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الگوهای جدید نادانی و تظاهر به دانایی
تظاهر به فرهیختگی عامل بزرگی برای جدا ماندن اندیشه از زندگی 

روزمره است

| نوشتۀ مرتضی منتظری مقدم مقدمۀ 
رسدبیر

تببین فیزیکِی پدیده های اجتامعی

آیا فیزیک می تواند رفتار اجتماعی را 
توضیح بدهد؟

نه تنها زبان فیزیک وارد تفکر ما شده، بلکه بسیاری از مدل های 

رفتار اجتامعی نیز بر استعاره های فیزیکی بنا شده اند

| نوشتۀ فلیپ بال

14

18

سیاست و تغییرات آب و هوایی

دانشمندی که نمی خواهد زمین به دوزخ 
تبدیل شود

دربارۀ جیمز هنسن، پدر علم تغییرات آب وهوایی، و کسی که ما را 

از فاجعۀ پیش رویامن مطلع کرد

| نوشتۀ الیزابت کولربت

همکاری روان شناسان با ارتش 

روان شناسان به قدرت می رسند
بعد از 11سپتامرب2001، انجمن روان شناسی آمریکا به  اسم مبارزه با 

تروریسم به ارتش نزدیک شد

| نوشتۀ تسمین شاو

اقتصادسیاسی تکنولوژی

گوشی هوشمند کاالی معرف عصر 
ماست

هامن طور که خودرو کاالی معرف قرن بیستم بود، گوشی هوشمند 

نیز کاالی معرف عرص ماست

| نوشتۀ نیکول ام. اَشاف

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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بازگشت به روش های کهن فرزندپروری 

تربیت فرزند به کمک همۀ اهالی روستا 
نیاز دارد

چرا ما از این ایده که خانوادۀ هسته ای بهرتین راه برای پرورش 

فرزندان است دل منی کنیم؟

| نوشتۀ ویکی الرسن
نوشتار

آیندۀ سبک نگارش آکادمیک

آیا در عصر گوگل  ارجاع دهی همچنان 
ضروری است؟

نظام ارجاعات به یک ایست بازرسی برای نویسندگان تبدیل شده 

است

| نوشتۀ کاتلین فیتزپاتریک

62

خاطرات کودکی و جادو

آیا از این همه لذت جان به در خواهم 
برد؟

جستاری از دیوید فاسرت واالس دربارۀ اسباب بازی جادویی اش

| نوشتۀ دیوید فاسرت واالس

تحلیلی استعاری از زندگی روزمره

ما و زامبی ها: چرا دنیای مدرن شبیه به 
دنیای زامبی هاست

عالقه به زامبی ها در این سال ها مداوماً رو به افزایش بوده است. 

اما چه چیز جذابی در زامبی ها وجود دارد؟

| نوشتۀ چاک کالسرتمن

لذت رنج دیگران

چرا از تحقیرشدن شرکت کنندگان 
برنامه های تلویزیونی لذت می بریم؟

متاشای تنبیه و تحقیر رشکت کنندگان برنامه های واقع منا لذت 

رضایت بخش و عمیقی دارد

| نوشتۀ بَتیا آنگرسارگن

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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فواید مشاورۀ فلسفی

بیرون از دانشگاه چه سرنوشتی در انتظار 
فلسفه است؟

فلسفه از زمانی که رخِت خدمت به انسانیت را از تن بیرون کرد 

راه خود را نیز گم کرد

| نوشتۀ عقیل یوسف عیدان

اروپا و مسئلۀ مهاجران

آنچه در پس ترس اروپا از مهاجران 
نهفته است

حساسیت مفرط به تهدید مهاجران چه چیزی دربارۀ ضعف اروپا 

به ما می گوید؟

| نوشتۀ اسالوی ژیژک

رابطۀ طردشدن و ویژگی های فردی

چرا قطع رابطه برای برخی افراد سخت تر 
از دیگران است؟

داستان هایی که دربارۀ طردشدن به خود می گوییم، می تواند نحوۀ 

برخورد ما را با این مسئله شکل دهد

| نوشتۀ لُرن هاو

اقتصاد سیاسِی فلسطین

اپلیکیشن های  اشغالگر
فلسطینی ها  با  »اپلیکیشن های آزادی بخش« می توانند  اخبار 

آمدوشد در ایست بازرسی ها را دریافت کنند

| نوشتۀ ِهلگا تاویل سوری

پروپرانولول، خطرناک ترین داروی فلسفی

فراموشی رستگاری جدید است
واقعیت با آنچه می دانیم تعریف می شود و واضح است که 

منی توانیم چیزی را بدانیم که به یاد منی آوریم

| نوشتۀ چاک کالسرتمن

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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مسائل و مشکالت نسل هزاره

نسل چیپس و روغن نباتی
نسلی که، برخالف پدرانش، نه توان آن خوش بینی جسورانه را دارد 

و نه تاب آن لذت پرستی را

| نوشتۀ کیت الینز

نظام های پاداش در تربیت کودک

به بچه هایتان استیکر ندهید
استیکرها ممکن است تلقی کودکان دربارۀ رفتارهای اجتامعی را 

کامالً تغییر دهد

| نوشتۀ اریکا ِریرش

فرهنگ تکنولوژی

سواد تصنعی
مرتباً به مطالِب شبکه های اجتامعی نوک می زنیم و بعد آن ها را 

نشخوار می کنیم

| نوشتۀ کارل تارو گرینفلد

داستان شهرها در تاریخ

اسکندریه چگونه بنیادهای جهان مدرن 
را بنا گذاشت؟

در اسکندریه، بنیادهای حقیقِی جهان مدرن پایه گذاشته شد، 

آن هم نه روی سنگ، بلکه روی ایده ها

|  نوشتۀ جک شنکر

رابطۀ نبوغ و ویژگی های زیست شناختی 

آینشتاین چطور یک سلبریتی شد؟
آینشتاین تنها نابغۀ قرن بیستم نبود، اما چرا فقط او را منادی از 

نابغه های دوران مدرن می دانند؟

| نوشتۀ متیو فرانسیس

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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رفتارهای ما با حیوانات گیج کننده و 
متعارض اند

چرا ما هنوز حیوانات را برای لذت و رسگرمی خودمان حبس 

می کنیم؟

| نوشتۀ پیرت سینگر

کامو در نیویورک

حدود پوچی در اندیشۀ آلبر کامو
آلرب کامو: »پوچی پادشاه است، اما عشق ما را از آن می رهاند«

| نوشتۀ رابرت زارتسکی

غذا به مثابۀ درمان

هر غذایی فلسفۀ خودش را دارد
غذا، مثل موسیقی، بی واسطه است و بدون نیاز به زباِن مالل آوِر 

روزمره چیزهای مهمی می گوید

| نوشتۀ آلن دوباتن

هویت فرهنگی اروپا

اسالم چگونه اروپا را ساخت؟
 اروپا را اساساً اسالم تعریف  کرده است؛ اکنون نیز اسالم آن را 

بازتعریف  می کند

| نوشتۀ رابرت دی.کاپالن

عظمت و فرومایگی فردگرایی

قدرت ما در تمایزمان نهفته است
فردگرایی مدرن و فاسد شدن »ایدئال اصالت«

| گفت وگوی اسپایکد ریویو با چارلز تیلور

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

گفت وگو

140
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158
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دربارۀ فرهنگ ژاپن

فرهنِگ ژاپنی ترکیبی از سادگی و 
پیچیدگی است

از زیبایی پیاله های چای تا هرن خوردن ماهی بادکنکی سمی

| گفت وگوی لیزا براکمن با بری لنست

شناخت شناسی اخالقی

آیا احساسات و اخالق قابل جمع 
هستند؟

شهودهای اخالقی یکرسه نامناسب نیستند، بلکه این شهودها در 

مواجه با مشکالت اخالقی جدید رضورتاً به ما کمک منی کنند

| گفت وگوی لورن ِکسانی دیویس با جاشوئا گرین

اهمیت مردگان برای زندگان

مردگاِن زنده
دربارۀ کتاب عملکرد مرده؛ تاریخ فرهنگی جنازه ها

| گفت وگوی تیموتی شنک با تامس الکر

روش تغییر رفتار کودکان

تنبیه وقت تلف کردن است
تنبیه ممکن است باعث شود شام احساس بهرتی داشته باشید اما 

رفتار بچه را تغییر منی دهد

| گفت وگوی اولگا کزِن با آلن کزدین

شناخت شناسی اخالقی نابرابری اقتصادی

گفت وگو با جوزف استیگلیتز دربارۀ 
نابرابری اقتصادی

اقتصاددان برندۀ نوبل در رابطه با بانک مرکزی، انتخابات و نقش 

اقتصاددانان در برطرف کردن نابرابری سخن می گوید

| گفت وگوی آتالنتیک با جوزف استیگلیتز

گفت وگو

گفت وگو

گفت وگو

گفت وگو

گفت وگو

168

172

178

184

190
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سیاست های منطقه اِی رژیم صهیونیستی

تونی جات: تهران بیش از تل آویو 
تهدید هسته ای می شود

آخرین حرف های مورخ رسشناِس انگلیسی دربارۀ آیندۀ ارسائیل

| گفت وگوی مراو مایکلی با تونی جات

یا به ما بپیوند یا مبیر

قلب کافر را بخور: داستان تولد 
بوکوحرام

چطور بقایای فرقه ای اسالم گرا به ارتشی بی رحم تبدیل شد که اکنون 

دولت نیجریه از پس آن برمنی آید؟

| نوشتۀ اندرو واکر

مروری بر اندیشه و آثار جورجو آگامنب

بشر مأموریت آسمانی ندارد
 بررسی کتاب استفاده از بدن، آخرین عنوان از مجموعۀ هوموساکر 

نوشتۀ جورجو آگامنب

| نوشتۀ  لوالن دال دورانتای

سازوکارهای فریبکاری و تقلب در بازار آزاد

هشدار! بازار آزاد در کمین شماست
مروری بر کتاب به دام انداخنِت صیدها: اقتصاِد فریبکاری و تقلب 

نوشتۀ جورج آکرلوف و رابرت شیلر، برندگان جایزۀ نوبِل اقتصاد

| نوشتۀ جورج آکرلوف و رابرت شیلر

عشق و سیاست

دولت بدون عشق شکست می خورد
بررسی کتاب احساسات سیاسی؛ چرایی اهمیت عشق برای عدالت 

اثر مارتا نوسبام

| نوشتۀ شیوانی راداکریشنان

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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216

224
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تاریخِ انتقادِی نقد

زندگِی بهتر از طریق نقد
بررسی کتاب زندگی بهرت از طریق نقد؛ چگونه دربارۀ هرن، لذت، 

زیبایی و حقیقت بیندیشیم  نوشتۀ آنتونی اسکات
| نوشتۀ منیوئل بتانکورت

دگراندیشی در علوم اجتامعی

زمان و مکان دو بعد مستقل از هم 
نیستند

بررسی کتاب علوم اجتامعی نیندیشیدنی نوشتۀ ایامنوئل والرشتاین

| نوشتۀ پیرت ِجی تیلر

روابط اسالم و مسیحیت در قرن شانزدهم

دل مشغولی انگلستان عهد الیزابت به 
اسالم

انگلستان در نربد خویش با اروپای کاتولیک به مسلامنان روی آورد

| نوشتۀ  جرمی سیل

جادوی دورریخنت

از رنِج نوستالژی دل بکن
بررسی کتاب تغییر زندگی از طریق جادوی مرتب سازی نوشتۀ ماری 

کوندو

| نوشتۀ آریل برنشتاین

مارکس و فرهنگ جهانی

مقدمۀ مارشال بِرمن بر مانیفست حزب 
کمونیست

انتشارات پنگوئن نسخۀ جدیدی از مانیفست حزب کمونیست  را 

در مجموعۀ آثار کالسیک خود به چاپ رسانده است

| نوشتۀ مارشال برمن

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
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چرا جادۀ ابریشم در دل تاریخ گم شد؟

جادۀ ابریشم بار دیگر مرکز جهان شده 
است

بهرتین راه برای درک جهاِن امروز نگاه مجدد به نقطۀ تالقِی رشق و 

غرب یعنی »جادۀ ابریشم« است

| نوشتۀ پیرت فرانکوپان

شهر و روستا

فضیلت روستا و پلیدی شهر
بررسی کتاب روستا و شهر اثر کالسیک ریموند ویلیامز

| نوشتۀ تریسرتام هانت

برده داری و رسمایه داری

نیمه ای که هرگز روایت نشد: 
خاستگاه های غیرلیبرال سرمایه داری

بررسی کتاب های امپراتوری پنبه نوشتۀ اسون بکرت، نیمه ای که 

هرگز روایت نشد نوشتۀ ادوارد باپتیست، رودخانۀ رویاهای تیره 
نوشتۀ والرت جانسون و بهای رهایی نوشتۀ نیکالس دریپر

| نوشتۀ پیرت جیمز هادسن

تاریخ فرهنگی زشتی

تاریِخ زشتی می گوید چیزی به نام 
زشتی وجود ندارد

هنگامی که چیزی را زشت می نامیم، چیزی دربارۀ خودمان 

می گوییم

| نوشتۀ گرچن ای هندرسن

رابطۀ کار و خودمحوری

استثمار به شیوۀ استیو جابز
شعاِر »کاری بکن که دوست داری« با مخفی کردن سازوکارهای 

استثامرِی آن کاری که ترویج می دهد، بی نقص ترین ابزار 

ایدئولوژیک رسمایه داری است

| نوشتۀ میا توکومیتسو

302
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فرهنگ کار

چرا عالقه داشتن به کار این قدر مهم شده 
است؟

»پرداخنت به کار مورد عالقه« ساختۀ رشکت های بزرگ است و به 

کارفرمایان قدرت بیشرتی برای بهره کشی از کارگران می دهد. 

| گفت وگوی بوری مل با میا توکومیتسو

معامری جدید محل کار

زندگی در میان پارتیشن ها
معامران می گفتند باید محیط کار را طوری طراحی کرد که خالقیت 

و کارایی کارمندان را به اوج برساند

| نوشتۀ میا توکومیتسو و جوری مول

آیا فلسفه می تواند ما را از گرداب خشم نجات دهد؟

هیچ احساسی به اندازۀ خشم نیازمند 
بازاندیشی نیست

تنبیه به عنوان کیفری بازدارنده به کار می رود و نه به عنوان عملی 

انتقام جویانه و از روی خشم

| نوشتۀ مارتا نوسبام

خشم و بخشش

خشم؛ فایده اش چیست؟
بررسی کتاب  خشم و بخشش؛ کینه، بلندنظری، عدالت نوشتۀ مارتا 

نوسبام

| نوشتۀ جولین بگینی

خشم و سیاست

مارتا نوسبام: آمریکایی ها عاشق 
تالفی کردن هستند

مردم خشمگین می شوند چراکه گامن می کنند خشْم آن ها را از 

درماندگی  می رهاند

| گفت وگوی اما گرین با مارتا نوسبام
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مقدمۀ رسدبیر   

الگوهای جدید نادانی و تظاهر به دانایی
تظاهر به فرهیختگی عامل بزرگی برای جدا ماندن اندیشه از زندگی روزمره است

کــرده بودیــم،  کارمــان را تــازه شــروع  چنــد ســال پیــش، وقتــی 
کار »وب ســایت ترجمــان« قــدری متفــاوت بــا شــیوۀ  روش 
امــروز بــود. خواننده هــای قدیمی تــِر ترجمــان احتمــااًل بــه یــاد 
کــه آن روزهــا، بیشــتر، مقــاالت تخصصــی و طوالنــی را  دارنــد 
منتشــر می کردیــم. نوشــته های مهــم و مؤثــِر نویســندگان اصلــی 
ترجمــه می کردیــم  را  گــوِن علوم انســانی  گونا رشــته های  در 
و روی وب ســایت قــرار می دادیــم، مقاله هایــی از شــانتال 
مارتــا  هابرمــاس،  یورگــن  رالــز،  جــان  ســن،  آمارتیــا  مــوف، 
کار را  ک دریــدا و خیلی هــای دیگــر. مدتــی ایــن  نوســبام، ژا
ادامــه دادیــم. بازخوردهــای اولیــه مثبــت بــود و به ظاهــر همــه 
ــز خــوب پیــش می رفــت. همــکاراِن رســانه ای خوشــامد  چی
می گفتنــد؛ دانشــجویان اظهــار شــگفتی می کردنــد و اســاتید 
یــک  مثــاًل  می دادنــد.  رهنمــود  و  می کردنــد  تشــویق  هــم 
کالســش مجموعــه مقــاالت  ــه در  ک ــود  ــه ب گفت ــار اســتادی  ب
تدریــس  درســی  متــن  به عنــوان  را  لیبرالیســم«  و  »عدالــت 
ــم  ــق ه ــاید ح ــود. ش ــم نب ک ــا  ــن نمونه ه ــه از ای ــد. و البت می کن
کار ترجمــان بی عیــب بــود  کــه  همیــن بــود، نــه بــه ایــن علــت 
کــه  یــا اینکــه مــا چنیــن ادعایــی داشــتیم، بلکــه بــه ایــن علــت 
گســترده ای از متون علمِی دســت اوْل ترجمه  کاِر ما حجم  با 
و وارد فضــای اندیشــۀ ایــران می شــد. به هرحــال، همان طــور 
گفتــم، به ظاهــر همــه چیــز خــوب پیــش می رفــت. امــا  کــه 
کــه متوجــه شــدیم وب ســایت  مشــکل از آنجایــی شــروع شــد 
ترجمــان دیــده می شــود، امــا مطالــب آن خوانــده نمی شــود. 
کجــا و  معمایــی شــده بــود؛ آن همــه اســتقبال و تشــویق 

کجــا؟ در پــی چــاره بودیــم. در میــان اعضای  ایــن نخوانــدن 
را طبیعــی می دانســتند،  ایــن مســئله  نفــر  تحریریــه، چنــد 
گمــان می کردنــد  بعضــی دیگــر هــم ناامیــد شــده بودنــد و 
ترجمــان شکســت خــورده اســت. از غریبــه و آشــنا، اســتاد 
یکســان  ســؤالی  بیمارگونــه  به شــکلی  همــه  از  دانشــجو،  و 
کدام یــک از مقــاالت ترجمــان  می پرســیدیم: »آخریــن بــار 
را خوانده ایــد؟« هرچــه بــود، خــوب یــا بــد و درســت یــا غلــط 
گرفتیــم، عالوه بــر مقــاالِت »کالســیک«، قالب هــای  تصمیــم 
کتــاب،  بررســی  گفت وگــو،  کنیــم:  فراهــم  نیــز  را  دیگــری 
کــه عمومــًا در بخــش اندیشــه و نظــِر  نوشــتارها و جســتارهایی 

مطبوعــات معتبــر منتشــر می شــوند.
بــا  کردیــم  منتشــر  کــه  نوشــتارهایی  از نخســتین  یکــی 
وب ســایت  خواننــدگاِن  بی نظیــر  و  فوق العــاده  اســتقبال 
تــارو  کارل  نوشــتۀ  تصنعــی«  »ســواد  نوشــتار  شــد،  روبــه رو 
کمــی عجیــب. نوشــتاِر  گرینفلــد. اتفــاق جالبــی بــود و البتــه 
ــارۀ رنــگ  ــه درب روزنامه نــگاری ناشــناس در ایــران، آن هــم ن
مــو یــا مــدل لبــاس، بلکــه دربــارۀ »الگوهــای جدیــد نادانــی و 
تظاهــر بــه دانایی«، در شــبکه های اجتماعی دست به دســت 
جهــاِن  در  گرینفلــد  البتــه  می شــد.  خوانــده  و  می گشــت 
انگلیســی زبان ناشــناخته نیســت. او بــا نشــریات معتبــری 
چــون نیویورک تایمــز، واشنگتن پســت، تایــم و بســیاری دیگر 
کتاب هــای او بــه چندیــن  کــرده اســت. برخــی  همــکاری 
زبــان ترجمــه شــده و جوایــز ادبــی و روزنامه نــگاری فراوانــی 
کــرده اســت. امــا در ایــران او همچنــان روزنامه نــگاری  کســب 
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کــه مطالــب را دســت اول مصــرف  اهمیــت دارد ایــن نیســت 
چنیــن  بدانیــم  کــه  اســت  ایــن  تنهــا  بلکــه  باشــیم،  کــرده 
چیزهایــی وجــود دارنــد و درباره شــان نظــری داشــته باشــیم تــا 

کنیــم. گفت وگوهــا شــرکت  بتوانیــم در 
گرینفلــد چنــدان هــم  اســتقباِل خواننــدگان از نوشــتار 
از  هیچ کــدام  شــاید  او  نوشــتار  نبــود.  بی علــت  و  اتفاقــی 
کالســیک را نداشــت، امــا یــک چیــز  ویژگی هــای جســتاری 
کســی  گویــی  داشــت: از دردی مشــترک حکایــت می کــرد. 
توانســته بــود رفتــار روزمــرۀ مــا را توضیــح دهــد. آن یادداشــْت 
کــه از  خــوِد مــا بودیــم. بــرای اســتاد دانشــگاه یــا دانشــجویی 
تفاخــر علمــی و تظاهــر بــه دانایــی ارتــزاق می کنــد، پذیرفتــن 
ــر  را  ــالن متفک ــت اولی از ف ــب دس ــه مطل ــه اینک ــراف ب و اعت
گرینفلــد می نویســد: »چــه  کار دشــواری اســت.  نخوانــده 
کنــد، از ســرعت همــه  کســی دلــش می خواهــد قانون شــکنی 
کتابــی از فــالن نویســنده را  کــه هرگــز  چیــز بکاهــد و بپذیــرد 
نخوانــده اســت و اصــاًل نمی فهمــد فــالن واژه یعنــی چــه، 

کار می بــرد؟« گاهــی خــودش هــم آن واژه را بــه  بااینکــه 
مقــاالت  ترجمــۀ  برگردیــم.  نخســتمان  ســخن  بــه 
آیــا مقاله هــای  بلنــد چــه مشــکلی داشــت؟  تخصصــی و 
گزینــش نمی شــدند؟  انتخابــی مــا مهــم نبودنــد و درســت 
آیــا نویســندگان مقــاالت ناشــناخته بودنــد و افــرادی تأثیرگــذار 
در حــوزۀ اندیشــه بــه شــمار نمی رفتنــد؟ ترجمــه و ویرایــش 
ــا همچنــان حل نشــده  کار م مقــاالت خــوب نبــود؟ معمــای 
باقــی مانــده اســت. ایــن معمــا صرفــًا پیــِش روی ترجمــان 

مرتضی منتظری مقدم

ناشــناس اســت. ولــی نکتــۀ جالــب و عجیــب در شــهرت یــا 
گویــی داشــت اتفاقــی می افتــاد و  ناشناســی نویســنده نبــود. 
کــه یک بــاره توجــه  در ایــن نوشــتار چیــزی وجــود داشــت 
کــه  کــرده بــود. همان هایــی  مخاطبــان را بــه خــود جلــب 
قبــاًل فقــط نگاهــی اجمالــی بــه مقــاالت می کردنــد، ایــن بــار، 
مطلــب را خوانــده بودنــد. اســتادان و دانشــجویاْن همان هــا 
بودنــد. مخاطــب هــم همــان مخاطــب بــود. امــا حــاال دربــارۀ 
گفت وگــو می کردنــد، نظــر می دادنــد و آن را  محتــوای نوشــتار 

ــد. ــنهاد می کردن ــران پیش ــه دیگ ب
گرینفلــد در نوشــتار »ســواد تصنعــی« می گویــد  کارل تــارو 
اجتماعــی،  رســانه های  و  نویــن  فناوری هــای  عصــر  در 
اطالعــات همیشــه و همه جــا هســت، بی وقفــه در زندگی مــان 
ســرازیر می شــود و مــا را تهدیــد بــه غرق شــدن می کنــد. از نظــر 
کــه پشــت ایــن همــه  او همیــن »تــرس از غرق شــدن« اســت 
اصــرار بــه »مــا می دانیــم« پنهــان شــده اســت، زیــرا پذیرفتــن 
نمی دانیــم  چیــزی  بحث هایمــان  موضــوع  دربــارۀ  اینکــه 
گرینفلــد معتقــد  کــه مــرده باشــیم.  درســت مثــل ایــن اســت 
ک، بــه نوعــی تقلیــد از دانایــی  اســت مــا، به شــکلی خطرنــا
نزدیــک می شــویم. ایــن دانایــی در واقــع الگــوی جدیــدی از 
نادانــی اســت. مــا مرتبــًا بــه مطالبــی در شــبکه های اجتماعــی 
چــون  می کنیــم،  نشــخوار  را  آن هــا  بعــد  و  می زنیــم  نــوک 
فشــاری دائمــی بــر خــود احســاس می کنیــم، فشــاِر »به انــدازۀ 
کــه مبــادا مــا را  کافــی دانســتن«، آن هــم همیشــه و همه جــا، 
مــا  بــرای  آنچــه  واقــع  در  بداننــد.  فرهنگــی«  »بی ســوادان 
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یــا دربــارۀ ترجمــان نیســت، بلکــه دربــارۀ نســبت اندیشــه 
ــروز  ــره اســت. ام ــی روزم ــا روندهــای عــادی و جــاری زندگ ب
تفکــر مــا از زندگــی مــا دور شــده اســت و تظاهــر به فرهیختگی 
نشــانه ای از ایــن فاصلــه اســت. تظاهــر بــه فرهیختگــی عامــل 
بزرگــی بــرای جــدا مانــدن اندیشــه از زندگــی روزمــره اســت و 
کــردن  ایــن تظاهــر بــه فرهیختگــی در دانشــگاه بــه شــکل جدا
تعمــدی ســاحت اندیشــه از زندگــی روزمــره بــروز می کنــد. 
بــه  بنابرایــن اندیشــۀ مــا هــر روز از زندگــی دورتــر و تظاهــر 
مهــم  مقاله هــای  امــروز  می شــود.  پررنگ تــر  فرهیختگــی 
ــد و  ــی و سرســری را دارن کل ــرور  ــًا لیاقــت م کالســیک صرف و 
ــروز  ــدارد. ام ــود ن ــزی وج ــت چی ــف اهمی کش ــرای  ــی ب فرصت
پشــت هــر خوشــامدگویی بــه تفکــر  راهــی بــرای فــرار از تفکــر 
کوشــش مــا ایــن اســت  کاری  پیــدا می شــود. پــس قبــل از هــر 
کنیــم بــرای دخالــت اندیشــه در  کارمــان راهــی بــاز  کــه بــا 
ــد  ــخ دادن، بای ــش از پاس ــا، پی ــدۀ م ــه عقی ــره. ب ــی روزم زندگ
در پرســش ها عمیق تــر نگریســت و در ایــن مقــاِم پرسشــگری 
کــه ترجمــان می کوشــد در آن قــدم  ایســتاد. ایــن راهــی اســت 
کنــون اندیشــه های مرســوم چــپ و راســت بــرای مــا  بــردارد. ا
کفــه قــرار می گیرنــد و به میزانــی برابــر می تــوان آن هــا  در یــک 

کشــید. ــه پرســش  ــرد و ب ک را نقــد 
کیفیــت  کرده ایــم  تــالش  سه ســاله،  مســیر  ایــن  در 
کوشــیده ایم اقتضائــات حرفــه ای  کنیــم؛  ترجمه هــا را بیشــتر 
کنیــم. بــر آن شــدیم تــا فرونشســتن  را بی کم وکاســت رعایــت 
ایــران هیــچ  فرهنگــی  و  از فضــای فکــری  آشــفتگی  غبــار 
فــدای  را  نــه مخاطــب  کار دیگــر نکنیــم؛  فــدای  را  کاری 
کــه از دایــرۀ اندیشــه اش فرســخ ها  کنیــم  »کالســیک «هایی 
کــه از نــان شــب  فاصلــه دارد، نــه سرنوشــت ترجمه هایــی را 
گــره بزنیــم.  واجب تــر اســت بــه تمناهــای مقطعــی مخاطــب 
کنــون فعالیت هــای ترجمــان را در ســه زمینــه پــی  ازایــن رو، ا
همــۀ  کــه  وب ســایت،  و  فصلنامــه  انتشــارات،  می گیریــم: 
تولیداتشــان بــا عنــوان مشــترک »ترجمــان علــوم انســانی« ارائه 
می شــوند. برخــی مقــاالت تخصصــی ابتــدا در وب ســایت 
ترجمــان منتشــر  می شــود و ســپس به همــراه مقاالتــی دیگــر 
منتشــر  کتــاب  قالــب  در  و  مقالــه«  »مجموعــه  به صــورت 

کتاب هــای دیگــری نیــز به صــورت  می گــردد. عالوه برایــن، 
کار انتشــارات  مســتمر ترجمــه و منتشرمی شــوند. ماحصــل 
کتــاب بــوده اســت. در چنــد  کنــون بیــش از بیســت عنــوان  تا
کــه از فعالیتمــان می گــذرد، بســیاری از خواننــدگاِن  ســالی 
ترجمــان تمایــل داشــتند محتــوای وب ســایت مکتوب شــود. 
بخشــی از ایــن نیــاز بــا تأســیس انتشــارات برطــرف شــد. امــا 
ــمند  ــب و ارزش ــب ُپرمخاط ــادی از مطال ــداد زی ــان تع همچن
تصمیــم  بنابرایــن  می ماْنــد.  باقــی  چاپ نشــده  ســایْت 
گرفتیــم در پایــان هــر فصــل و در قالــب فصلنامــه ایــن مطالــب 

کنیــم. را منتشــر 
آنچــه پیــش رو داریــد شــمارۀ اول »فصلنامــۀ ترجمــان 
ــب  ــه مطال ــن شــماره اختصــاص ب ــوم انســانی« اســت. ای عل
منتشرشــده در فصــل بهــار 1395 دارد. امیدواریــم به لطــف 
بــه زودی  شــما  صمیمانــۀ  و  گــرم  حمایــت  بــا  و  خــدا 
قالبــی  بــا موضوعاتــی متنوع تــر و در  را  بعــدی  شــماره های 
ــان منتظــر نظــرات شــما  ــم. همچن کنی منســجم تر  پیشــکش 

هســتیم.


