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«�ـ� �ـ��ر �� ��ـ� �ـ�دی ��ـ� �ـ� �����ـِ� ز�ـ� ��ـ� �ـ� �ـ�ه ���ـ�؟». ا�� ���ـ�  �� �� 
���ـ� ���ـ��آ��� ���ـ� �� �ـ�د ���ـ� از ����ـ� ���ـ� �ـ�د �ـ� �ـ� ��ـ� ا���ـ�رش 
در د��ـ�ی ا��ـ�ر �ـ������ �� ��ـ� ��ـ� ����ـ� �ـ�. ا��ـ� �ـ�د، و��ـ� آن ��ـ�ت را �� 

���ن آ�رده ��د، ���ان ���اه ��� ���.
 �ـ� ��ـ� �ـ��ر �� �ـ�د ز�ـ� �� �� و �ـ�ل و ���ـ�، �ـ� �ـ���� ای ����ـ� در د�ـ�ع از �� 
�ـ���  و  �ـ�د  �ـ�ده  �ـ���ا��  #��_�ـ�  ���ـ�  از  ����ـ�  در  ��ر�ـ�  و  دا�ـ�  ز�ـ�ن 
����� از ���ق ��� ��د، �� ���� دپ، ���ـِ� �ـ����، �� ٢٣ �ــ�ل از او ��رگ �� ��د، 
���س ���ـ��ن،  �ـ��  و  دا�ـ�  ��ـ�ر  �ـ�اد  و  ا�ـ��  ��ـ�ف  در  ����ـ�  �ـ���� ای 
������� �ـ� و ��ر���ـ� ���ـ� و ���ـ� و ���ـ�ز �ـ�د، آ�ـ�� ر�ـ���ه ���ـ�؟ ��ـ� 
�ـ��� �� ��ـ� ���ـ�ا ���ـ� ����ـ� ���ـ�. و �ـ� ��ـ� از ا��ـ���ی ���ـ� دپ، �ـ� آن 

 �� ���� ��ر ��د.
ً
���� ���� �� ���� از آن ��د، وا���

را  آ��ـ� �ـ���ش  �ـ�د.  �ـ� داد��ه  را  از دپ  �ـ�د در �ـ�ل ۲۰۱۶ در��ا�ـ� ���ـ� 
در ��ر�ـ�  را  اد�����ـ�  و  ر�ـ���ه  ��ـ��  و  �و�ـ�  آزار  او  �ـ�  ا���ـ�  �ـ�  �ـ�د  ���ـ�م 
ر�ـ��� �� ���ار ��د. در ���م ا�� �ـ�ل ��، ��ـ� ��د��ی ��ا�ـ� �� دپ ���� ا�ـ�. 
ا�ـ� ����ـ�ن، در ��ز�ـ�ی ا���ا�ـ� �ـ�ل ۲۰۲۰، ����� ���� �ـ�. ������ �� ا��� ��د، �� 
��ـ� دا�ـ��،  دپ  �ـ�  �����آ��ـ�  ���ـ�ردی  �ـ�د  �ـ�  �ـ�  ���ـ�م  �ـ�د.  دپ  ���ـ� 
در ���ـ�ه،  را  د�ـ��  ا���ـ�  داده،  �ـ�ار  �����ـ�  ���ـ�  �ـ�رد  را  او  ��ر�ـ�  �ـ� داده، 
���ــ��ِ� را  �ــ�د  ر�ــ���  در  ر���ر�ــ�،  ا�ـ�  ���ــ�ف  و،  �ـ�ده  ���ـــ�ع  ��� �ــ�ا�� 

����� ��ی ����� ���ه داده ا��.
ا�ـ� ���ـ�ا آ���ـ� ����ـ� از ���ـ�ه ای ا�ـ� �ـ� ا�ـ� ��ز�ـ� �ـ� ���ـ�ع �����ـِ� ���� 
در ��ـ�ن ����ـ� �ـ�ه ا�ـ�: ����ـ� �����ـ�. در ��و�ـ�ۀ ا�ـ� �ـ��ره از ����ـ�ن، د��ـ�رۀ 

���� ����ع ��ا��� ��ا��.

دا��ـــ�ن ���
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مصائب محبوبیت

آیا ادعاهای روان شناسی مثبت گرا واقعاً علمی 
است؟

موعظه ها، عرفان گرایی و تجاری سازِی بیش ازحد روان شناسی 

مثبت گرا را آماج انتقادات کرده است 

| نوشتۀ جوزف اسمیت
نوشتار

51

روزی فقط یک وعده غذا

داستان مادرانی که برای سیرکردن 
کودکانشان می جنگند

نزدیک به هجده میلیون یمنی منی دانند وعدۀ بعدی غذا از کجا 

روزی شان خواهد شد

| نوشتۀ مگی مایکل 

بی اعتامدی از کجا رشوع شد؟

چرا لیبرال ها طرفدار نظریۀ توطئه شده اند؟
لیربالیسم همواره خود را مظهر عقالنیت دانسته است، به همین 

دلیل منی تواند اشتباهاتش را ببیند

| نوشتۀ جان گری 

نوشتار

نوشتار

31

37

از رژ لب تا چاشنی خمپاره 

بطری خالی  را در سطل انداختید؟ واقعاً 
»هیچ« کاری برای محیط زیست نکردید

داستان پالستیک هامن داستان سوخت های فسیلی است: رشد 

پرشتاب فرهنگ مرصفی

| نوشتۀ استفن بورانی 
نوشتار

نیرنگ شادی

هرچه بیشتر دنبال شادی می رویم، 
غمگین تر می شویم

چرا شادبودن به رقابتی بی انتها و رنج آور تبدیل شده که حاصل 

آن همیشه باخت-باخت است؟

| نوشتۀ کدی دلسرتاتی  نوشتار

45
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نوشتار

نظم شکنندۀ جهان87

چرا از بچه پولدارها بدمان می آید؟ 
نوعی معادلۀ هنجاری رفتار ما را در مواجهه با نابرابری های 

اجتامعی تعیین می کند

| نوشتۀ اگنس کاالرد 

هیجان بدون روایت

هیچکاک استاد ترس است، اما تریلرهای 
جدید ترسناک ترند

چطور فیلم های ژانر وحشت با استفاده از یافته های 

عصب شناختی از همیشه ترسناک تر شده اند؟

| نوشتۀ پاتریشیا پیسرتز

دلربا، اما دشوار

سلبریتی ها چه فرقی با آدم های مشهور 
دارند؟

سلربیتی ها گرچه در شیپور آشنایی می دمند، اما فاصله ای 

کهکشانی با مخاطبشان دارند 

| نوشتۀ هالی گراوت

پیام آور خرابی ها

بازگشت ابدی نیچه
چرا اندیشمندان سیاسی، از هر مسلکی که باشند، همچنان از 

نیچه الهام می گیرند؟

| نوشتۀ الکس راس 

ایراد فلسفی »صداقت«

اگر با خودمان صادق باشیم، چه چیزی را 
از دست می دهیم؟

اگر زیادی صادق باشید، دیگر منی توانید به نسخۀ بهرتی از 

خودتان تبدیل شوید

| نوشتۀ دنیل کالکات

نوشتار

56

63

71

82

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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نوشتار

ماشین می ایستد

بر من خرده نگیرید: از آدم هایی که سرشان 
توی گوشی است وحشت می کنم

شاید بتوانیم با چیزهای جدید سازگار شویم، اما چیزهای قدیمی 

را چطور فراموش کنیم؟

| نوشتۀ الیور ساکس 

119

نوشتار

93

تکی سایکایا

چرا وقتی جانمان در خطر است گذر زمان 
برایمان کند می شود؟

درک زمان در ذهن موجودات زنده جنبه ای مهم اما کمرت  

شناخته شده از جهان طبیعی است

| نوشتۀ ایوان آماتو
نوشتار

97

کنجکاوی و معنای واقعی برابری

وظیفۀ پزشک چیست وقتی بیمارانش 
فقیر، مجرم یا بددهن باشند؟

آتول گاواندی می گوید هیچ پزشکی بدون کنجکاوی دربارۀ آدم ها 

منی تواند پزشک خوبی باشد

| نوشتۀ آتول گاواندی
نوشتار

کتابخانۀ سال خوردگی

پیری دورانی است پر از اتفاقات خوب؟ 
به همین خیال باشید  

عمر طوالنی موهبت است، ولی آیا واقعاً قدردان آن خواهیم 

بود؟

| نوشتۀ آرتور کریستال 

109

نوشتار

وقتی برای دید و بازدید باقی منانده

چرا نباید آخر هفته ها کار کنیم؟
برنامه های زمانی سنگین و پیش بینی ناپذیِر ما خسارت سنگینی بر 

جامعۀ آمریکا وارد می کند

| نوشتۀ جودیت شولِویتز

101

نوشتار
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دوران مادرشدن 

بچه ای در شکم و غمی در دل، اما ...
بارداری، برای بسیاری از زنان، یکی از تجربه هایی است که 

بیشرتین فشار عاطفی و هیجانی را دارد

| نوشتۀ  جوانا نُواک نوشتار

137

یک هفته صرب کنید

چرا بالفاصله بعد از جشن تولد نباید 
فیلم هایش را ببینیم؟

متاشای ویدئوی یک اتفاق بالفاصله پس از وقوع آن می تواند 

خاطرۀ واقعی این تجربه را تغییر دهد

| نوشتۀ  جولیا چو

123

نوشتار

حریم خصوصی کودکان

وقتی بچه مان می پرسد: به چه حقی 
عکس هایم را در اینترنت گذاشتی؟

دخرت کوچکم از من خواسته دیگر چیزی از روابط 

مادرودخرتی مان در اینرتنت ننویسم، ولی من منی توانم

| نوشتۀ  کریستی تیت

ترسیدن از خوِد ترس
چرا وقتی به بچه هایمان فکر می کنیم، 

ترس سراسر وجودمان را می گیرد؟
روزگاری بچه ها را می ترساندند تا خوب بار بیایند، حاال پدر و 

مادرها را می ترسانند که خوب تربیت کنند

| نوشتۀ  فرانک فوردی 

126

133

نوشتار

نوشتار

نوشتار

خانۀ شادی ها129

روزی که دخترم را در اینستاگرام 
پیدا کردم

وقتی جای مادری باشید که دخرتش حوصلۀ او را ندارد، 

اینستاگرام شاید اندوهتان را کمی تسلی دهد

| نوشتۀ  هلن استپینسکی
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نوشتار

اوج گیری فرهنگ قربانی َمدار

چرا هر طرف سر می چرخانی به یکی توهین 
شده؟

جایگاه اخالقی قربانی، که پیش از این در حضیض ذلت بود، 

اکنون به عرش عظمت رسیده است

| نوشتۀ کانر فریدرسدورف
پرونده

170

دوستم، خودم

آیا زن ها نمی توانند دوست صمیمی 
همدیگر بشوند؟

رمان های النا فرانته و رسیال »فلیبگ«شاید تلنگری باشند برای 

دست برداشنت از تصورامتان دربارۀ دوستی های زنانه

| نوشتۀ سوزان برایت
نوشتار

151

اکرثیت قربانی

جامعۀ دلخورهای ناالن
وقتی همه می خواهند نشان بدهند که قربانی بوده اند، منتظر 

چه چیزهایی باید باشیم؟

| نوشتۀ چارلز سایکس  پرونده

161

چرخش علیه مادری

چرا بچه دارنشدن ُمد شده است؟
ایدئولوژی جدید ضدزادوولد انسان ها را برای زمین مثل سلول های 

غده ای رسطانی می داند

| نوشتۀ  فرانک فوردی

141

با من خوب باش

چرا می خواهیم بعد از قطع رابطه با 
مخاطب خاصمان همچنان با او دوست 

بمانیم؟
شعلۀ عشق خاموش می شود، اما دوستی مثل آتش زیر خاکسرت زنده 

می ماند

| نوشتۀ اشلی ِفرِتز

146

نوشتار

نوشتار
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پرونده

بالگردان یا عامل سیاسی؟212

»قربانی«: چه چیزی پشت این واژه نهفته 
است؟

غالباً کسانی که در راه مبارزه با رژیم های خودکامه آسیب 

دیده اند خودشان را قربانی منی دانند. چرا؟

| نوشتۀ  تسا الرسدا

خرده پرخاشگری چیست؟

بکش اما تحقیر نکن
امروزه تعصب و توهین معموالً در اشکالی ظریف تر و موذیانه تر 

از چند دهۀ قبل ظاهر می شود

| نوشتۀ اسکات اُ لیلِینِفلد

ذهنیت قربانی

همیشه دیگران مقصرند  
ذهنیت قربانی بودن تو را به بند می کشد و سپس نابودت می کند

| نوشتۀ  الیو مارتینو

روان شناسی »رسزنش قربانی«

تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا 
برمی خیزد؟

رسزنش قربانیان راهی است برای اجتناب از پذیرش اینکه بعضی 

اموِر غیرقابل تصور می تواند برای خود شام  اتفاق بیفتد 

| نوشتۀ ِکیلی رابرتز

پرونده

176

202

207
پرونده

پرونده

مراقبت یا مقاومت؟

آیا راهی برای نجات دانشجویانی که 
همه چیز آزارشان می دهد وجود دارد؟

هر روز واژه ها و ایده های بیشرتی در محیط های دانشگاهی به 

»کلامت ممنوعه« تبدیل می شود
| نوشتۀ گرگ لوکیانوف و جاناتان هایت 

187

پرونده
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آیندۀ مبهم اقتصاد

دارون عجم اوغلو: درنهایت هیچ چیز به اندازۀ 
مشارکت مردم به نفع اقتصاد نیست

اقتصاددان مشهور این روزها از دیدگاه ها و دغدغه هایش دربارۀ 

اقتصاد جهان سخن می گوید

| گفت وگو با دارون عجم اوغلو

253

مقاومت در مقابل وسوسۀ موفقیت

هنر ظریِف کمتر کار کردن
نویسندۀ لذت دست کشیدن می گوید: افسارزدن بر متایلامن برای 

تجربۀ همه چیز شاید شادترمان کند

| گفت وگو با سوند برینکمن

فراسوی جهل آموخته شده

نظام آموزشی به ما می آموزد که چیزهای 
بسیاری را نیاموزیم 

آموزش وپرورش فقط یکی از »شیوه های یادگیری« است، از 

بدیل هایش چه می دانیم؟

| گفت وگو با الی ِمِیرهاف

گفت وگو

گفت وگو

235

241

رشایور امیدوار است مفهوم »تصاحب فرهنگی« یک 

ُمد گذرا باشد

نباید کاله های دیگران را سر کنید
مگر نویسندگی جز این است که پا جای پای دیگران بگذاریم، و 

کاله هایشان را امتحان کنیم

| نوشتۀ الیُنل رشایور 
پرونده

افسانۀ عرص طالیی خواندن

پیش از عصر دیجیتال هم آدم های زیادی 
کتاب نمی خوانده اند

آیا با فراگیرشدن کتاب های الکرتونیک و صوتی باید منتظر مرگ 

کتاب کاغذی باشیم؟

| گفت وگو با لیا پرایس گفت وگو

249

223

گفت وگو
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آیندۀ ما یا آیندۀ ماشین ها؟

هوش مصنوعی اشتباه نمی کند، برای 
همین باید از آن ترسید

ما هنوز منی دانیم هوش مصنوعی چطور تصمیم می گیرد، اما 

می دانیم مثل انسان ها عمل منی کند

| نوشتۀ ایمی وب 

289
بررسی 
کتاب

گفت وگوی مجلۀ نِیشن با نائومی کالین

بحران محیط زیست ادامۀ داستانی است که با 
برده داری و استعمار آغاز شد

کتاب جدید نائومی کالین تالشی است برای امیدواربودن در جهانی 

که همه چیز آن ناامیدکننده است

| گفت وگو با نائومی کالین
گفت وگو

261

جوانی بدون جوانی

ساپورت، ورزش و ساالد؛ روزمرگی های 
مقدس زن ایدئال

چگونه زنان با دنیای مردساالری و رسمایه داری همدست 

می شوند؟

| نوشتۀجیا تولنتینو 

275

خوش بین یا بدبین؟ هیچ کدام

گفت وگو با واکالو اسمیل، سالخ 
مزخرفات

تازه ترین کتاب اسمیل تحلیلی عظیم دربارۀ رشد است که 

می گوید راهی جز کاهش مرصف نداریم

| گفت وگو با واکالو اسمیل

267

گفت وگو

جنبش پسادیجیتال284

معتاد گوشی تان هستید؟ خب نباشید
نیر ایال، که روزگاری دفرتچۀ راهنامی معتادکردن آدم ها به 

فناوری را نوشته، حاال به دنبال پادزهر است

| نوشتۀ نلی بولز

ِ

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب



www.tarjomaan.com

11 فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی |  بهار  1399|  شمارۀ  14

نوشتار

فهرست | 

از علم تا هرن و عشق

جولیان بارنز در رمان جدیدش زندگی 
شگفت انگیز یک جراح را بازآفریده است

مروری بر رمان مردی با ردای رسخ، اثر جدیِد جولیان بارنز، که 

داستانی کارآگاهی و زندگی نامه ای است

| نوشتۀ تیم آدامز

318

نابرابری های کوچک مرگ بار

دنیای مردانۀ مردانۀ مردانه
تبعیض علیه زنان فقط مسئله ای اجتامعی نیست، بلکه از پزشکی تا 

فناوری ظهور و بروز می کند

| نوشتۀ سوفی مک بین

درون خودت را جست وجو کن

ذهن آگاهی: التیام درونی یا ماشین 
اوهام ساز؟

ذهن آگاهی می گوید ما را در برابر بی رحمی رسمایه داری 

محافظت می کند، اما خودش بخشی از مشکل است 

| نوشتۀ رونالد ِپررِس 

299

303

از جرنال موتورز تا گوگل

در عصر سرمایه داری نظارتی، انسان نه 
مصرف کننده که مادۀ خام تولید است
آنچه در ابتدا تبلیغات بود، اکنون، تهدیدی علیه آزادی و 

دمکراسی است

| نوشتۀ جوانا کاِونا

جهاِن لیرباِل غربی آفریده ای مسیحی است

سکوالریسم درنهایت چیزی جز 
حاشیه نویسی بر کتاب مقدس نیست

سلطنت، کتاب جدید تام هوالند، از خوانندگانش می پرسد: اگر 
مسیحیت افول کند از لیربالیسم چه می ماند؟

| نوشتۀ جان گری

312

294
بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب


