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نوشتار

یادگیری سکوت31

زیبایِی چیزهای معمولی 
پاییز را دوست داریم، چون ما را به یاد چیزهایی می اندازد که 

دامئی نیستند

| نوشتۀ پیکو آیر 

مدرکی برای هیچ

چرا دکتری خواندن غالباً هدردادن وقت 
است؟

دانشجویان دکرتی بی شباهت به برده ها نیستند: سال ها کار 

سخت، بدون درآمد و آینده ای روشن

| تحریریۀ اکونومیست

پاسخ به سؤاِل چه خرب

در خبرها زیاد از مردگان حرف می زنند، اما 
جای خدای مردگان خالی است

انسان ها همیشه دنبال خربهای تازه بوده اند، پس چرا حاال از 

اخبار فرار می کنند؟ 

| نوشتۀ محمد مالعباسی

شوق دیدار

یادگیری زبانی تازه مثل شروع رابطه ای 
عاشقانه  است

وقتی رشوع به یادگیری زبانی جدید می کنیم، دنیای تازه ای جلوی 

رویامن گشوده می شود 

| نوشتۀ ماریانا پوگوسیان  

ببین چه چیزهایی را می توان حذف کرد

توصیه های یک رمان نویس برای نوشتن 
مقالۀ دانشگاهی

کورمک مک کارتی، رمان نویس برندۀ جایزۀ پولیتزر، معتقد است 

باید ساده و داستانی نوشت

| نوشتۀ َون سوج و پامال یه

رسمقاله

10

16

22

26

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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نوشتار

غرق شدن در دریای مالل

با بی حوصلگی نجنگید؛ در آغوشش بکشید
شْب تاریک و ظلامنی است، به همین خاطر است که ستاره ها 

در شب می درخشند

| نوشتۀ نیل برتن 

54

نوشتار

35

موهای فروشی

نیمۀ تاریک صنعت اکستنشن مو
موهای درخشانی که در فروشگاه  می بینید ممکن است از 

فاضالب های ویتنام جمع شده باشد

| نوشتۀ زویی اوزبرن نوشتار

44

حجم روی حجم

هدف نهایْی کارداشیان است: چهرۀ ایدئال 
زنان در اینستاگرام

صورت دست نخوردۀ زن ها نامتعارف است؟ در عرص ما، بله

| نوشتۀ جیا تولنتینو نوشتار

مادر مظلوم

اسطوره سازی از مادر چه آسیبی به تک تک 
ما می زند؟  

مادرها فرزندانشان را عاشقانه دوست دارند، اما دلیلی ندارد به 

چیزی غیر از فرزندانشان فکر نکنند

| نوشتۀ کریستین اورگان 

51

نوشتار

یک عمر جلسه

جلسه یعنی هدردادن وقت. آیا راه حلی 
وجود دارد؟

اولین قدم این است: تا آنجا که می شود جلسه برگزار نکنید

| نوشتۀ سوفیا اپستاین

48

نوشتار
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امکانی برای انزوا باقی منانده است 

جهانی شدن پیام آور صلح بود، اما میدان 
جنگ شد

چرا دولت ها می خواهند از دنیای جهانی شدۀ امروز پا پس 

بکشند؟

| نوشتۀ  هرنی فارل و آبراهام ال. نیومن
نوشتار

85

در ستایش تکرار

چرا فکر می کنیم دوباره انجام دادن کارها 
کسل کننده است؟

ممکن است لذت های غیرمنتظره ای در دیدن دوبارۀ فیلم ها یا 

خواندن دوبارۀ کتاب ها نهفته باشد

| نوشتۀ  جو پینسکر

58

نوشتار

داستان های واقعی عشق

رومئو و ژولیت چیزی از عشق 
نمی دانستند

آیا می شود برای رابطه های عاشقانه ای که به رسدی می گرایند 

کاری کرد؟

| نوشتۀ  سو جانسون

افشاگری یا پرده پوشی؟

آیا حرف زدن از رازهای شرم آور زندگی  
فایده ای برایمان دارد؟

هر خانواده مسائل خودش را دارد، از تنش های گذرا تا آسیب های 

بزرگ. با این رازها چه باید کرد؟

| نوشتۀ  کارن َولگاردا

61

78

نوشتار

نوشتار

نوشتار

سیرک گالدیاتورها71

چرا شبکه های اجتماعی تبدیل شده اند به 
میدان نفرت پراکنی؟

برای موفقیت و دیده شدن، باید عصبانی باشید و بی ادب

| نوشتۀ  جاناتان هایت و توبیاس ُرزاستاکِول
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نوشتار

وقت بخرید، تجربه کنید و ببخشید

پول خوشبختی هم می آورد، اگر درست خرجش 
کنید

انسان ها قابلیِت عجیبی برای انطباق با رشایط تازه دارند. راز 

لذت نربدن ما از خریدهای جدید همین است

| نوشتۀ الرا اِنتیس
نوشتار

131

سیاست های مأموریت گرا

مازوکاتو می گوید سرمایه داری اصالح پذیر 
است. آیا کسی به حرف او گوش می دهد؟
موفقیت هیچ وقت حاصل نبوغ فردی نبوده است، موفقیت در 

اصالحات اقتصادی هم مستثنا نیست

| نوشتۀ جوآو ِمدیروس
نوشتار

116

داده ها، نابرابری و سیاست

اقتصاد جدید: »تجربه گرایی« و »تحلیل 
داده« جای ایمان به بازار آزاد را خواهند 

گرفت
علم اقتصاد در حال از رس گذراندن یک تغییر پارادایمی است

| نوشتۀ جان کسیدی  
نوشتار

127

دگرگونی رسمایه داری، به دست متفکران جوان

مارکس و کینز قدیمی  شده اند، اقتصاد 
چپ خون تازه می خواهد

پس از چند دهه سلطۀ راست ها، جنبش جدید چپ گرایانه ای دارد 

بدیلی برای نئولیربالیسم می سازد

| نوشتۀ  اندی بکت

93

معامی برابری

نابرابری نه پدیدۀ ساده ای است، نه راه حل 
ساده ای دارد

همگی قبول داریم که نابرابری بد است. ولی کدام نوع برابری

خوب است؟

| نوشتۀ جاشوا رامتن

105

نوشتار

نوشتار
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پرونده

تاریخ، خرب، پیشگویی181

اهمیت اخبار به راست و دروغ بودنش 
ربطی ندارد

جذابیت اخبار به این است که ادراک ما از زماِن پیش رویامن را 

منفجر می کند

| نوشتۀ  آرتور ارسف 

به سوی رژیم سامل خربی

از اخبار فرار کنید، همان طور که از هروئین 
فرار می کنید  

15 دلیل برای کنارگذاشنت اخبار و خواندن چیزهایی عمیق تر، 

طوالنی تر و مفیدتر

| نوشتۀ  رولف دوبلی 

مشکل خربگزاری ها چیست؟

مثبت یا منفی مهم نیست، خبر باید 
»راه حل محور« باشد

مردم چیزهای مشخصی را دوست دارند، اما آیا خربگزاری ها هم 

باید هامن  چیزها را بگویند؟ 

| نوشتۀ الکساندرا بورشارت

نوشتار

137

165

177
پرونده

پرونده

جهنم درۀ خرب

چطور خبر بر واقعیت پیروز شد؟
اگر می خواهید در سیاست مشارکتی معنادار داشته باشید، شاید 

بهرت باشد دیگر خرب نخوانید

| نوشتۀ الیور برکمن 

153

پرونده

رسالت یا منفعت؟

وقتی مرتبا می پرسیم »فایدۀ علم چیست؟« 
باید منتظر بحران حقیقت باشیم

کسی حقایق علمی را زیر سؤال منی برد، مگر وقتی که پای منافع 

در میان باشد

| نوشتۀ استیون ِشیپین 

ً
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مغز جنسیت زده

چرا فکر می کنیم مغز زنان و مردان با هم فرق 
دارد؟

برخالف تصور گذشتۀ ما، مغز چیزی است که تا آخر عمرمان در 

حال ساخته شدن است 

| گفت وگوی جنویو فاکس با جینا ریین

236

حقیقت در بی خربی است

فلسفۀ خبر: رسانه ها مقصرند یا 
خوانندگان؟ 

اینکه سوزنی نداشته باشیم فرق چندانی ندارد با اینکه سوزمنان در 

انباری از کاه گم شده باشد

| نوشتۀ گرِگ جکسون

رادیکال های قدیمی، احساساتی های امروز

چطور در حرفۀ خبر بی طرفی معادل 
بی شرفی شد؟ 

نقد بی طرفی قرار بود دست پنهان ایدئولوژی ها را افشا کند، اما 

حاال با آن ها همنشین است

| نوشتۀ اندرو کلکات و فیلیپ هاموند

پرونده

پرونده

208

221

بدو اینجا رو کلیک کن

چرا باید بی خیاِل پیگیرِی اخبار شوید؟
چند وقتی قید اخبار را بزنید. آن وقت می فهمید که چقدر بیشرت 

می دانید و می توانید مؤثرتر باشید

| نوشتۀ مارک منسن  پرونده

بزرگ شدن بچه پولدارها

وقتی آن قدر پول دارید که نمی دانید چه 
کارش کنید، زندگی چه شکلی می شود؟

دو راه پیش پای بچه پولدارهاست: کیم کارداشیان شدن، یا 

برعکس

| گفت وگو با ابیگیل دیزنی  گفت وگو

231

189

گفت وگو
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ساختارشکنی باورهای نادرست

اقتصاد خوب برای روزهای سخت
کتاب برنجی و دوفلو مشکالت را به روشنی توضیح می دهد، اما 

راه حل هایش هم گره گشاست؟

| نوشتۀ یانیس واروفاکیس 

267
بررسی 
کتاب

قایقی در دریای شب

خاطراِت بی خوابی: »شب ها حس می کردم 
حیوانی وحشی شده ام«

یک سال بی خوابی سامانتا هاروی را تا مرز جنون پیش برد، اما او از 

آن گرداب با کتابی خواندنی بازگشت

| گفت وگوی هلن براون با سامانتا هاروی
گفت وگو

241

زیبایی شناسِی زشتی

تاریخ زشتی را از زبان اومبرتو اکو 
بشنوید

اگر از شیطان بپرسید زیبایی چیست، او خواهد گفت یک جفت 

شاخ، چهار پنجه، و یک دم

| نوشتۀ اومربتو اکو  

255

انگار چیزی رس جایش نیست

ترک عادت های بد ربطی به ارادۀ قوی 
ندارد

خویشنت داری نه یک استعداد ذاتی بلکه بازتاب موقعیتی است 

که در آن قرار گرفته ایم

| نوشتۀ جروم گروپمن 

247
بررسی 
کتاب

در جست وجوی خانه260

کبوتربازی نوعی فلسفه ورزی است
هلن مک دونالد، نویسندۀ برجستۀ طبیعت گرا، از کتابی پربار و 

لذت بخش دربارۀ پرنده ای دلربا می گوید

| نوشتۀ هلن مک دونالد
بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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 شطرنج دربارۀ بازی زندگی به ما چه 

می آموزد؟
شطرنج راهی است برای اندیشیدن به سؤال همیشگی انسان ها که 

»بعدش باید چه  کار کنم؟«

| نوشتۀ جاناتان روسن

هرن گوش دادن

اگر می خواهید شنوندۀ خوبی باشید، باید از 
شر افکارتان خالص شوید

خوب که گوش کنیم، هر کسی داستان جذابی برای تعریف کردن 

دارد 

| نوشتۀ استفن موس 

280

283

آیا می ارزید که زنده مبانم؟

مرگ را بلعیدم تا شاید زنده بمانم: زندگِی 
یک بیمار سرطانی

احساس می کردم داروهایی که قرار است مرا از مرگ برهانند 

خودشان دارند جانم را می گیرند

| نوشتۀ انی بویر 

رسمایه داری نظارتی و اصالح رفتار

اثبات غیرعقالنی بودن آدم ها به نفع چه 
کسانی تمام می شود؟

اگر اصلی ترین تصمیاممتان را بدون عقالنیت کافی می گیریم، بهرت 

نیست دیگران به جایامن تصمیم بگیرند؟

| نوشتۀ ویلیام دیویس

289

271
بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب


