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رسمقاله

پایانبچهها

شرایط اقتصادی قدرتمندترین قرص
ضدبارداری جهان است ،اما همهاش این نیست
نرخ باروری در رسارس جهان رو به کاهش است ،چرا؟
| نوشتۀ آنا لویی ساسمن

انتخاب زندگی

تصدیق زندگی
فرزندآوری یگانه راه ِ
نیست ،اما اساسیترین راهش است

زندگی نه هدیهای است که بدهیم و نه باری است که بر دوش
دیگری بیندازیم
| نوشتۀ آناستازیا برگ و ریچل وایزمن

بچه؟هرگز

هدف باید انقراض بشر باشد،
اما به شیوهای صلحآمیز

اگر خوبیها و بدیهای بچهدارشدن را در ترازویی بگذارید،
کفۀ بدیها سنگینتر خواهد بود
| نوشتۀ دیوید بناتار

مسابقۀ فرزندآوری

امروز بهترین دورۀ تاریخ برای
بچهدارشدن است

اگر بچهدار منیشوید چون فکر میکنید منیتوانید فرزندانتان را
خوشبخت کنید ،در اشتباهید
| نوشتۀ برایان کاپالن
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آینده بدون بچهها

آیا بچهدار شدن اخالقی است؟
فلسفه در برابر اقتصاد

بچهدارشدن ،که روزگاری چیزی طبیعی بود ،حاال به انتخابی
اخالقی تبدیل شده است
| نوشتۀ الیزابت کولربت

58

انتشاردهندۀ کربن ،امید و معنا

پرونده

بچهدارشدن ربطی به بحرانهای محیطزیستی ندارد
| نوشتۀ سیگل ساموئل

65
پرونده

73
پرونده

80
پرونده

فرزند کمتر ،زمین پاکتر؟ این فرضیه را
جدی نگیرید

انتخاب ،نه نقطۀ عطف

مجردماندن و بچ هدارنشدن چگونه بر اقتصاد
و سیاست کشورها تأثیر میگذارد؟
بچهآوردن هامنقدر که انتخابی فردی است ،میتواند کنشی
اجتامعی نیز باشد
| نوشتۀ هری سیگل

والدگریِ طاقتفرسا

چرا دیگر هیچکس نمیتواند پدر و مادر
خوبی باشد؟
در متام طبقات اجتامعی ،پدر و مادرها توجه بیسابقهای به
تربیت بچههایشان میکنند
| نوشتۀ کلر ِکین میلر

پنجاهپنجاه

توصیهای برای آنها که نمیدانند بچه
میخواهند یا نه

روزنامهنگار گاردین از یک فیلسوف ،یک فالبین ،یک فعال
اجتامعی و مادر خودش دربارۀ بچهدارشدن پرسید
| نوشتۀ کری یوستیس
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103

باروری در هالهای از ابهام

ما زنان چیزهای زیادی از باروری نمیدانیم
مواجهۀ زنان با باروریشان در دهۀ سوم و چهارم زندگ ی ترکیبی
از خوشخیالی و بیاعتنایی است .چرا؟
| نوشتۀ امی کالین

سمومخامنانبرانداز

چرخۀ تولیدمثل که تغییر کرد ،برگرداندن
آن به حالت اول بسیار دشوار است

115

بیحوصلگی از فقر و تنهایی

پرونده
4

تصمیم به بچهدارنشدن برای زنان بهمعنای آزادی برای کار بود و
برای مردان بهمعنای آزادی از کار
| نوشتۀ اُلگا کازان

پرونده

123
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آدمها چگونه مطمئن میشوند که میخواهند
بچهدار شوند یا نه؟

مواد شیمیاییای که باروری را مختل میکند و به زنان باردار و
بچههایشان آسیب میزند
| نوشتۀ لیزا گراس

پرونده
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راهنامی افراد دودل

وقتیکه تکفرزندی به فقر آغشته میشود
جف دایر ،نویسندۀ برجستۀ انگلیسی ،از اوضاع اسفبار
کودکیاش میگوید
| نوشتۀ جف دایر

بچهها،گربهها

زخم ناباروری

همۀ داستانهای ناباروری با بچهدارشدن متام میشود ،اما آنها
که هیچوقت منیتوانند بچهدار شوند چه؟
| نوشتۀ کریستین مارشال
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168
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172
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هوش خصم

مرگی به نام زندگی :تأمالتی دربارۀ
کرانۀ باختری

برای اکرث مردم ،زندگی روزمره طوری طراحی شده است که
تحملناپذیرباشد
| نوشتۀ دیوید گریرب

ظهور و صعود یک مفهوم

«خالقیت» را باید از دست «مشاوران
خالقیت» نجات داد

چگونه خالقیت به موتور محرک رشد اقتصادی و رضورتی جمعی
بدل شد؟
| نوشتۀ استیون شیپین

تاریخچهایبرایبهامتامرساندنِ کارها

راهی برای خالصشدن از دست کارهای
تلنبارشده
چگونه بهرهوریِ شخصی میخواست کارکردن ما را متحول کند ،و
موفقنشد
| نوشتۀ کال نیوپورت

شکنجۀ نابغه

اگر نابغه باشم ،بداخالقیهایم را میبخشی؟
رسیال جدید «گامبی وزیر» بار دیگر رابطۀ ِ
پرتنش نابغهها با
اطرافیانشان را مطرح کرده است
| نوشتۀ اگنس کاالرد

زندگیِ نیمهرضایتبخش

رسیدن به خوشبختی بهسبک
استاد بدبینی

شوپنهاور تصویر متفاوتی از احساس خوشبختی به ما میدهد
| نوشتۀ دیوید باتروودز
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مثرههای بیهودگی

ستایش راسل از بطالت حاال بیش از
همیشه به دردمان میخورد

روزهای قرنطینه به ما نشان داد لذتبردن از فراغت هم چندان
کار آسانی نیست
| نوشتۀ مکس هیوارد

نیاز به ملس

رؤیای آغوش :چطور همهگیری ما را از
لمس همدیگر محروم کرد؟

المسه زبان ظریفی است که نقشی حیاتی در پیوندزدن ما به
دنیا دارد
| نوشتۀ لورا کروسیانلی

شانس یا استعداد؟

اگر خیلی باهوشی ،پس چرا پولدار نیستی؟
شاید همهاش شانس باشد
پژوهشگران مدلی طراحی کر دهاند که نقش شانس را در موفقیت
نشان میدهد
| نوشتۀ گروهی از نویسندگان

ردپاهای دیجیتال و فروتنی فکری

چرا در توییتر بحث سقراطی ناممکن
است؟

اگر فیلسوف یونانی در شبکههای اجتامعی فعال بود ،بعید بود
بگوید «میدانم که هیچ منیدانم»
| نوشتۀ نیکول ییتمن

حامل از کتابهای باباها به هم میخورد

خاطرات مادرها چگونه از من پدر بهتری
ساخت؟

همۀ کتابهای راهنامی فرزندپروری که خوانده بودم مسخره و
سطحی بودند ،مگر چند مورد آخر
| نوشتۀ کارل سدرسرتوم

فهرست |

203
نوشتار

210
نوشتار

213

دلبستگیو فرزندپروری

آیا در تربیت کودکانتان راه و رسم پدر
و مادرتان را پیش میگیرید؟
خاطراتی که از کودکی با ما ماندهاند وقتی پدر و مادر میشویم،
دوباره زنده میشوند
| نوشتۀ جولی فرگا

شبحی در خانهها

من نظافتچی بودم ،صاحب همۀ تهماندهها

یک نویسنده از روزهایی میگوید که برای زندهماندن خانۀ
دیگران را متیز میکرد
| نوشتۀ الی گلدستون

تاریخشخصی زندگی

شکارچی خاطرات :زندگی آدمهای معمولی
چه هیجانی میتواند داشته باشد؟

نوشتار

تا ب ه حال هیچ دفرت خاطراتی نخواندهام که داستانی شگفت در
آن نباشد
| نوشتۀ آملیا تیت

218

زندگی از نو

نوشتار

223
نوشتار

در میانسالی دنیا را جایی معنویتر مییابیم

ک بار در جوانی ساخته
نباید هویت را چیز ثابتی دانست که ی 
میشود و برای همیشه با ما خواهد ماند
| نوشتۀ آرتور سی .بروکس

چه میشود که خودمان را قربانی میبینیم؟

المپیک قربانیان

علوم اجتامعی برای فراتررفنت از ذهنیت قربانی و رسیدن به رشد
راهکارهای تازهای یافته است
| نوشتۀ اسکات بری کوفمن
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239

غیبگویواقعیتمجازی

در سیلیکونولی ،او تنها کسی است که هنوز
چیزی به نام وجدان دارد

250

یکپیشگوییفاجعهبار

گفتوگو

265
گفتوگو
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منیدانیم چه رازی در کار او هست ،اما هنوز دیدن برنامههای
«لذت نقاشی» حاملان را خوب میکند
| نوشتۀ مایکل جِ ی .مونی

گفتوگو

259

فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی | بهار  |1400شمارۀ 18

چرا باب راس همچنان اینقدر محبوب
است؟

در بحبوحۀ این زمانۀ پُرآشوب ،ترسهای جران الن ییِر بیش از
همیشه رضورت پیدا کرده است
| گفتوگو با جِ ران النییِر

گفتوگو
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نقاش رؤیاهای روزمره

و ناگهان برق برای همیشه قطع شد

رمان جدید دان دلیلو ،سکوت ،بهطر ِز ترسناکی از آیندهای میگوید
که شبیه امروز است
| گفتوگو با دان دلیلو

بردگان و امپراتوریها

پنج کتاب برای پاسخدادن به بزرگترین
سؤال اقتصادی تاریخ

برانکو میالنوویچ کتابهایی معرفی کرده است در پاسخ به این
سؤال که چرا اروپا ثرومتند شد
| گفتوگو با برانکو میالنوویچ

نوع جدیدی از اجتامع

مایکل سندل :پوپولیسم شورشی است
علیه استبداد شایستهساالری

لیربالهای چپگرا با تکیۀ بیشازحد بر شایستهساالری به طبقات
کارگر خیانت کردند
| گفتوگو با مایکل سندل
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273

بترینآدمهایدنیا
عجی 

بررسی
کتاب

انسانشناسی از دانشگاه هاروارد میگوید آیین پروتستان و
اخرتاع چاپ مغز انسانها را تغییر داد
| نوشتۀ دنیل دنت

277

دستاوردبرهمزننده

بررسی
کتاب

هرآنچه استوار است دود میشود و به هوا میرود؛ این راز
سیلیکونولیاست
| نوشتۀ آدرین داب

285

راههایپرسهزنی

بررسی
کتاب

توانایی منحرفشدن از مسیر سخرنانی مهارتی است که بسیاری
از ما باید آن را آگاهانه یاد بگیریم
| نوشتۀ لیلی میر

289
بررسی
کتاب

293
بررسی
کتاب

چطور غربیها اینقدر عجیب شدند؟
یک نظریۀ جدید

تکنولوژی یک معنا دارد :تخریب
خالقانۀ جهان

چگونه حواسپرتی به یادگیری عمیقتر
کمک میکند؟

پهنای باند زمانی

شاید راه نجات در دست مردگان باشد

هرقدر خود را بیشرت از گذشته و آینده جدا کنید ،ضعیفتر و
بیپناهتر خواهید شد
| نوشتۀ آلن جیکوبز

قتل پروفسور شلیک

فلسفه زیر سای ۀ نازیسم؛ ظهور و سقوط
حلقۀ وین

اعضای حلقۀ فکری وین میخواستند عقل را احیا کنند ،اما خود
قربانی بیخردی زمانه شدند
| نوشتۀ آدام کیرش
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دانشآموختهسازی

وقت خداحافظی با مدرکهای دانشگاهی است
دیوید گودهارت در کتاب تازهاش توضیح میدهد که دانشگاهها
چگونه بحرانساز شدند
| نوشتۀ ویلیام دیویس

304

امیدواری بدون خوشبینی؛ مروری بر کتاب

بررسی
کتاب

آنچه امید را در شام ایجاد میکند باو ر این نکته است که
میتوانید برخی جنبههای آیندهتان را کنرتل کنید
| نوشتۀ اسکات بری کوفمن

308

حباب دریای جنوب

بررسی
کتاب

«من میتوانم حرکت اجرام آسامنی را اندازهگیری کنم،
اما جنون مردم را نه»
| نوشتۀ توماس لوِنسون

تصویر مثبت از آینده

امیدواری آموختهشده

وقتی آیزاک نیوتن داروندارش را در بورس
با خت

