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مالل فایده  هایی دارد

زندگی رسگرمی نیست، پس چرا فکر می  کنیم الزم است بچه  ها 
مداوماً رسگرم باشند؟

| نوشتۀ پامال پاول

باری که به دوش می کشم

وقتی غول ترین آدمی هستی که اطرافیانت در عمرشان دیده اند
| نوشتۀ تامی تاملینسون

نوشتار

نوشتار

نوشتار

رستان را از روی صفحه  منایش بردارید 

یادگیری کودکان وقتی به بهرتین شکل اتفاق می  افتد که با بدن 
خود درگیر جهان خارج شوند. باید در مقابل ایدئولوژی یادگیرِی 

مبتنی بر صفحه منایش مقاومت کرد
| نوشتۀ نیکالس تامپیو

نوشتار

جادوی سیاه خوراکی

قرن  ها کوشیده  ایم تا گوشت را از خون پاک کنیم و حاال 
می  کوشیم تا آن را دوباره برگردانیم

| نوشتۀ لنی واتسون نوشتار

درست، نه کامل

اگر غایت ما کامل اخالقی نباشد، زندگی غنی  تر و پرمعنا  تری 
خواهیم داشت

| نوشتۀ دنیل کالکات
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کارکرد زبان انتقال پیام نیست

مالینوفسکی راز شبکه  های اجتامعی را کشف کرده بود: «رصفاً 
با دیگران بودن»

| نوشتۀ ریچارد هیوز گیبسون

سکوت ناممکن است

بسیاری از مردم در جست  وجوی سکوت  اند، اما شاید چنین چیزی 
اصالً وجود نداشته باشد
| نوشتۀ الکس رگ  مورلی

متدن یا بربریت؟

موج  های رسواسازی در شبکه  های اجتامعی هر روز قربانیان 
بیشرتی می  گیرند

| نوشتۀ دیوید بروکس

پشت یک شاخ

مردان پشت دوربین آماده  اند که روی صحنه پا بگذارند
| نوشتۀ تیلور لورنز

نوشتار

نوشتار

 |

تاریخ فرهنگی دکمه

دکمه  ها کارها را آسان  تر کرده  اند، اما در ازای آن چه چیزی از 
برشیت گرفته  اند؟

| نوشتۀ ریچل پالتنیک نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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برکه  های شخصی ما نارسیس  ها

از این هیاهوی عکس  ها باید گامی به عقب برداریم، به  سوی هرن 
و ادبیات

| نوشتۀ  ربکا مک  میالن

فرزندم اینفلوئنرس است

کم  سن  وسال  ترین ستاره  های اینستاگرامی شهرتشان را مدیون کار 
سخت والدین در پشت صحنه  اند

| نوشتۀ اَلی ولپی

نوشتار

نوشتار

سیاست یا خانواده؟ 

تفاوت  های جنسیتی در دنیای واقعی در فضای آنالین نیز ادامه 
می  یابند

| نوشتۀ الکساندرا آتاناسوا نوشتار

پاک  کردن تاریخ

وقتی آرشیوهای دیجیتال از بین بروند، دیگر هیچ  کس ما را در 
آینده منی  شناسد

| نوشتۀ ماریا باستیلوس

نوشتار

انحصار و فرهنگ در عرص دیجیتال

گوگل، آمازون، اپل، مایکروسافت و فیس بوک: پنج غول ترسناکی 
که فرهنگ را بلعیده  اند

| نوشتۀ ادوارد ترن نوشتار
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انقالب کهربایی
 

بزرگ  ترین فاجعۀ تاریخ کشف کشاورزی است؛ در مرتبۀ بعدی 
کشاورزی مدرن قرار می  گیرد

| نوشتۀ  ریچارد منینگ

نوشتار

 |

تاریخ از باال

بیل گیتس اینفوگرافیکی را منترش کرده است که می  گوید طی 
دویست سال گذشته فقر کاهش یافته است. واقعیت دارد؟

| نوشتۀ جیسون هیکل

نوشتار

نوشتار

معنای زندگی و سیاست

شاید سیاست بیشرت از آنچه فکر می  کنیم بر زندگی ما اثر بگذارد
| نوشتۀ اولگا کازان

دیدن واقعیت بدون خودخواهی

تواضع راه است و حقیقت هدف. اولی زحمت است و دومی 
پاداش

| نوشتۀ  کاستیکا براداتان
نوشتار

نوشتار

نوشتار

بن  بست دموکراسی

چطور ممکن است میلیاردری فاسد به منجی کارگران بی  بضاعت 
تبدیل شود؟

| نوشتۀ  ولفگانگ اشرتیک
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دربارۀ شب شخصی

شب تعریف  گریز اما وحشت  زاست. این جستار سیری است در 
وحشت و لذات تاریکی

| نوشتۀ فیلیپه پتی نوشتار

همه در آخرین نفس صدا می  زنند: «مادر»

زندگی مثل ماری است که دمش را در دهانش گرفته، مثل 
رودخانه ای مصنوعی در هتلی ساحلی

| نوشتۀ مایکل ایرارد
نوشتار

منرۀ امتحان یا شلوغی موزه؟

گری گاتینگ در هفتادوشش سالگی درگذشت. او از تجربۀ سال  ها 
تدریس در دانشگاه چه آموخته بود؟

| نوشتۀ  گری گاتینگ

رفنت به ندامتگاه شائوشنک 

گذشته  ها گذشته است، اما دلیلی هم برای بخشش وجود دارد؟
| نوشتۀ  اندرو کوری نوشتار

معصومیت ازدست  رفته

سلینجر هیچ گاه زندگی معمول یک نویسندۀ موفق را طی نکرد، 
چون از وسط راه ناگهان غیب شد

| نوشتۀ آدام کرش
نوشتار

نوشتار
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سفر با ماشین زمان

خواندن نویسندگان قدیمی مثل سفر در زمان است، باید برای آن 
مجهز شوید

| نوشتۀ برایان مورتون

فیلسوفی مبتال به بی  اشتهایی

بیگانه اما نه منفور، مؤمن اما نه مطیع، فلسفی اما نه نظام  مند: 
سیمون وی جهان را به جنگ می  طلبید

| نوشتۀ  کریستی ومپول

رستگاری با رژ لب

سلربیتی ها پادشاهانی یک روزه اند که شامگاه آن ها را در پیشگاه 
معبد شهرت رس می بریم

| نوشتۀ لوئیس لفهام

نوشتار

 |

پرونده

نوشتار

نوشتار

عقل دیوانه

یکی از رازهای هستی تصمیم  های بزرگی  اند که به  راحتی گرفته 
می  شوند

| نوشتۀ  جاشوا رامتن نوشتار

باالخره روزی به خانه برمی  گردم

شاید آواره  های خیابانی روی کارتن بخوابند، اما یادشان منی  رود 
زندگی در خانه چه معنایی دارد

| نوشتۀ  یوهانس لینهارد
نوشتار
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جنگ نبوغ و نام  آوری

مؤلف مرده است، اما نویسندگان ادبی منی  خواهند به این زودی  ها 
مبیرند

| نوشتۀ شیوان لیونز

فرهنگ و اقتصاد سلربیتی  ها

ناتوانی ما در فهم رابطۀ میان شهرت و رشکت  های عظیْم ظهور 
ترامپ را ناگزیر کرد

| نوشتۀ جورج مونبیو

پرونده

پرونده

پرونده

فرهنگ شهرت

فرهنگ شهرت چیزی فراتر از عالقه به آدم  های مشهور است: 
منایش انتظارات اجتامعی و واقعیت  های   اقتصادی

| نوشتۀ تیموتی کالفیلد پرونده

بت پرستی و بت شکنی

چه سلربیتی ها را مبتذل بدانیم، چه زیبایی  آن ها را ستایش کنیم، 
منی توانیم اهمیت آن ها را نادیده بگیریم

| نوشتۀ جفری الکساندر
پرونده

احمق  های ملعون

آیا صنعت مد باالخره کارداشیان را به دنیای خود راه خواهد 
داد؟

| نوشتۀ بنجامین واالس
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سیاسِت شهرت

چیزی که در سیاست سنتی با عقل جور درمنی آید در چارچوب 
فرهنگ عامه کامالً  منطقی است

| نوشتۀ استفن مارش

وزوز پشه

رون گالال پنجاه سال از مشهورترین سلربیتی  ها عکس گرفته است. 
اما دیگر خود را پاپاراتزی منی  نامد

| گفت  وگو با رون گالال

لذت بیشرت و درد کمرت

ووتن معتقد است روان شناسی مدرن طبیعت انسان را دگرگون 
کرده و بازاری جدید به وجود آورده است 

| گفت  وگو با دیوید ووتن

نئولیربالیسِم آموزشی

پنج کتاب دربارۀ نابرابری  هایی که از دانشگاه رشوع می  شوند
| گفت وگو با میشل المو

پرونده

 |

خودش در ماشین را بست

رسانه با فروکاسنت سیاست به دل  مشغولِی سلربیتی  ها ما را گمراه 
و رسدرگم می  کند

| نوشتۀ جورج مونبیو

گفت وگو

پرونده

گفت وگو

پرونده
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می  خواهم کاری بکنم

کتاب  های خودیاری هامن  قدر که ما را به عمل  کردن تشویق 
می  کنند، به دست روی دست گذاشنت هم فرامی  خوانند

| نوشتۀ ماریان پاور

جهان جایی رسد و تاریک نیست

مروری بر تازه  ترین کتاب ویلیام دیویس: حالت  های عصبی: 
احساسات چگونه بر دنیای ما مسلط شد

| نوشتۀ لیلی مارکاکی

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

راهنامی لذت  بردن از زندگی

واقعیت را بپذیرید و جرئت منفوربودن داشته باشید، وگرنه دامئاً 
در عذاب خواهید بود

| نوشتۀ الیور برکمن

بررسی 
کتاب

مرگ در توییرت

الرنس اسکات در کتاب جدیدش می  پرسد: جهانی که در 
اینستاگرام می  بینیم چطور با واقعیت ترکیب می  شود؟

| نوشتۀ الکساندرا هریس

بررسی 
کتاب

خرید خودکار یا نوشنت رمان؟

گاهی باید، بدون قطعیت، قدم برداشت به  سوی آینده  ای که 
ازپیش منی  دانیم چگونه خواهد بود

| نوشتۀ اگنس کاالرد
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زندگی خارج از تعادل

به  جای آنکه دنبال زندگی شاد باشید، به زندگی رشافتمندانه فکر 
کنید

| نوشتۀ جان کاگ

منی  تونی دربارۀ چیز بهرتی حرف بزنی؟

کتاب  های کاریکاتور رسگرم  کننده و خنده  دارند. اما با این کتاب 
باید گریه کرد

| نوشتۀ دن وارسمن

ورزشکاران به  مثابۀ دارایی

دانشگاه  ها برای تأمین بخشی از بودجۀ خود دست به دامن 
برندها شده  اند

| نوشتۀ کانر گودوین

درد هیچ وقت متام نشد

نویسندۀ فرانسوی از رنج و عذابی می  نویسد که سیاست   بر پدر 
بیامر او وارد کرده است

| نوشتۀ ادوار لویی

نوشتار

بررسی 
کتاب

 |

زنده می  مانم؟

کتاب مگان اوکانل روایتی از بارداری و زایامن می  دهد که کمرت 
شنیده  ایم

| نوشتۀ ِری نادسون

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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چراهای دیدن

روان شناسی تجربی پاسخ  هایی انضاممی برای برخی از منازعات 
فلسفی بزرگ دربارۀ هرن دارد

| نوشتۀ الن ویرن

تودرتوی زمان

تنها در صورتی خودمان را می  شناسیم که بفهمیم دیگران چگونه 
دربارۀ امور مختلف فکر می  کنند

| نوشتۀ جولین باگینی

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

در محارصۀ میکروب  ها

فهم ما از جانداران ریزی که در خانه  هایامن زندگی می  کنند 
خیلی کمرت از چیزی است که فکر می  کنیم

| نوشتۀ رابین مرنتز هنیگ

بررسی 
کتاب

پیشگوهای دانشگاهی

کتابی که پنجاه سال پیش ۲۰۱۸ را پر از اتفاقات مثبت معرفی 
می  کرد امروز بسیار مالل  آور به نظر می  رسد

| نوشتۀ جیل لپور

بررسی 
کتاب

ظرایف قتل

بیش از ۶۰ سال پیش سازمان سیا کتابی محرمانه منترش کرد که 
به خوانندگانش یاد می  داد چطور آدم بکشند

| نوشتۀ تام استیونسن
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آینده  ای با اخبار کمرت

سختی  های روزنامه  نگاری در عرص دیجیتال از زبان رسدبیر سابق 
گاردین 

| نوشتۀ دیوید اوبرتی
بررسی 
کتاب

باورهای بدیل

جست  وجوهای تاریخی نشان می  دهد مدرنیته هیچ گاه نتوانست 
جهان را افسون  زدایی کند

| نوشتۀ پیرت جی. الیتهارت
بررسی 
کتاب

نوشتار

 |

موزس هرتزوگ در دنیای امروز

هر منت کوتاهی را می  توان توییت کرد، اما آیا هر توییتی 
می  تواند واقعاً یک «منت» باشد؟

| نوشتۀ ریچ کوهن

بررسی 
کتاب
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منطق سلربیتی   

توضیح دادن آنکه چرا برخی افراد مشهورند، روزبه روز، سخت تر می شود. چرا؟
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محمد مالعباسی
جانشین رسدبیر  
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1       elebrity Culture

2       socialite

انقالب تصورناپذیر در ایران

کتاب های انتشارات ترجامن علوم انسانی


