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موعظهها ،عرفانگرایی و تجاریسازیِ بیشازحد روانشناسی
مثبتگرا را آماج انتقادات کرده است
| نوشتۀ جوزف اسمیت
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چرا نباید آخر هفتهها کار کنیم؟
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شاید بتوانیم با چیزهای جدید سازگار شویم ،اما چیزهای قدیمی
را چطور فراموش کنیم؟
| نوشتۀ الیور ساکس
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بچهای در شکم و غمی در دل ،اما ...

بارداری ،برای بسیاری از زنان ،یکی از تجربههایی است که
بیشرتین فشار عاطفی و هیجانی را دارد
| نوشتۀ جوانا نُواک
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وقتی همه میخواهند نشان بدهند که قربانی بودهاند ،منتظر
چه چیزهایی باید باشیم؟
| نوشتۀ چارلز سایکس

اوجگیری فرهنگ قربانی َمدار

چرا هر طرف سر میچرخانی به یکی توهین
شده؟

جایگاه اخالقی قربانی ،که پیش از این در حضیض ذلت بود،
اکنون به عرش عظمت رسیده است
| نوشتۀ کانر فریدرسدورف
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امروزه تعصب و توهین معموالً در اشکالی ظریفتر و موذیانهتر
از چند دهۀ قبل ظاهر میشود
| نوشتۀ اسکات اُ لیلیِن ِفلد

مراقبت یا مقاومت؟

آیا راهی برای نجات دانشجویانی که
همهچیز آزارشان میدهد وجود دارد؟

هر روز واژهها و ایدههای بیشرتی در محیطهای دانشگاهی به
«کلامت ممنوعه» تبدیل میشود
| نوشتۀ گرگ لوکیانوف و جاناتان هایت

ذهنیت قربانی

همیشه دیگران مقصرند

ذهنیت قربانیبودن تو را به بند میکشد و سپس نابودت میکند
| نوشتۀ الیو مارتینو

روان شناسی «رسزنش قربانی»

تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا
برمیخیزد؟

رسزنش قربانیان راهی است برای اجتناب از پذیرش اینکه بعضی
امو ِر غیرقابلتصور میتواند برای خود شام اتفاق بیفتد
| نوشتۀ ِکیلی رابرتز

بالگردان یا عامل سیاسی؟

«قربانی» :چه چیزی پشت این واژه نهفته
است؟
غالباً کسانی که در راه مبارزه با رژیمهای خودکامه آسیب
دیدهاند خودشان را قربانی منیدانند .چرا؟
| نوشتۀ تسا الرسدا
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نویسندۀ لذت دستکشیدن میگوید :افسارزدن بر متایلامن برای
تجربۀهمهچیزشایدشادترمان کند
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فراسوی جهل آموختهشده

نظام آموزشی به ما میآموزد که چیزهای
بسیاری را نیاموزیم
آموزشوپرورش فقط یکی از «شیوههای یادگیری» است ،از
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آیا با فراگیرشدن کتابهای الکرتونیک و صوتی باید منتظر مرگ
کتاب کاغذی باشیم؟
| گفتوگو با لیا پرایس

آیندۀ مبهم اقتصاد

دارون عجماوغلو :درنهایت هیچچیز به اندازۀ
مشارکت مردم به نفع اقتصاد نیست

اقتصاددان مشهور این روزها از دیدگاهها و دغدغههایش دربارۀ
اقتصاد جهان سخن میگوید
| گفتوگو با دارون عجماوغلو
www.tarjomaan.com
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فهرست |

261
گفتوگو

267
گفتوگو
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بحران محیطزیست ادامۀ داستانی است که با
بردهداری و استعمار آغاز شد

کتاب جدید نائومی کالین تالشی است برای امیدواربودن در جهانی
که همهچیز آن ناامیدکننده است
| گفتوگو با نائومی کالین

خوشبین یا بدبین؟ هیچکدام

گفتوگو با واکالو اسمیل ،سالخ
ِمزخرفات

تازهترین کتاب اسمیل تحلیلی عظیم دربارۀ رشد است که
میگوید راهی جز کاهش مرصف نداریم
| گفتوگو با واکالو اسمیل

275

جوانی بدون جوانی

بررسی
کتاب

چگونه زنان با دنیای مردساالری و رسمایهداری همدست
میشوند؟
| نوشتۀجیا تولنتینو

284

جنبش پسادیجیتال

بررسی
کتاب

www.tarjomaan.com

گفتوگوی مجلۀ نِیشن با نائومی کالین

ساپورت ،ورزش و ساالد؛ روزمرگیهای
مقدس زن ایدئال

معتاد گوشیتان هستید؟ خب نباشید

نیر ایال ،که روزگاری دفرتچۀ راهنامی معتادکردن آدمها به
فناوری را نوشته ،حاال بهدنبال پادزهر است
| نوشتۀ نلی بولز

289

آیندۀ ما یا آیندۀ ماشینها؟

بررسی
کتاب

ما هنوز منیدانیم هوش مصنوعی چطور تصمیم میگیرد ،اما
میدانیم مثل انسانها عمل منیکند
| نوشتۀ ایمی وب

هوش مصنوعی اشتباه نمیکند ،برای
همین باید از آن ترسید

فهرست |

294

از جرنال موتورز تا گوگل

بررسی
کتاب

آنچه در ابتدا تبلیغات بود ،اکنون ،تهدیدی علیه آزادی و
دمکراسی است
| نوشتۀ جوانا کاوِنا

299
بررسی
کتاب

در عصر سرمایهداری نظارتی ،انسان نه
مصرفکننده که مادۀ خام تولید است

نابرابریهای کوچک مرگبار

دنیای مردانۀ مردانۀ مردانه

تبعیض علیه زنان فقط مسئلهای اجتامعی نیست ،بلکه از پزشکی تا
فناوری ظهور و بروز میکند
| نوشتۀ سوفی مکبین

303

درون خودت را جستوجو کن

بررسی
کتاب

ذهنآگاهی میگوید ما را در برابر بیرحمی رسمایهداری
محافظت میکند ،اما خودش بخشی از مشکل است
| نوشتۀ رونالد ِپ ِ
رس

312

جهانِ لیربا ِل غربی آفریدهای مسیحی است

بررسی
کتاب

سلطنت ،کتاب جدید تام هوالند ،از خوانندگانش میپرسد :اگر
مسیحیت افول کند از لیربالیسم چه میماند؟
| نوشتۀ جان گری

318

از علم تا هرن و عشق

بررسی
کتاب
نوشتار

مروری بر رمان مردی با ردای رسخ ،اثر ِ
جدید جولیان بارنز ،که
داستانی کارآگاهی و زندگینامهای است
| نوشتۀ تیم آدامز

ذهنآگاهی :التیام درونی یا ماشین
اوهامساز؟

سکوالریسم درنهایت چیزی جز
حاشیهنویسی بر کتاب مقدس نیست

جولیان بارنز در رمان جدیدش زندگی
شگفتانگیز یک جراح را بازآفریده است
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