ترجامن علوم انسانی
فعالیتهای ترجمان در دو بخش «انتشارات
ترجمان علوم انسانی» و «سایت و فصلنامۀ ترجمان»
تعریف میشود .در سایت ترجمان ،مقاله ،نوشتار،
بررسی کتاب و گفتوگوها را قرار میدهیم و هر
فصل مطالب برگزیده را در کنار متنهایی جدید
در قالب فصلنامه منتشر میکنیم .همچنین ،آثاری
بهطور مستقل فقط برای انتشار در قالب کتاب
انتخاب میشوند .در انتخاب این آثار ،تالش ما بر
این است تا متنهایی با محتوای بدیع و از منابعی
معتبر ترجمه شوند و برخالف بسیاری از دیگر
نشریات و وبسایتها ،ترجیح دادهایم تا تعداد
مقاالت کمتری را با کیفیتی باالتر و محتوایی غنیتر
ترجمه کنیم.

تصویر جلد
آرامش ،تعادل ،سکوت ،نظم .اینها گمشدههای
دنیای امروز ماست .هر کس میکوشد از طریقی
به آنها دست پیدا کند :انواع و اقسام مشاوران،
سخنرانان انگیزشی ،کتابهای روانشناسی و
سایتها و صفحههای اینترنتی میخواهند یادمان
بدهند چطور شاد و خوشحال شویم .معلوم نیست
در این مسابقۀ خوشبختسازی ،ماری کوندو،
این مشاور خجالتی ژاپنی ،چطور از همه جلو
افتاده است .آیا او موفق میشود با خلوتکردن
خانههایمان بار دیگر برق شادی را به زندگی ما
بازگرداند؟ آیا جادوی او بر کوه آشفتگیهای امروز
اثر خواهد کرد؟

ترجامن در شبکههای اجتامعی
Tarjomaanweb
Tarjomaan
Tarjomaan_com
tarjomaan.website
ble.im/tarjomaan

صاحب امتیاز :مؤسسۀ فرهنگی هرنی ترجامن پیامرسا
مدیرمسئول :مرتضی روحانی راوری
مدیر انتشارات :سید احمد موسوی خوئینی
رسدبیر :مرتضی منتظریمقدم
جانشین رسدبیر :محمد مالعباسی
مدیربازاریابی :مهدی ایزدخواه
دبیر تحریریه :علیرضا صالحی
رسویراستار :محمد مهدیپور
دبیر اجرایی :هادی منتظریمقدم ،محدثه اردستانی
ویرایش و منونهخوانی :فرشته هدایتی ،مرضیه اکربپور
امور داخلی :پیامن کاشانی
بازاریابی دیجیتال :محمد فرجی
روابطعمومی و شبکۀ اجتامعی :آرزو خزائی
لیاوت جلد :محمود منفرد
تصویرساز روی جلد :محمدعلی عدیلی
طراح صفحات داخلی :علیرضا ذاکری
صفحهآرا :معصومه کریمی
چاپ :زیتون
شبکۀ فروش :رشکت نرشگسرت امروز 61933333
توزیع کتابفروشیها :ققنوس 66950785
نشانی :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان پاکستان
کوچۀ حافظی ،پالک  ،۳۰طبقۀ دوم
کدپستی153163334 :
شامرۀ متاس۸۸۵۲۶۳۷۳-6 :
ایمیلinfo@tarjomaan.com :
tarjoman.nashr@gmail.com
فروشگاهwww.tarjomaan.shop :
با حامیت
معاونت امور اجتامعی و فرهنگی
شهرداری تهران
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رسمقـاله

ف بهمثابۀ حرفه
حذ 

وقتی داشتهها دیگر مزیتی ندارند ،شاید نداشنت راه بهرتی برای
متایز باشد
| نوشتۀ محمد مالعباسی

جادو یا فریب؟

ماری کوندو :مرتبسازی و نبرد بیامان با
توپرتها
خر 
حرفهای ماری کوندو خوب است ،اما کافی نیست .شاید این را
خود او بهرت از همه بداند
| نوشتۀ تافی برادرس-آکرن

آنچه غربیها از مینیاملیسم منیفهمند

به ماهیتابه احترام بگذار :ریشههای
دینی ماری کوندو

چرا بچههای ژاپنی مدرسهشان را جارو میکشند؟ یا بعد از
متاشای مسابقۀ فوتبال ورزشگاه را متیز میکنند؟
| نوشتۀ مارگارت دیلووی

راهنامیمرتبسازیدنیایدیجیتال

چطور دسکتاپ مرتبی داشته باشیم؟

کتاب جدید ماری کوندو راهنامیی است برای جانبهدربردن
از شلوغیهای محیط کار
| نوشتۀ ماری کوندو و اسکات سوننشاین

جادوی زندگیک ُِش مرتبسازی

همهچیز را دور بریز ،شاید خوشبخت
شدی

آن کوه تلنبارشدهای که باید مرتبش کنیم سیاستهای اجتامعی
است ،نه لباسهای تو کمد
| نوشتۀ کریس ملان

فهرست |

63
پرونده
پرونده

35
72
پرونده

79
پرونده

93
گفتوگو

98
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همهچیز را دور بریز

جنون مینیمالیسم :آیا تمیزی و سادگی ما
را نجات خواهد داد؟
مشهورترین هوادار مینیاملیسم احتامالً استیو جابز بود
| نوشتۀ کایل چایکا

تلههاوتواناییهایمینیاملیسم

اگر سروصدای بیهوده را کم کنی ،صدای
آژیر هشدار را واضحتر میشنوی
شعار «کمرت بیشرت است» کامکان تابع منطق انباشت است ،اما
میتواند نباشد
| نوشتۀ جیا تولنتینو

راهورسم غیبت

مینیمالیسم در تمایل ذاتی بشر برای
«نبودن» ریشه دارد

کایل چایکا مهمترین کتابهایی را که باید برای شناخت
مینیاملیسم بخوانیم معرفی کرده است
| گفتوگو با کایل چایکا

علیهطبیعی

غذا و دارو ،بهصرف «طبیعی»بودن ،سالم و
بیضرر نمیشوند
لِوینوویتز به ُمدها ،علمها و قانونهای مرضی میپردازد که از
اعتامد به آنچه «طبیعی» قلمداد میشود برآمدهاند
| گفتوگو با آلن لِوینوویتز

جدایی شهروند از دولت

چگونه افراد هم از دولت متنفرند و هم به
آن نیاز دارند؟
ریگان سال  1981گفت «دولت راهحل مشکل نیست؛ خودش
مشکل است»
| گفتوگو با سوزان متلر
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بعد از چند ساعت مهامنی ،چه حالی داری؟

چرا افراد ساکت و درونگرا مدیرهای بهتری
هستند؟

برای اینکه رهرب خوبی باشید نیاز نیست شخصیت اهل معارشت
پیدا کنید یا ادای برونگرایی درآورید
| گفتوگو با سوزان کین

هرنتصمیمگیری

میشود تغییر کرد ،حتی اگر ارادۀ آهنین
نداشته باشید

اگر میخواهید زندگیتان را بهرت کنید ،یاد بگیرید که به خویشنت
آیندهتان اعتامد کنید
| نوشتۀ جف وایز

تظاهر کن تا اینکاره شوی

ک روز
سندرم حقهباز :شما هم نگرانید ی 
دستتان رو شود؟

هرچه در یک حوزه کارکشتهتر شوی ،حس حقهبازبودنت قویتر
میشود
| نوشتۀ کلنسی مارتین

غصهایمتورمشده

وقتی همه غریبه میشوند و هیچکس
حرف دلت را نمیفهمد

احساس تنهایی در قرن نوزدهم پدید آمد و در قرن بیستم
همهگیر شد
| نوشتۀ جیل لپور

آزمایشگاه طرد

چرا از من خوشش نمیآید؟

مطالعۀ واکنشهای انسانی به طردشدن چه چیزی دربارۀ ما
میگوید؟
| نوشتۀ آلیسون کینی
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145
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نوشتار

165
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173
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الغر مبان و عاشق شو

«من عزیز» :نامههای یک رماننویس به
ِ
خو ِد آیندهاش

اگر نامهای برای خو ِد دهسال بعدتان بنویسید ،چه چیزهایی
خواهید گفت؟
| نوشتۀ آن ناپولیتانو

یک روز گوشیات را نگاه نکن

چرا ً
غالبا احساس میکنیم در حال
«ازدستدادن» فرصتها هستیم؟

ِ
«ترس ازدستدادن» شبکههای اجتامعی و زندگی واقعیمان را به
یک اندازه تسخیر کرده است
| نوشتۀ جیکوب بوراک

هزاران پنجرۀ پشتی

اسکرول بیانتها :زندگی در زمانۀ
اینستاگرام

اینستاگرام یکی از شلوغترین جاهای دنیاست ،ولی هیچجا به این
اندازه احساس تنهایی منیکنید
| نوشتۀ دینا تورتوریچی

پولدارشدن با علم

چرا باید مدرسههای کسبوکار را با
بولدوزر خراب کرد؟

بوکار فقط یکی از انوا ِع مدیریت و سازماندهی را
مدرسۀ کس 
آموزش میدهد
| نوشتۀ مارتین پارکر

یاد اون روزها بهخیر

چرا دوران دبیرستان تا ابد همراهمان
میماند؟

خاطرات سالهای دبیرستان ،حتی چندین دهه بعد ،بسیار شفاف
در ذهنامن میماند
| نوشتۀ فرانک تی .مکاندرو
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بیرونماندنازنوستالژی

این جادوگر لعنتی ،هری پاتر ،مرا به کشتن
خواهد داد
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196
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استعارههایی که از پول میسازیم چه معنایی دارند؟
| نوشتۀ ویویانا ای .زیالیزر

وقتی امروز یک پدیدۀ فرهنگی را نادیده میگیرید ،ممکن است در
سالهای آینده کامالً پرت به نظر بیایید
| نوشتۀ چاک کالسرتمن

نوشتار
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اخالقیاتپول

پول حرف میزند

مالقات سعید و سارتر ،در آپارتمان فوکو
شاید آن سارتر برای همیشه از میان ما رفته بود
| نوشتۀ ادوارد سعید

جهان پساکرونا

هرگز نباید به «شرایط عادی» برگردیم

باید ترس دستهجمعی را یاد بگیریم ،و باید به توافق برسیم که از
چه ترسیدهایم
| نوشتۀ پیرت بِیکر

شیوۀگذرندانتنهایی

این روزها کمتر از هر زمان دیگری
تنهاییم

تنهایی چطور میتواند ما را در این روزهای سخت رس پا نگه
دارد؟
ِ
| نوشتۀ الیویا لینگ

فهرست |

210
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223
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دیپلامسی ماسک و محدودیتهای بازار آزاد

چگونه ماسک خواستنیترین کاالی
جهان شد؟

بازار ماسک هم مثل بقیۀ بازارهاست« :در ارزانترین جا بخر و
در گرانترین جا بفروش»
| نوشتۀ سامانت سوبرامانیان

آمریکا ،هند ،دنیا

ارونداتی روی :پاندمی دروازهای است که دو
دنیا را از هم جدا میکند
نویسندۀ خدای چیزهای کوچک از ویروس کوچکی نوشته است
که در جایگاه خدایی نشسته
| نوشتۀ ارونداتی روی

229

بزرگترین اجتامع بقاجویان روی زمین

پرونده

نقطهای در زمان ،آ ن وقتی که فقط آمادگان بقا مییابند
| نوشتۀ مارک اوکانل

238

مرگ دفرتهای کار

پرونده

بنگاه امالک آخرالزمان :سفر به پناهگاه
ثروتمندانی که میخواهند هرطور شده
زنده بمانند

آیا کسی دلش برای برگشتن به دفتر
کارش تنگ میشود؟

با گسرتش کرونا دفات ِر کار در رستارس جهان خالی ماندهاند،
کاترین نیکسی میپرسد اصالً فایدهشان چه بود؟
| نوشتۀ کاترین نیکسی

247

نابرابری انتخاب است ،نه رسنوشت

بررسی
کتاب

کتاب جدید توماس پیکتی تصویری از نابرابری ارائه میکند که
برای خیلیها باورنکردنی است
| نوشتۀ سایمون کوپر

هیچکس بهخاطر شایستگیهایش میلیاردر
نمیشود
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257

تاریخچۀ پیوند قهوه با رسمایهداری

بررسی
کتاب

چه شد که در دنیایی گیر افتادیم که بدون قهوه منیشود با آن
کنار آمد؟
| نوشتۀ مایکل پوالن

263

رهایی بدون برابری

بررسی
کتاب

حقوق برش هیچگاه سمت دستورالعملهای مردمی و همگانی برای
آزادی و برابری منیرود ،چرا؟
| نوشتۀ نیو گوردن

271

در کنج رشمساری

بررسی
کتاب
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چطور قهوه به جزء جداییناپذیر صبحهای کاری
تبدیل شد؟

چطور سازمانهای حقوق بشری به متحدان
نئولیبرالیسمتبدیلشدند؟

خودکشی از روی نومیدی

در عرص اتوماسیون ،این اتفاق شاید در تقدیر خیلیها نوشته
شده باشد
| نوشتۀ آرلی راسل هاکشیلد

275

اقتصاد در زندان

بررسی
کتاب

هنگامیکه آزادیهای اقتصادی سلب میشوند ،بازارهای
غیررسمی با ابتکارهای تازه به راه میافتند
| نوشتۀ ریچارد دیویس

284

درۀ موهوم

بررسی
کتاب

ویرن میگوید «کافی است تصادفی یک تیر شلیک کنی تا بخورد
به رشکتی که بد نامگذاری شده است»
| نوشتۀ آنا فرمن

چطور میشود در جایی که پولداشتن
جرم است تجارت کرد؟

خاطراتی پرسروصدا که رازهای
سیلیکونولی را بر مال میکند

فهرست |

291
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در جستوجوی ساردینها

پیرمرد و دریا ،نسخۀ غزه

جامل بکر ،ماهیگیر پنجاهسالۀ اهل غزه ،از دریایی حرف میزند
که به محارصه درآمده است
| نوشتۀ کیت مالک و ماتیو هوک

296

جایی که فحش الزم میشود

بررسی
کتاب

ناسزاگویی کمک میکند رنجامن را مدیریت کنیم و واقعاً
احساس درد را ک م میکند
| نوشتۀ اما بارن

303

زمانالتیامبخشاست

بررسی
کتاب

ابلهانهترین نصیحتی که به آدمهای مبتال به افرسدگی میشود
درستتریننصیحتاست
| نوشتۀ جورج سایالبا

315
بررسی
کتاب

چرا وقتی درد داریم دلمان میخواهد فحش
بدهیم؟

چطور افسرده باشیم :یک جزوۀ آموزشی
شخصی

برای خوببودن دیر نیست

چ ه انسانهایی که میتوانیم باشیم

هامنطور که آبراهام مزلوی روانشناس گفته« ،شاید انسانیتامن
را ارزان فروختهایم»
| نوشتۀ اسکات بری کوفمن
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