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صاحب امتیاز: مؤسسۀ فرهنگی هرنی ترجامن پیام رسا
مدیرمسئول: مرتضی روحانی راوری
رسدبیر: مرتضی منتظری مقدم
جانشین رسدبیر: محمد مالعباسی
رسویراستار: سید احمد موسوی خوئینی

دبیر تحریریه: علیرضا صالحی
دبیر اجرایی: محمد مهدی پور، هادی منتظری مقدم

ویراستاران: علی کریمی، مرضیه اکربپور 
امور داخلی: پیامن کاشانی
بازاریابی دیجیتال: سعید مسلمی

طراح جلد: محمود منفرد
تصویرساز روی جلد: سجاد شاه منصوری
طراح صفحات داخلی: علیرضا ذاکری
صفحه آرا: معصومه کریمی

چاپ: زیتون
ناظر چاپ: سیدمحمدحسین موسوی
شبکۀ فروش: رشکت نرشگسرت امروز 61933333
توزیع کتاب فروشی ها: ققنوس 66950785

نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان
کوچۀ حافظی، پالک 30، طبقۀ دوم

کدپستی: 153163334 
شامرۀ متاس: 885۲6373-6
info@tarjomaan.com :ایمیل
tarjoman.nashr@gmail.com
www.tarjomaan.shop :فروشگاه

فعالیت های ترجمان در دو بخش »انتشارات ترجمان
می شود. تعریف  ترجمان«  »سایت  و  انسانی«  علوم 
و کتاب  بررسی  نوشتار،  مقاله،  ترجمان،  سایت  در 
گفت وگوها را قرار می دهیم و سپس مجموعه مقاله ها را
در قالب کتاب منتشر می کنیم. همچنین، آثاری به طور
انتخاب کتاب  قالب  در  انتشار  برای  فقط  مستقل 
می شوند. در انتخاب مقاالت، تالش ما بر این است تا
تنها متون دست اول از اندیشمندان اصلی جریان های
مهم ترجمه شوند و برخالف بسیاری از دیگر نشریات
مقاالت تعداد  تا  داده ایم  ترجیح  وب سایت ها،  و 
کیفیتی باالتر و محتوایی غنی تر ترجمه کمتری را با 

کنیم.

ترجامن علوم انسانی

با حامیت

معاونت امور اجتامعی و فرهنگی

شهرداری تهران

ترجامن در شبکه های اجتامعی

Tarjomaanweb
Tarjomaan
Tarjomaan_com
tarjomaan.website
ble.im/tarjomaan
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فهرست | 

آینۀ جادو

وقتی به آینه نگاه می کنیم، رو به روی مرگ 
نشسته ایم

آینه چیزی را به ما نشان می دهد که هیچ جای دیگری پیدا منی شود: 

نسخۀ دیگری از خودمان

| نوشتۀ مگان اوگبلین

زخم های شهر

پیاده روی کافی نیست؛ در شهر پرسه باید 
زد

روان جغرافیا؛ راهی برای کنکاش در روح شهر

| نوشتۀ شیوان لیونز

رسمقاله

نوشتار

نوشتار

16

36

41

اپیدمی اعتیاد 

لو اورتنزیو: پزشکی که همه چیز را به  پای 
اعتیاد باخت

 او با مخدرهای ضددرد تا قعر جهنم رفت، ولی حاال به دنبال 

نجات شهرش است

| نوشتۀ سم کوئینونس نوشتار

مسئولیت جمعی و حریم خصوصی

وقتی صدای دعواهای همسایه ها را 
می شنویم، باید کاری بکنیم؟

در آپارمتان های کوچک چپانده شده ایم، از همیشه به هم 

نزدیک تریم و از همیشه به هم دورتر

| نوشتۀ ماریس کرایزمن
نوشتار

45

رسمقاله

اعتراف می کنم که یک کتاب خودیاری 
خواندم، و از آن خوشم آمد

| نوشتۀ مرتضی منتظری مقدم

25
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افسانۀ عشق مدرن

چطور می شود عاشق »هر کسی« شد؟
عشق انعطاف پذیرتر از چیزی است که ما در ذهنامن ساخته ایم

| نوشتۀ مندی لِن کاترون

زندگِی به  اندازۀ  کافی خوب

بلندپروازی زندگی تان را جهنم می کند
رؤیای شکوه و عظمت چگونه ممکن است جهان بدتری 

تحویلامن بدهد؟

| نوشتۀ آفرام آلپرت

واقعیت و رؤیا در کار

تو می  تونی عزیزم
فرهنگ ما پر است از کلیشه  های افزایش عزت نفس برای 

رؤیاپردازان جوان، اما این دلگرمی  ها غیرصادقانه و خطرناک  اند

| نوشتۀ لسلی گرت

شغل یا فرزندداری؟

مادران شاغل و بچه های کوچک: داستانی 
پر از اشک و حسرت

»بعد از تولد دخرت اومل به یک مصاحبۀ کاری رفتم و، بعد، کل راه 
را تا خانه گریه کردم«

| نوشتۀ هانا شانک و الیزابت واالس

نوشتار

نوشتار

57

61

65

73

فهرست | 
حقوق حیوانات

چرا نگهداری از حیوانات خانگی اساساً 
غیراخالقی است؟

در جهانی اخالقی نه حیوان خانگی وجود دارد، نه آکواریوم و 

نه باغ وحش

| نوشتۀ گری فرانسیون و آنا چارلتون
نوشتار

51

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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فهرست | 

ماندگارتر از آرایش، ارزان تر از جراحی

لبخند صمیمی اینفلوئنسرها خرج هنگفتی 
روی دست فالورها می گذارد

امروزه دشوار بتوان اینفلوئنرسی پیدا کرد که روکش دندان نداشته 

باشد

| نوشتۀ  آماندا مول

آینده در دست عکس ها نیست

چه رازی در کامنت های اینستاگرام پنهان 
شده؟  

در دنیایی که عکس ها همه شبیه هم اند ، جذابیت مطالب به 

نظراِت زیر آن هاست

| نوشتۀ تیلور لورنز

نوشتار

نوشتار

77

86

90

کپشن های اینستاگرام جایگزین وبالگ ها شده اند 

کپشن ها انگ ابتذال را از اینستاگرام 
برداشتند

نوشته  های اینستاگرام اثر عمیقی می گذارند که عکس  ها به  تنهایی 

از پس آن برمنی  آیند

| نوشتۀ روت الفرال
نوشتار

زیبایی شناسی اینستاگرام در حال تغییر است

راحت باشید؛ دیگر نمی شود با عکس های 
ساختگی الیک جمع کرد

دوران کلیشه های عکس انداخنت در اینستاگرام به رس رسیده 

است

| نوشتۀ تیلور لورنز

81

نوشتار

رضورت جست وجوی خربهای آهسته تر و بهرت

علیه خبر فوری
نظام فعلی خربرسانی آنالین معیوب است؛ باید به فکر چاره ای 

بود

| نوشتۀ مایکل لوئو

94

نوشتار
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پیرشفت های تکنولوژیک، استنباط داده و حریم 

خصوصی

خیلی مراقبید ردپایی در اینترنت باقی 
نگذارید؟ بیهوده تالش نکنید

آن ها، خیلی بیشرت از چیزی که فکر می کنید، دربارۀ شام می دانند

| نوشتۀ  زینب توفکچی

نوشتار

107

فهرست | 
رابطٔه انسانی به مثابٔه کاالیی لوکس

هرچه فقیرتر باشی، بیشتر به صفحۀ گوشی ات 
نگاه می کنی

منایشگرها در گذشته مختص نخبگان بودند. امروزه کنارگذاشنت 

آن ها نشان تشخص است

| نوشتۀ نلی بولز

102

نوشتار

نوشتار

۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸: صد و هشتاد درجه تغییر

آیا استارتاپ ها دلشان به حال فقرا 
می سوزد؟

استارتاپ های دیجیتال پول های کالن اقتصاد مشارکتی را به 

ترصف خود درآورده اند

| نوشتۀ اِوگنی موروزوف

رسیع باش

چرا مدیریت زمان زندگی مان را نابود 
می کند؟

متام تالش هایامن برای پربازده بودن اثری عکس دارد و فقط باعث 

می شود رسمان شلوغ تر شود

| نوشتۀ  الیور برکمن

111

123

نوشتار

نوشتار

نوشتار

اثرات شگفت انگیز درآمد پایه114

مارک زاکربرگ و ایالن ماسک هم طرفدار 
یارانۀ نقدی اند؟

ماجرا با افتتاح کازینویی در کروکی آغاز شد و خیلی زود مدیران 

سیلیکون ولی به درآمد پایه عالقه مند شدند

| نوشتۀ  ایسیه الپوسکی
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فهرست | 

عادالنه و در رشایط برابر

باور به شایسته ساالری نه تنها اشتباه بلکه 
زیان بار است

آیا ممکن است شایسته ساالری نیز مثل برخی ایدئولوژی های 

دیگر راهی برای توجیه نابرابری های موجود باشد؟

| نوشتۀ کلیفتون مارک
نوشتار

155

کدام شایستگی؟

آیا مردم به آن چیزی می رسند که 
شایسته اش هستند؟

موفق ها و ثرومتندان دوست ندارند قبول کنند شانس در 

زندگی شان نقشی داشته است

| نوشتۀ دیوید رابرتس
نوشتار

159

چرا کار می کنیم؟

شاید تقصیر آدام اسمیت است که 
این قدر از کارکردن متنفریم

آمارها می گویند 9۰ درصد از شاغالن از کار خود ناراضی اند. چطور 

چنین چیزی ممکن است؟

| نوشتۀ  بری شوارتز

147

راه و رسم ایجاد فرهنگ خالقیت 

بوروکراسی دشمن خالقیت است؛ آیا 
راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟

نوآوری، بیش از آنکه یک ویژگی فردی باشد، روحیه ای جمعی 

است که باید آن را تقویت کرد

| نوشتۀ  آدام گرنت
نوشتار

135

از معدن زغال سنگ تا صفحۀ تلویزیون

آیا جاستین بیبر هم کودک کار است؟
پیشنهاد من این است: کار کودکان در صنعت تبلیغات هم باید 

ممنوع شود

| نوشتۀ شان کرافورد

151

نوشتار

نوشتار
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انسان ها زودتر منقرض می شوند یا حرشات؟

وقت خداحافظی با حشرات است
حرشات نقشی حیاتی در حفظ کرٔه زمین دارند؛ نباید نگران 

انقراضشان باشیم؟

| نوشتۀ اد یانگ

قبل از کوبیدن به دیوار، تا انتها بخوانش

چرا باید سراغ کتاب هایی بروید که از 
آن ها متنفرید؟

اگر می خواهید به کتاب خواِن بهرتی تبدیل شوید، نباید به 

کتاب های موردعالقه تان اکتفا کنید

| نوشتۀ  پامال پل

این تفکر که سبک زندگی مان موجه است در ما 

تقویت شده

داستان هایی که دربارۀ خودمان تعریف 
می کنیم

بیشرت ما در گروه هایی زندگی می کنیم که طرز فکرشان با ما 

مشابه باشد و شیوۀ زندگی مان را تأیید کند

| نوشتۀ تاد می

نوشتار

172

182

186

فهرست | 

نوشتار

نوشتار

نوشتار

برخوردی در کار نیست

تغییرات اقلیمی فاجعه است؟ نه برای میلیاردرها
ابرثرومتندان همیشه می خواهند خودشان را از بقیه جدا کنند، اما 

در زمان فاجعه چنین راهکاری جواب منی دهد

| نوشتۀ  بانی هانیگ نوشتار

166

معابد کتاب

کتاب خواندن در چهل سالگی چه فرقی با 
بیست سالگی دارد؟

وقتی پیر می شویم معنا و مفهوم کتاب خوانی برایامن عوض 

می شود

| نوشتۀ  استیو ادواردز

177

نوشتار
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فهرست | 

باستانیان در خودیاری زبردست ترین بودند

در دفاع از کتاب های خودیاری
چرا کتاب های خودیاری بین نخبگان علمی و فرهنگی چنین جایگاه 

نازلی دارند؟

| نوشتۀ آلن دوباتن

بازی به سبک کتاب خودیاری

آیا کتاب های خودیاری فایده ای هم دارند؟ 
کتاب های خودیاری میلیون ها نفر از رسارس دنیا را متقاعد 

کرده اند که حالل مشکالتشان هستند

| نوشتۀ رامی گابریل

نوشتار

پرونده

پرونده

189

201

204

کتاب های خودیاری فایده هایی هم دارند

آیا هیچ کتابی می تواند ما را از تاریکی های 
درونمان نجات دهد؟

وقتی با افکار منفی احاطه شده ایم، خواندن تجربٔه کسی که در 

وضعیت مشابه ما بوده کمک کننده است

| نوشتۀ الیزابت سوبودا
پرونده

خودیاری تا رسحد مرگ

از این بهتر نخواهی شد
مرشدان خودیاری و منتقدان آن ها دربارٔه دورانی که در آن 

زندگی می کنیم چه حرفی برای گفنت دارند؟

| نوشتۀ آلکساندرا شوارتز  پرونده

213

کانت و هگل و هایدگر، همگی در نیم  ساعت

آیا دنیای سوفی فلسفه را به ابتذال 
می کشاند؟

فیلسوفان دانشگاهی خودشان را به هر زحمتی می اندازند تا پای 

فلسفه به خیابان باز نشود

| نوشتۀ  اگنس کاالرد

194
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پنج ایراد صنعت خودیاری

هنر ظریِف رهایی از خودیاری
خودیاری بیشرتین فایده را برای افرادی دارد که واقعاً نیازی به 

خودیاری ندارند

| نوشتۀ مارک منسن 

قیام علیه خودیاری

من یک خدای کوچک هستم
روان شناسی دامنارکی برای مبارزه با کتاب های خودیاری یک کتاب 

خودیاری نوشته است

نوشتۀ کارول میدِگلی

پرونده

227

242

فهرست | 

کمکم کن

هیچ کشف بزرگی در کار نیست
ماریان پاور متام کتاب های خودیاری را خوانده تا شام زحمت 

خواندنشان را نکشید

| نوشتۀ جوآنا اسکاتز

222

پرونده

پرونده

خودیاری علیه خودیاری

خودیاری با چاشنی فحاشی
کتاب های خودیاری به تازگی رقبای جدیدی پیدا کرده اند که با 

لحنی گستاخانه محدودیت های زندگی را یادآوری می کنند

| نوشتۀ هرنی آلفورد

238

پرونده

جست وجویی نومیدانه

یک  سال برای بهترشدن: رؤیایی که به 
کابوس تبدیل شد

چه اتفاقی می افتد اگر همه چیز را رها کنید تا به خودتان برسید؟

| نوشتۀ پیرت بلوم 

233

پرونده
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فهرست | 

خطر اخالقی شایسته ساالری

اگر به دنبال شادی هستید، جست وجوی 
خوشبختی را کنار بگذارید

شکست خوردن در زندگی می تواند شام را متوجه هدفی کند که 

بهرت از خوشبختی است

| نوشتۀ دیوید بروکس 

کناسگور از نربد من می گوید

گفت وگو با کارل اوه کناسگور: آیا هر کسی 
می تواند یک نبرد من بنویسد؟

نویسنده ای نروژی با نوشنت کتابی دربارٔه خودش تصورات ما 

دربارٔه چیستی رمان را به چالش کشیده است

| گفت وگو با کارل اوه کناسگور

پرونده

پرونده

گفت وگو

246

261

267

کتابی پرفروش اما تاریک

خودت باش و چندتایی دروغ بگو
ریچل هالیس از زنان می خواهد تا دروغ هایی که دربارٔه خود 

باور کرده اند را دور بریزند. اما دروغ هایی که خودش می گوید 

چه؟

| نوشتۀ الرا ترنر
پرونده

نویسندۀ پروانه شناس

ناباکوف: لولیتا مشهور است نه من
گفت وگو با والدیمیر ناباکوف دربارۀ آثار و زندگی حرفه ای و 

شخصی اش

| گفت وگو با والدیمیر ناباکوف  گفت وگو

279

چه توصیه ای از »خودت باش« بهرت است؟

»خودت باش« توصیۀ مزخرفی است، چه 
دختر باشی چه پسر

مرتب از خودتان بپرسید آیا این هامن آدمی است که من 

می خواهم باشم

| نوشتۀ لیا فینیگن

250
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خون کثیف

بیل گیتس از جنجالی ترین استارتاپ 
سال های اخیر می گوید

سیلیکون ولی و استارتاپ ها می توانند درس های زیادی از افتضاح 

بزرگ الیزابت هوملز و رشکت ترانوس بیاموزند

| نوشتۀ بیل گیتس

چطور است هیچ کاری نکنیم؟

چگونه هم آرامش ذهنی داشته باشیم و 
هم تلفن همراه؟

شاید بهرت باشد به جای اینکه عادت های سفت وسختی را بسازیم، 

دربارٔه رویکردمان نسبت به زندگی تجدید نظر کنیم

| نوشتۀ جیا تولنتینو

اثر آکراسیا

سابقۀ اهمال کاری بشر به یونان باستان 
می رسد

مغز ما طوری طراحی شده است که اهامل کاری کند، پس برای 

انجام مبوقع کارهایامن چه باید بکنیم؟

| نوشتۀ جیمز کلیر 

فقط انجامش بده

هیچ کس نمی تواند یک معتاد را درمان 
کند

اگر می خواهیم بیامران را درمان کنیم، ابتدا باید بدانیم انسان ها 

چگونه تغییر می کنند

| نوشتۀ لوری گوتلیب 

نوشتار

بررسی 
کتاب

294

303

307

311

فهرست | 
پشتم گرم است

اگر در خانواده ای فقیر به دنیا بیایید، احتماالً 
هیچ وقت رئیس نخواهید شد

اگر کتاب سقف طبقاتی را بخوانید، می فهمید موفقیت هیچ 

ربطی به شایستگی ندارد

| گفت وگو با دنیل الریسن 
گفت وگو

289

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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فهرست | 

مردی صدساله یا کودکی ده ساله؟

حرف های فیلسوف فرانسوی را بشنو، ولی 
به آن ها عمل نکن

اندیشیدن به سبک دنی دیدرو در زمانۀ پرآشوب ما گرچه آرام بخش 

است، اما چندان فایده ای ندارد

| نوشتۀ جان گری

آیا آینده ای در پیش رو نداریم؟

وضع دنیا نه بدتر شده نه بهتر، نه همان 
است که بود

بررسی سه کتاب دربارۀ پیرشفت در عرص تشویش

| نوشتۀ جورج سایالبا 

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

317

326

333

همدستی با تقدیر
سایمون کریچلی: اگر از گذشته فرار کنید، 

در آینده نابود می شوید 
قهرمان های تراژدی با پای خودشان به استقبال مصیبت می روند

| نوشتۀ سایمون کریچلی

بررسی 
کتاب

محیط متیزتر، ایمنی کمرت

لطفاً کمی غیربهداشتی باشید
بهداشت ما را در برابر بیامری های کشنده محافظت کرده است، 

اما خود نیز می تواند موجب بیامری شود

| نوشتۀ مت ریکتل 

بررسی 
کتاب

343

یک عمر زندگی در ترس و لرز

کیرکگور به خاطر فلسفه اش از نامزد خود 
جدا شد

فیلسوِف دل، کتاب جدید کارالیل، نگاه متفاوتی به زندگی 
کیرکگور می اندازد

| نوشتۀ ِری مانک

322
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بحران  شخصی، بحران ملی

چارۀ کشور بحران زده چیست؟
روش تک تک انسان ها در مقابله با بحران های شخصی می تواند 

برای کشورهای بحران زده آموزنده باشد

| نوشتۀ آناند گیریداراداس
بررسی 
کتاب

356

قاتل بروس لی؟

جمهوری دروغ ها: سرنوشت تئوری های 
توطئه

تئوری های توطئه نه بیامری، که نشانۀ بیامری اند

| نوشتۀ مارتا آن تول
بررسی 
کتاب

353

نوشتار

فهرست | 

روایت هایی از زندگی تا دم مرگ

مرگ با تشریفات پزشکی: آنچه پزشکی دربارۀ 
مردن نمی داند

پزشکی مدرن به چیزی جز درمان فکر منی کند، اما مرگ درمان 

ندارد

| نوشتۀ آتول گاواندی 

بررسی 
کتاب

349
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رسمقاله    

 اعتراف می کنم که یک کتاب خودیاری خواندم،
و از آن خوشم آمد

کتــش را ورکشــید و تکانــی در جایــش  کشــید،  روزمــره 
کــرد  نصیحتــم  بحــث  جمع بنــدی  به عنــوان  و  خــورد 
عــادل  ترجمــۀ  بــا  شفاف اندیشــیدن  هنــر  خوانــدن  بــه 

فردوســی پور.
بی دلیل  که  نشاند  لبم  به  پوزخندی  او  پیشنهاد 
که در  کتاب هایی است  نبود. هنر شفاف اندیشیدن از 
کتاب های خودیاری طیف  دستۀ خودیاری می گنجد. 
که  متنوع هستند  با موضوع های  کتاب ها  از  گسترده ای 
زندگی  از  تعریفی  می کنند  تالش  طریقی  به  کدام  هر 
کنند و راه حل هایی عملی و اخالقی برای  ارائه  خوب 
بهبود  یا  روان شناختی  و  شناختی  مشکالت  بر  غلبه 
بگذارند. هم  رویمان  پیِش   و شغلی  عملکرد شخصی 
که دربارۀ فلسفۀ زندگی روزمره یا معنای  کتاب هایی  آن 
آن هایی  هم  و  می گنجند  دسته  این  در  هستند  زندگی 
کم و مثل شیر در برابر  که از درِد چاقی و اعتماد به  نفس 
مشکالت غریدن می گویند. خودیاری به مرور تبدیل به 
که عمومًا نویسندگان این جور آثار  برچسبی بدنام شده 
مصاحبه هایشان  یا  کتاب   مقدمۀ  در  می کند  مجبور  را 
بیرون  خودیاری  دایرۀ  از  شده  طور  هر  کنند  تالش 
آثار فقط مختص  این  قبیل  با  نزاع دانشگاهیان  بروند. 
که دانشیار روان شناسی در  گابریل،  ایران نیست. رامی 
عاطفی1  ذهن  کتاب  نویسندۀ  و  گو  شیکا کالِج  کلمبیا 
کتاب های خودیاری فایده ای هم  است، در مقالۀ »آیا 

در میان بســتگانمان آدم جاافتاده و تحصیل کرده ای 
درس  اخــالق  فلســفۀ  دانشــگاه  در  کــه  می شناســم 
می دهــد، مــردی آداب دان و تاحــدی ســنتی. پرحــرف 
لفِظ قلــم  مقــدار  یــک  هــم  همیشــه  و  بذله گوســت،  و 
ــاس می پوشــد و  ــد؛ اتوکشــیده و منظــم لب صحبــت می کن
کــه همدیگــر را  حرکاتــش آرام و متیــن اســت. هر از گاهــی 
کتاب هــا و مجــالت و  می بینیــم، ســر صحبــت را دربــارۀ 
ــش،  ــال پی ــد س ــد. چن ــاز می کن ــا ب ــن چیزه ــان و ای ترجم
از  صحبــت  نــوروزی  دید و بازدیدهــای  از  یکــی  در 
کــه جــا خــوردم. آن روزهــا  کتــاب  شــد و پیشــنهادی داد 
کــه به واســطۀ مترجــم سرشناســش  کتابــی ســر زبان هــا بــود 
هفته به هفتــه و پشت به پشــت چــاپ جدیــد می خــورد. 
در جشــن امضاهایــش جــای ســوزن انداختن نبــود و در 
می کشــیدند.  صــف  آن  خریــدن  بــرای  کتاب فروشــی 
کــه  واداشــته  را  عــده ای  مســئله  همیــن  بــودم  شــنیده 
بتازنــد.  ناشــر  عوام گرایــی  بــه  و  کننــد  نقــد  را  ترجمــه 
ــه  ــدن مترجــم ب ــرای دی ــا ب ــه نظــر می رســید آدم ه بیشــتر ب
بــرای  فقــط  را  کتــاب  شــاید  و  رفته انــد  کتاب فروشــی 
گرفتــه باشــند. آن  کــه از مترجــم امضــا  ایــن خریده انــد 
کــه، بــرای تاختــن  کســی از فرهیختــگان بــود  کمتــر  روزهــا 
بــه زوال فرهنــگ و تأســف خوردن بــه ســلیقۀ مــردم، ایــن 
ــه  ک ــد. الغــرض، آنجــا  ــال نزن کتــاب و ماجراهایــش را مث
صحبتمــان بــا آن دانشــمند فرهیختــه بــه حکمــِت زندگــِی 


