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داستانی خیالی، اما واقعی23

بچه ای محبوس در زیرزمین 
آیا می توان رنجِ عده ای معدود را با شادی آدم های بسیار 

معامله کرد؟

| نوشتۀ دیوید بروکس

رویارویی با دیگران اخالق گرا

خریداران اخالق گرا الگوی ما نیستند، 
حوصله سربر، روی ُمخ و عجیب اند

چرا گاهی به افرادی که کارهای اخالقی می کنند با تحقیر نگاه 

می کنیم؟

| گفت وگو با ربکا واکر رِِچک

فراز و فرود یک آرمان

محصوالت  تجارت  روزی  است  ممکن  آیا 
کشاورزی منصفانه شود؟

سی سال پیش، فعاالن اجتامعی سازوکار تازه ای برای تجارت 

ساختند. حاصل کار آن ها تشکیالت »ِفرتِرید« بود

| نوشتۀ سامانت سوبرامانیان
پرونده

35

پرونده

بازاریابی غیراخالقی و تِب جایزه

مرگ بارترین فاجعۀ تاریخ بازاریابی که به 
افتضاحی تمام عیار منجر شد 

البته که پول مهم است اما دلیِل این اتفاق تنها پول نبود

| نوشتۀ جف ِمیش

25

پرونده

پرتگاه خرید

چگونه مصرف کاالها می تواند از افراد دیو 
یا فرشته بسازد؟

کاالهایی که در فروشگاه چیده می شود ممکن است محصول کار 

کودکان یا بیگاری کارگران باشد

| نوشتۀ علیرضا صالحی
رسمقاله

14

پرونده

47
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پرونده

35

پرونده

اسطورۀ خرید اخالقی

خرید اخالقی خوشحالمان می کند، اما باید 
دنبال راه حل های دیگری باشیم  

فعاالن اجتامعی می خواهند با روش های چهل  سال قبل مشکالت 

اقتصادی جهانی امروز را حل کنند

| نوشتۀ مایکل هابز 

79

چانه زنی با ارواح

کارگران جهان، غش کنید!
پس از آنکه اعتصابات کارگری با خشونت رسکوب شد، ارواح از 

راه رسیدند

| نوشتۀ جولیا والیس 

73

راز کثیف صنعت مد

تعرض جنسی چگونه در کارخانه های 
تولید شلوار جین پا گرفت

چرا کسی برندهای مشهور را بابت بالیی که بر رس زنان می آید 

بازخواست منی کند؟ 

| نوشتۀ انی کلی

51

آدم هایی منزه تر و سیستمی فاسدتر

آیا تحریم کردن سنگ محک مناسبی 
برای اثبات خلوص اخالقی است؟

تحریم کردْن تنش در فضای سیاسی را با تنش در فضای خصوصی 

جایگزین می کند

| نوشتۀ ژِفور تیچوت

61

پرونده

قربانیان احساس

تا سرحد مرگ دوستت دارم: چطور به 
حیوانات عزیزمان آسیب می زنیم

رفتار ما با حیوانات خانگی مان تجلی کاملی است از سلطۀ 

خشونت بار سالیق  ما بر زندگی های دیگر 

| نوشتۀ اسرت ولفسون

66

پرونده

پرونده

پرونده

پرونده
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رسمایه داری کوکاکوال

فرمول محرمانۀ کوکاکوال برای ثروت اندوزی
کوکاکوال، اپل و بسیاری از رشکت های ابرثرومتند دیگر کاالیی را 

می فروشند که دیگران ساخته اند

| نوشتۀ بارتو جی. املور

103

یک دنیا در یک مدرسه

انجمن شاعران کوچک غمگین
آیا بچه ای که درد ازدست دادن چیز عزیزی را چشیده شاعر بهرتی 

نخواهد شد؟

| نوشتۀ  کیت کالنچی 

ترس از دروغ گو

چطور دوستانم به خدمتگزاران پوپولیسم 
تبدیل شدند؟ 

آن اپلبام، روزنامه نگار و مورخ مشهور آمریکایی، در کتاب تازۀ 

خود، از حاکامن جدید دنیا می گوید 

| نوشتۀ  نیک کوهن

111

123

پژوهش دربارۀ معنای زندگی119
اگر قرار باشد به جزیره ای دورافتاده بروید، 

چه کسی را با خود می برید؟
برای داشنت زندگی ای معنادار دوستی های عمیق و طوالنی 

بسازید

| نوشتۀ فرانک مارتال 

نوشتار

نظامی برای ستم

چگونه تغییر الگوهای توسعه صنعت پوشاک را 
به بیگارخانه ای جهانی تبدیل کرد؟

در تقسیم کار بین املللی جدید، کارگران فقیرتر مزیتی اقتصادی 

به شامر می روند

| نوشتۀ الساندرا مزادری

91

پرونده

پرونده

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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داستان اوج گیری اینستاگرام 

از پشت فیلتر زیباتر است: اینستاگرام 
چگونه زندگی مان را دگرگون کرد؟

کارکنان اولیۀ اینستاگرام می خواستند چیزی شبیه یک گالری هرنی 

آنالین بسازند

| نوشتۀ سوفی مک بین

129

آداب اجتامعی پولدارها

کوین کوان: متخصص احمق های خرپول
نویسندۀ رماِن موفق آسیایی های خرپول، در اثر جدیدش، رساغ 

پولدارهای نیویورکی رفته است

| نوشتۀ رایان بردلی

142

بیشرت خرج کن

در مهمانی های شبانۀ  آدم های پولدار چه 
می گذرد؟

یک استاد جامعه شناسی چند سال را در مهامنی هایی سپری کرد 

که میلیون ها دالر پول در آن ها خرج می شد

| نوشتۀ اشلی میرز 

149

گوشی ها  خاموش

سکوت چیست؟ کشف دوبارۀ چیزها
در عرص فناوری های دیجیتال، سکوِت ارزشمنِد درونی مان را آسا ن تر 

از همیشه از دست می دهیم

| نوشتۀ  ارلینگ کاگه 

135

فرزند آزادی

نوآوری چیست؟ هنوز کسی نمی داند
مت ریدلی، روزنامه نگار مشهور، در کتاب جدید خود رساغ دنیای 

شلوغ نوآوری رفته است

| نوشتۀ جون گرترن

138

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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پناه بردن به مکان های مقدس گفت وگو

هنر تحمل آدم های خسته کننده، از زبان 
شری ترکل  

در چند دهۀ اخیر به هیچ فناوری ای نه نگفته ایم؛ همین است 

که این همه تنها شده ایم

| گفت وگو با  رشی ترکل

ولش کن!

چرا احساس می کنیم همه دارند 
خودنمایی می کنند؟

شاید خودمان بیشرت از همه درگیر خودمنایی اخالقی باشیم 

| گفت وگو با جاشوا گرابز 

159

175

183

گفت وگو

ساالر واقعی مگس ها

در شرایط سخت همدیگر را می خوریم یا 
به داد هم می رسیم؟

داستان واقعی شش پرسبچه که بعد از پانزده ماه از جزیرۀ 

مرتوکه نجات پیدا کردند

| نوشتۀ روتخر برگامن

167

جهل تا ابد بر دانش حکمرانی خواهد کرد

کی به کی است؟ هرچه را دوست داری
باور کن

چگونه لباس پیش داوری هایامن را بر تن واقعیت ها می پوشانیم؟

| نوشتۀ نیک انفیلد 

نوشتار

تکنولوژی های  اعتامدآفرین

استارتاپ ها چگونه در سه مرحله اعتماد 
شما را به دست می آورند؟ 

شاید فقط تکنولوژی می توانست کاری کند که به غریبه ها 

اعتامد کنیم 

| نوشتۀ ریچل باتسمن 

155
بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

گفت وگو
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سؤال های بی جواب189

همۀ تقصیرها را نباید به گردن تکنولوژی 
انداخت، حداقل فعالً 

گفت وگو با امی اوربن، پژوهشگر دانشگاه کمربیج، دربارۀ 

تأثیراتی که تکنولوژی های جدید بر ما داشته اند

| گفت وگو با امی اوربن

عرضه و تقاضا، رس جای خودش

اقتصاددانی که در ۲۹سالگی استاد هاروارد 
شد و حاال می خواهد نگاهمان به اقتصاد را 

متحول کند
| نوشتۀ دیلن متیوز

پول بلد و پول نابلد

موفقیت آدم ها نتیجۀ خودساختگی است 
یا ثروت مامان و بابا؟  

اگر والدینت پول اجاره ات را می دهند، باید آن را در بیوی 

توییرتت بنویسی

| نوشتۀ جن دال

نوشتار

نوشتار

202

213

ترامپ و مبارزه علیه استبداد
وقتی کلمه ها معنایشان را از دست بدهند، 

سیاست ناممکن می شود
گفت وگو با ماشا گسن دربارۀ اهمیت زبان و آرمان ها در 

سیاست ورزی

| گفت وگو با ماشا گسن 

توهم کنرتل

ازدست دادن دویست میلیون دالر چه 
چیزی به من آموخت؟

بحران مالی 2008 به من آموخت که توهم کنرتل چیست و 

چگونه می توان از آن رهایی یافت

| نوشتۀ باب هندرسون

221

195

نوشتار

گفت وگو

گفت وگو
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داستانی برای پس از پایاِن داستان

اژدهای اصلی در دوران بازنشستگی 
وارد می شود 

از وقتی که دیگر شاغل نیستم، احساس می کنم برای خودم غریبه ام

| نوشتۀ آرتور سی. بروکس 

241

در ستایش بازی

بازی های رایانه ای اتالف وقت نیست، 
کافی است از بچه ها بپرسید

اگر می خواهید بیشرت با بچه هایتان باشید، نگاه منفی تان به 

بازی های رایانه ای را کنار بگذارید

| نوشتۀ کارا لین 

249

یک نیمکت و چند مادربزرگ

چطور مادربزرگ ها توانستند جلوی 
افسردگی را در زیمبابوه بگیرند؟

زیمبابوه پیشگاِم برنامۀ سالمت روانی مبتکرانه ای است که نتایج 

حیرت انگیزی داشته است

| نوشتۀ راشل نوِور

244

ناکافی و تحقیرشده252

چرا پدرهایی که در سریال های کمدی 
می بینیم این قدر دست و پاچلفتی هستند؟

نقش »پدری« طی دهه های اخیر با مشکالت زیادی در زندگی 

خانوادگی روبه رو شده

| نوشتۀ اریکا شارر

خزیدن در غار درون گرایی

سالمتی کاالیی لوکس است، با چند تمرین ساده 
به دست نمی آید

فرهنگ جدید سالمتی می گوید شام پزشک خودتانید، البته اگر 

پول زیادی در جیبتان باشد 

| نوشتۀ سوفی مک بین

231

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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آیندۀ  آب رونده

در دورانی که همه چیز تاریخ مصرف دارد، 
چرا باید کاالیی ابدی بسازیم؟

ابتذال نوآوری ما را از چشم انداز سال های خیلی دوِر آینده و 

گذشته محروم کرده است

| نوشتۀ مگان اوگبلین

درازکشیدن کف جاده کاری نیست که آدمیزاد بکند

شیطنت کردن  های بی دلیل چگونه ما را 
وسوسه می کنند؟

یک رسی از کژروی های ما نه شورش بلکه رصفاً رسکشی هایی 

لذت بخش اند 

| نوشتۀ پل بلوم  

267

272

همیشه گزینه هایی روی میز هست

وقتی نمی توانید چیزی را تغییر دهید
سخرنانی مارگارت آتوود در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان 

دانشگاه تورنتو

| نوشتۀ مارگارت آتوود 

263

رایانش یا پیامیش؟

اینستاگرام و توییتر چه بر سر 
جامعه شناسی خواهند آورد؟

گروه جدیدی از پژوهشگران از محاسباِت رایانه ای برای درِک 

جامعه و سپس تغییر آن استفاده می کنند

| نوشتۀ هایدی لدفورد 

256

این یا آن؟

در ستایش گزین گویه ها
اگر نظام های فلسفی همه چیز را در چهارچوب های خود جای 

می دهند، گزین گویه ها چهارچوب ها را در هم می شکنند

| نوشتۀ اندرو هوی 

278

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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علم  پساتجربی

چه ایرادی دارد که به نظریۀ جهان های موازی 
معتقد  باشیم؟

اگر الزام به شواهد تجربی را کنار بگذاریم، معلوم نیست نهایتاً از 

کجا رس درمی آوریم

| نوشتۀ جیم بَگات 

290

هرن باخنت

دمکراسی خوب است، تا وقتی پیروز 
انتخابات باشیم

انتخابات دمکراسی را تقویت می کند، اما بازنده ها می توانند کل 

نظام دمکراتیک را ضعیف کنند

| نوشتۀ یان-ورنر مولر

299

فلسفۀ  رژیمی

استیو جابز هم می خواست روزش را 
با سقراط بگذراند

کتاب های خودیارِی روزگار ما تبدیل شده اند به نسخه هایی 

رژیمی از فلسفه های رواقی 

| نوشتۀ نیل آرمسرتانگ

285
فهرست | 

نوشتار

نوشتار

نوشتار


