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  نظريه جديدي براي هوشهزار مغز، 
  جف هاكينز: تأليف
  قاسم كياني: ترجمة

  1400: سال چاپ
  مازيار: انتشارات

  
نوشته جف هاكينز  هزار مغز، نظريه جديدي براي هوشكتاب 

به ترجمه قاسم كياني مقدم از انتشارات مازيار در سال جاري 
كتاب به كار مغز مي پردازد و اينكه مجموعه . منتشر شده است

سلولهاي آن چگونه چيزي به عنوان هوش ،كه هنوز چون معما 
الگوبرداري هايي كه در ابداع هوش .مي ماند، را پديد مي آورد

 .ندمصنوعي كاربرد دار

نويسنده كتاب، جف هاكينز، بنيانگذار شركت نومنتا براي 
  پژوهش علوم اعصاب و نيز موسسه علوم اعصاب رد وود است
. كه پژوهشهايي در مورد نوقشر مغز و نظريه هاي كالن مغز دارد

وي عضو فرهنگستان ملي مهندسي و صاحب تاليفات پرفروشي 
وش ارائه مي دهد در اين اثر جف هاكينز نظريه اي از ه. است

كه به درك ما از مغز و نيز آينده هوش مصنوعي كمك مي كند 
و ديدگاه ما را از اين قلمرو نوظهور، كه سيطره آن بر زندگي 

هوش پديده . امروز و فرداي ما آشكار است، متحول مي سازد
اي پيچيده است كه همچنان مورد مطالعه متخصصين مغز و 

كار آن تحت لواي هوش اعصاب است و الگوبرداري از 
بخش نخست . مصنوعي بي شك بسيار سخت و پيچيده است

وقتي فكر مي كنيد "اين اثر به نظريه هزا رمغز مي پردازد، اينكه 
در . "در سرتان چه مي گذرد و باهوش بودن جه معنايي دارد

بخش دوم هوش ماشيني و تحوالت ناشي از آن در سده بيست 
ه هوش مصنوعي امروزه جندان هم و يكم مورد توجه است، اينك

با هوش نيست و براي ساختن ماشين هاي واقعا هوشمند چه 
و اينكه نگراني واقعي نه تسلط هوش ماشيني بلكه . بايد كرد

نحوه استفاده ار آن توسط انسانهاست كه خطر اصلي به شمار 
در بخش سوم كتاب به موقعيت انسان از ديدگاه مغز . مي رود

اينكه مدل مغز از جهان در ذهن ما مدلي از  اختصاص دارد و
خود ماست و اينكه اين مدل مغزي خودساخته مي تواند درست 

در اين بخش تصريح مي شود كه ترك و حذف باورهاي . نباشد
نادرست كاري دشوار بوده، و تركيب اين باورها با هيجانات 

  .بدوي ما تهديدي براي بقاي بلند مدت ماست
كتاب نويسنده به تفاوت هاي بين انتخاب  در فصل هاي نهائي

حاصل وجود (هاي هاي مبتني بر ساخت زيست شناختي 
)  زيستي و مبتني بر كاركردهاي ژني به عنوان ارگانيسم بيولوژيك

وراي وجود زيستي و ( و ساخت مبتني بر گونه اي باهوش 
) برمبناي هوش منحصر به وجود انساني كه به آن شهرت داريم

اينكه در تعارضات بين خود زيستي با رفتارهاي . دمي پرداز
و هوش  -بدوي و خود برآمده از هوش و دانش و فناوري

چه انتخاب و روش هايي براي حفظ و بقاي زندگي  - مصنوعي
  .است هزارمغزدر پيش بگيريم از نظرپردازهاي  هيجان انگيز 

توانيد يبراي ديدن و خريد اين اثر و اثار ديگر انتشارات مازيار م
 www.mazyarpub.irبه وبگاه اين انتشاراتي پرسابقه به آدرس 

  .   مراجعه  كنيد
   
   

  معرفي كتاب
  يدانشگاه خوارزمي، دانشكده علوم زيست، دالرام اسليمي اصفهاني
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  اخالق در فناوري شبيه سازي انسان
  جان وودواردتأليف 
   سيد محمد هادي رضويترجمه 

  1398: سال چاپ
  جهاد دانشگاهي: انتشارات

   
را از جنبه هاي مختلف علم  سازي شبيه مقوله حاضر كتاب

تواند آغاز مناسبي  اخالق مورد توجه قرار داده است و مي
براي محققان و دانشجويان باشد كه به مباحث اخالق در 

اين  .حوزه فناوري، به ويژه فناوري شبيه سازي عالقه دارند
سازي  ق در باب فناوري شبيهاخال. فصل دارد 12كتاب 

انساني، شبيه سازي توليد مثل اخالقي است، شبيه سازي 
توليد مثل غير اخالقي است، شبيه سازي درماني مي تواند 
جان انسانها را نجات دهد، شبيه سازي درماني غير اخالقي 
است، شبيه سازي انسان غير قابل اجتناب است، شبيه 

هاي  اشد، تمامي روشسازي انسان ها شايد غيرممكن ب
سازي انسان غير اخالقي است و بايد ممنوع شود،  شبيه

شبيه سازي انسان نشان دهنده نبود احترام به طبيعت است، 
سازي انساني  سازي انساني غير ضروري است، شبيه شبيه

منجر به باز تعريف مفهوم خانواده خواهد شد، بحث 

؛ اغراق و سازي انسان از دو جانب صدمه ديده است شبيه
هاي علمي و تخيلي عناوين فصل هاي اين كتاب  داستان
  .است

  
  

  
  

 نفارماكولوژي آبزيا

فرد  ،چونگ مان –راجر سي  ،بالديسروتوبرناردو  :تأليف
  كيبنگ.بي.اس

معصومه  ،علي طاهري ميرقائد ،حسين مومني :ترجمه
  بشيري

  1400: سال چاپ
  دانشگاه تهران: انتشارات

اي بر كالبدشناسي و  مقدمهي  در اين كتاب مطالبي درباره
پروري  هاي جانوري مهم آبزيان در آبزي فيزيولوژي گونه

مقدمه كلي بر فارماكولوژي آبزيان عوامل ضدميكروبي 
ريزي  تخمعوامل ضدانگل دستكاري جنسي و كمك به 

بازگو  ضد دردي، بيهوشي و يوتانايز در حيوانات آبزي
 . گرديده است

  


