به ما ارائه دهد.

اخالق و قانون در عصر هوش مصنوعی
با پیشرفت هایی که در زمینه هوش مصنوعی به وجود آمده باید به قوانین متناسب با آن هم اندیشید

چرخه فیلم های تاریخی دهه6۰ 
تاریخ سخن بگو

 با پیروزی انقالب اسالمی، مانند هر تالطم بزرگ اجتماعی و 
سیاسی، این ایده در افکار عمومی گسترش پیدا کرد که زمان 
بیان حرف های ناگفته درباره تاریخ فرا رسیده. نخبگان مذهبی، 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی در محافــل و جراید، خفقان و 
سانسور رژیم گذشته را عامل اصلی ناگفته ماندن حقایق تاریخی 
معرفی می کردند. مردم با هیجان انقالبی سال های اولیه، پیگیر 
افشاگری های تاریخی شده، بی صبرانه منتظر بودند تا هنرمندان 
از سانسور رســته با بیان ادبی و هنری، پرده های تاریخ را کنار 
بزنند. پیشــخوان کتابفروشــی ها مملو از کتاب های تاریخی 
بود. مردم که بیشتر از سابق کتابخوان شــده بودند، هر روز با 
روایت های تازه ای از تاریخ روبه رو می شدند. هدف از کندوکاو 
عمومی تاریخ در پایان دهه ۵۰ و ابتدای دهه 6۰، معرفی عوامل 
عقب ماندگی کشور در قامت استبداد داخلی و استعمار خارجی 
بود. همه منتظر بودند که هنرمندان به صحنه بیایند و در صحنه 
تماشاخانه ها و پرده سینما ها تاریخ واقعی را نمایش بدهند. برای 
مردمی که در روز های تظاهرات در کنار عکس رهبران انقالب، 
عکس شخصیت های تاریخی را نیز حمل می کردند، تقاضای 

تماشای فیلم تاریخی بدون سانسور، طبیعی بود.
 فیلمسازان ایرانی در دهه 6۰تحت تأثیر این فضای عمومی یکی 
از متنوع ترین چرخه های فیلمسازی  را راه انداختند. در چرخه 
فیلم های تاریخی آنچه مبنا قرار داشت، ارائه تصویری انقالبی 
از برهه های تاریخی یک کشور باســتانی با تاریخ پیچیده بود؛ 
پاسخی مســتقیم به نیاز روز مخاطبان. معلوم بود که در شور 
و هیجان پس از انقالب روایت تاریخی عمیقی، نمی توان روی 
پرده برد. مطالعه و بررســی عمیق و هنرمندانه تاریخ، زمانبر و 
دور از حوصله انقالبی آن سال ها بود. به همین دلیل سینماگران 
سراغ نماد ها و شمایل های تاریخ رفتند. شخصیت های محبوب 
و روایت های محبوب مورد توجه قــرار گرفتند. روایت انقالبی 
تاریخ، به روایت تجاری از روایت انقالبی تاریخ تبدیل شد. تاریخ و 
روایت تاریخی صاحب قرارداد هایی ذهنی برای روایت سینمایی 
بعد از انقالب شــد؛ الگو هایی درباره رفتار و شخصیت و ماهیت 
سالطین، مستشاران خارجی و رویداد های تاریخی؛ الگو هایی 
که بیشتر به شعار تاریخی شباهت داشتند؛ شعار هایی که بعد 
از مدتی وجاهت خود را از دســت دادنــد. بی توجهی عمومی 
به این الگوها باعث شــد که چرخه تولید فیلم های تاریخی از 
نفس بیفتد. بدون شک نوشتن یک یادداشــت درباره چرخه 
فیلم های تاریخی، با توجه به تعداد و تنوع فیلم ها، حق مطلب 
را ادا نخواهد کرد و این نوشــته نیز هرگز چنین ادعایی ندارد. 
هدف این نوشته از تهیه فهرستی پیرامون الگوها و شباهت های 
روایی در فیلم های تاریخی این دوره بیشتر نیست. اگر محدوده 
تاریخی بودن فیلم های این دوره را از ایران باســتان تا کودتای 
۲۸مرداد ۱33۲بدانیم، بین سال های ۱3۵۸تا ۱36۹، از میان 
نزدیک به ۴۰۰ فیلم تولید شده در ســینمای ایران، ۲۵ فیلم 

تاریخی ساخته شده است.
تمایل به ســاخت فیلم درباره دوران قاجاردر دهه 6۰با ساخت 
۷فیلم بیشــتر از باقی دوران های تاریخی است. پهلوی دوم با 
6فیلم، پهلوی اول با ۴فیلم، ایران در ســده های میانی تاریخ با 
3فیلم، تاریخ ادیان و اسالم ۲ فیلم، روایت تاریخی بدون استناد 
به زمان مشخصی از تاریخ ۲فیلم و ایران قبل از اسالم با یک فیلم، 
سهم هر کدام از دوره های تاریخی در چرخه سینمای تاریخی 
دهه6۰ است. علت اصلی تمایل فیلمسازان به سلسله قاجار و 
پهلوی را باید در عالقه بیشتر مخاطبان به تماشای روایت های 

تاریخی انقالبی درباره تاریخ معاصر دانست.
میراز کوچک خان جنگلی و قیام جنگل، محبوب ترین شخصیت 
و رویداد تاریخی برای فیلمســازان این دوره است. درباره میرزا 
کوچک خان دو فیلم- نخستین پروژه دنباله دار تاریخ سینمای 
ایران- ساخته می شود. سال ۱363»میرزا کوچک خان« و سال 
بعد »سردارجنگل« ساخته های امیر قویدل به عنوان مهم ترین 
پروژه های تجاری سینمای تجاری ایران)بخش خصوصی( به 
نمایش درمی آید. این دو فیلم در کنار فیلم های حسن هدایت 
درباره قیــام جنگل- »پیــک جنــگل« )۱36۲( و »آتش در 
زمستان« )۱36۴(- نشان می دهد که زمینه تجاری بیشتری 
برای ساخت فیلم درباره قیام جنگل نسبت به رویدادهای مشابه 
تاریخ معاصر در افکارعمومی وجود داشته است. عالقه جوانان 
به نبرد های چریکی و جنگ های نامنظم و همچنین شــمایل 
چریکی جنگلی ها در این رویکرد تجــاری و موفق دخیل بوده 
است. درحالی که به نظر می رســید شخصیت محمد مصدق از 
شخصیت هایی باشد که سینمای ایران بعد از انقالب چند فیلم 
درباره آن بسازد اما رویکرد متفاوت جریان رسمی به تاریخ دوره 
نهضت ملی شدن صنعت نفت از یک سو و همچنین تناقض های 
مهم تاریخی درباره رویداد ها و بازیگــران تاریخی این دوره در 

ساخت چنین فیلم هایی همچنان مانع بزرگی تا امروز است.
حسن هدایت با ساخت ۴ فیلم- پیک جنگل، آتش در زمستان، 
»مهمانی خصوصی« و »گراند سینما«- به طور متوسط هر دو 
سال یک بار، فیلم تاریخی در این دوران ساخته است. جمشید 
حیدری با ۲فیلم »تفنگدار« )۱36۲( و »وکیل اول« )۱36۷( 
در کنار مسعود جعفری جوزانی با ۲فیلم »شیر سنگی« )۱366( 
و »در مســیر تندباد« )۱36۸( از کارگردانان پرکار این چرخه 
هستند. در سال ۱36۲»سفیر«)فریبرز صالح( به عنوان نخستین 
پروژه مهم تاریخی ســینمای ایران درباره قیام امام حسین)ع( 
با فروش غافلگیر کننده ای باعث راه افتــادن چرخه فیلم های 
تاریخی شد. درسال ۱363با نمایش ۵فیلم تاریخی که 3 فیلم - 
»کمال المک«)علی حاتمی(، »دادشاه«)حبیب کاوش( و میرزا 
کوچک خان- فروش باالی ۵میلیون تومان در تهران داشتند، 
چرخه تولید فیلم های تاریخی جان از گیشــه گرفت. در سال 
۱36۷موفقیت تجاری »تحفه ها«)ابراهیم وحیدزاده( و »ردپایی 
برشن« )محمدرضا هنرمند( باعث تداوم ساخت فیلم تاریخی در 
اواخر دهه 6۰شد. اما شکست تجاری فیلم های پر امیدی مانند 
»کشتی آنجلیکا« )محمد بزرگ نیا(، »سرب« )مسعود کیمیایی( 
و در مسیر تندباد )مسعود جعفری جوزانی( در سال بعد، حرکت 
چرخه تولید ســینمای تاریخی در آخرین ســال دهه   6۰ را 
دست به عصا کرد.در سال ۱36۹ فقط ۲ فیلم با رویکرد اسطوره ای 
به تاریخ- »جست وجوگر« )محمد متوســالنی( و »ساواالن« 
)یداهلل صمدی(- ساخته شــدند که دومی به لطف هموطنان 
آذری گیشه نســبتا موفقی داشــت. یکي از فیلم هاي معروف 
این چرخه  که توسط سازمان صدا و سیما ساخته شد، هنوز به 
نمایش عمومی درنیامده است. مشکل اصلی عدم رعایت حجاب 
بازیگرانی است که نقش همسر و دختر آسیابان نگون بختی را 
بازی می کنند که جسد یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی در 

آسیاب او پیدا شده است.

خاطرات یک زامبی در قرنطینه
کتاب »خاطــرات یک 
زامبــی در قرنطینــه« 
نوشته ســپیده نیک رو 
در ۸۸ صفحه و به بهای 
3۵ هزار تومان توســط 
انتشارات قدیانی منتشر 
شــد. این رمــان طنز 
نوجوان در حال و هوای 
نخستین قرنطینه نوروز 

در زمان کرونا نوشته شده است. قهرمان این رمان که 
در قالب خاطره نویسی نوشته شده، دختر نوجوانی 
است که به واسطه قرنطینه کرونا در خانه احساس 
بی حوصلگی می کند و به همین خاطر با دوســت 
صمیمی اش برای سرگرمی، یک مســابقه برگزار 
می کند. این مسابقه منجر به اتفاقاتی طنز می شود 
که حال و هوای قرنطینه نوروزی را تغییر می دهد. 
پشت جلد کتاب نوشته شده است: »اولین دفترچه 
خاطراتم را در نخســتین عیــد کرونایی زندگی ام 
کادو گرفتم. آن وقت فکــر می کنید نباید توی آن، 
ماجراهای قرنطینه را می نوشتم؟ من که فکر می کنم 
چاره ای نداشــتم. اولش فکر می کــردم این عید 
مزخرف، خیلی بی مزه طور و تکراری می گذرد. اما 
بعد به خاطر مسابقه من و فرنوش ماجراهای زیادی 
اتفاق افتاد …«. سپیده نیک رو، نویسنده، شاعر و 
ترانه سراست. از دیگر آثار منتشر شده او می توان به 
این عناوین اشاره کرد:»سفره هفت خون«، »درخت 
ســؤال نمی کند، می افتد«، »کارگاه خانم جان«، 

»گروه مخفی« و... .

 صدای ناشنیده
 اروپایی های قرون وسطی

کتاب »پنیــر و کرم ها؛ جهان 
یک آسیابان قرن شانزدهمی« 
نوشته کارلو گینزبرگ به تازگی 
با ترجمه ابــوذر فتاحی زاده و 
محمدجواد عبداللهی توســط 
نشر نو منتشر و راهی بازار نشر 
شده اســت. این کتاب یکی از 
عناوین مجموعــه »کتابخانه 
تاریــخ جهان« اســت که این 
 ناشر منتشــر می کند. نسخه 

اصلی این کتاب سال ۱۹۸۰ توسط انتشــارات دانشگاه جان 
هاپکینز در بالتیمور آمریکا چاپ شــده است. این  کتاب برای 
اولین بار ســال ۱۹۷6 به زبان ایتالیایی منتشر شد و اهمیتش 
آنطور که مترجمانش می گویند، در این اســت که خالف آمد 
عادت رایج واقعه نویســان که مردان تربیت شده ای چون برونو 
و گالیله را دستمایه خوانش خود از تاریخ قرار داده اند، یکی از 
مردمان عادی را در کانون توجه قرار داده تا زمینه و زمانه اش را 
بازآفرینی کند و به تاریخی ناشنیده نقب بزند که در آن، دباغان 

کنار یکدیگر کتاب های ممنوعه می خواندند. 
شــخصیت اصلی کتاب »پنیر و کرم ها« آسیابانی روستایی 
به نام منوکیو مشهور به دومنیکو اسکاندال است که از بخت 
بدش، دستگاه تفتیش عقاید کلیسا او را در ایتالیای سال های 
پایانی سده شانزدهم میالدی زندانی کرد و به محکمه کشاند. 
کتاب »پنیر و کرم ها« 6۲ فصــل دارد و پیش از این فصول 
هم »یادداشــت مترجمان«، »مقدمه چاپ سال ۲۰۱3« و 
»مقدمه بر چاپ ایتالیایی« درج شده است. این کتاب با 33۰ 
صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۲۵هزار تومان 

منتشر شده است.

 پانزدهمین جلد
»دفتر خاطرات بچه الغرمردنی« 

ترجمــه پانزدهمیــن  جلــد 
»دفترخاطرات بچه الغرمردنی« 
نوشــته جف کینی بــا عنوان 
»ته بدبختی« به تازگی با ترجمه 
نســرین مهاجرانــی توســط 
انتشارات پیدایش منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. جف کینی، 
نویســنده کودک و نوجوان در 
این مجموعه، خاطرات یک بچه 

الغرمردنی را نوشته که خود می گوید »دفتر وقایع نگاری است، 
نه یک دفتر خاطرات. این، فکر مامانم بــوده، نه من. اما اگر او فکر 
می کند که در این دفتر درباره احساساتم و از این چیزها می نویسم، 
پاک اشــتباه کرده.« این بچه الغرمردنی می گوید تنها دلیلی که 
قبول کرده خاطراتش را بنویسد، این است که بعدها وقتی مشهور 
و ثروتمند شــد، این کتاب به دردش می خورد اما فعال با یک مشت 
کودن همکالس است. مخاطبان اصلی مجموعه »دفترخاطرات بچه 
الغرمردنی« کودکان گروه سنی ج هستند. ترجمه چهاردهمین جلد 
این مجموعه فروردین ۱۴۰۰ به بازار نشر آمد و حاال در آبان ۱۴۰۱ 
نوبت به انتشــار جلد پانزدهم رســیده اســت. ماجراهای ِگِرگ و 
خانواده اش تمامی ندارند. در جلد پانزدهم هم گرگ، خسته از روزهای 
تکراری می خواهد همراه خانواده اش کمی ماجراجویی کند. در نتیجه 
به سفر می روند و هر بالیی که ممکن است، به سرشان نازل می شود؛ 
ازجمله سرگردانی در اقامتگاهی پردردسر، راسوهای بدبو، سیستم 
فاضالب خراب، حمام بی آب و ده ها مشکل دیگر... تازه باران هم شروع 
به باریدن می کند و اوضاع بچه ها خراب تر می شود. مسئله این است 
که گرگ و همراهانش می توانند با وجود این همه مشکل خودشان 
را نجات بدهند یا نه؟این کتاب با ۲۲۴ صفحه مصور، شمارگان هزار 

نسخه و قیمت ۹3 هزار تومان منتشر شده است.

پیشخوان ۱

پیشخوان 3

پیشخوان ۲

یادداشت

هوش مصنوعی به عنــوان یک واقعیت 
غیرقابل انــکار در ســطح جهانــی در 
حــال رخ دادن اســت کــه نمی تــوان در 
مقابــل آن مرزهــای ملــی کشــید. ما در 
ایــن خصــوص نیازمندیــم که هم ســند 
ملی خودمــان را در زمینه اخالق هوش 
مصنوعی داشــته باشــیم و هم بتوانیم 
سیاستگذاری مناسبی درباره سندهای 

جهانی داشته باشیم

علیرضا محمودی

گزارش


