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فعالیت های ترجمان در دو بخش »انتشارات ترجمان علوم 
انسانی« و »سایت و فصلنامۀ ترجمان« تعریف می شود. در 
عمومی  نشریات  مطالب  جدیدترین  و  بهترین  فصل،  هر 
 ،» انگلیسی زبان در حوزٔه علوم انسانی را در قالب »نوشتار
منتشر می کنیم.  در فصلنامه  و »گفت وگو«  کتاب«  »بررسی 
گزیده ای از این مطالب را به مرور در سایت ترجمان  سپس 
آثاری برای انتشار  قرار می دهیم. در انتشارات ترجمان نیز 
 ، آثار این  انتخاب  در  می شوند.  انتخاب  کتاب  قالب  در 
تمرکزمان بر این است تا از منابعی معتبر و متنوع متن هایی 
دقیق  و  روان  ترجمه هایی  و  کنیم  انتخاب  غنی  و  بدیع 
دریچٔه  از  که  این است  ترجمان  در  ما  ارائه دهیم. هدف 
رشته های علوم انسانی به مسائل فرهنگی روزمره مان بنگریم 
حرف  آن ها  دربارٔه  غیرتخصصی  و  ساده  نسبتًا  زبانی  با  و 
هر  به  نسبت  متعارض  رویکردهای  با  را  مخاطب  و  بزنیم 

کنیم. مسئله آشنا 

ترجامن علوم انسانی

حامی باشید

انتشار فصلنامۀ ترجمان هزینه های متعددی شامل 
هزینۀ تولید محتوا، چاپ و توزیع دارد. شما می توانید، 
با تأمین بخشی از این هزینه ها، به تداوم فعالیت ما 
یاری رسانید و از مزایای حامیان ترجمان برخوردار 
شوید. برای اطالعات بیشتر به ما ایمیل بزنید یا در 

شبکه های اجتماعی پیام بدهید.

Tarjomaanweb
Tarjomaan
Tarjomaan_com
tarjomaan.website
ble.im/tarjomaan

حامیان این شامره

خنیاگر، آموزش های تصویری موسیقی
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فاصله ای که هر روز بیشرت می شود21

قتلگاه های نابرابری 
دلیِل اهمیت نابرابری چندان پیچیده نیست: نابرابری باعث مرگ 

انسان ها می شود

| نوشتۀ گوران تِربورن

سوءاستفاده از تصویر

هرزه نگاری فقر: خیریه ها چگونه 
پیچیدگی مسئلۀ فقر را نادیده می گیرند؟

هرزه نگاری فقر به صدقه می انجامد، نه کنشگری

| نوشتۀ امیلی رونیگ

کاِر دکرت جی متام است

ضریب جینی چیست و چرا برای اندازه گیری 
نابرابری ناکافی است؟

تحلیل نابرابری بر اساس رضیب جینی چشم ما را بر روی 

شکاف اقتصادی می بندد 

| نوشتۀ انگس دیتون و آنه کیس
پرونده

41

پرونده

کامیابی فردی یا منافع جمعی؟

آیا نابرابری برای محیط زیست بد است؟
کشور هایی که در آن ها شکاف بین فقیر و غنی بیشرت است به 

کرۀ زمین آسیب  بیشرتی وارد می کنند 

| نوشتۀ دنی دورلینگ

57

فقر و اضطراب

نابرابری چطور روان ما را می خراشد؟ 
نویسندگان بلندآوازۀ کتاب تراز می گویند نابرابری مسبب بسیاری 

از بیامری های روانی در سطح اجتامعی است

| نوشتۀ اندرو آنتونی

31

پرونده

پرونده

52

پرونده
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پرونده

66

پرونده

زیر یک سقف

پدر، مادر، شما متهم نیستید
آیا آیندۀ بچه ها را پدر و مادرهایشان تعیین می کنند؟ تحقیقات 

زیادی می گویند »نه«

| نوشتۀ یوکو موناکاتا

98

نیستی های گران قیمت

حسی شبیه »نیستی«، و این یعنی همه چیز
چگونه خالص شدن از هرچیزی تبدیل شد به نهایِت آرزوی ما؟

| نوشتۀ کایل چایکا

87

زیست شناسی ناگوار فقر

چرا فقر شبیه نوعی بیماری است؟
اسرتس های ناشی از فقر تأثیری زیست شناختی دارد که ممکن 

است یک عمر طول بکشد

| نوشتۀ کریستین اچ. کوپر پرونده

صدای آشنای جلز و ولز

قلعۀ شیشه ای؛ وقتی آتش گرفتم 
فقر ردپایش را قبل از هر جای دیگری روی بدن فقرا جا 

می گذارد، با بریدگی ها، شکستگی ها و سوختگی ها 

| نوشتۀ ِجِنت والز

77

پرونده

نوشتار

نوشتار

نوشتار

عرص رهایی از رئیس

رئیس هایی که دائم غیبشان می زند به چه 
درد می خورند؟

رئیس را بیاب، رئیس را ضعیف کن، رئیس را از میان بردار

| نوشتۀ مری سولیس

103

نوشتار
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بهای آزادی

فئودور داستایفسکی: فیلسوِف آزادی
داستایفسکی می گفت هر فلسفه ای که دربارۀ انسانیت بسازید 

باز وجهی از انسانیت از آن بیرون می ماند

| نوشتۀ  گری سال مورسن

حزب انقالبی جدید

روان شناسی به مثابۀ ایدئولوژی انقالبی 
حاال هرجا  را که نگاه کنید، از کسب و کارها تا مدرسه و اداره و 

خانواده، حضور روان شناسی محسوس است

| نوشتۀ  رونالد دورکین

117

137

اپیکوری یا رواقی125

خوشبختی دو نوع دارد؛ می خواهید اهل 
کدامش باشید؟

جدی ترین رویکرد ها به شادمانی با دو سنت فلسفی یونان 

باستان ارتباط دارند

| نوشتۀ آرتور سی. بروکس

نوشتار

نوشتار

نوشتار

ساعت  شلوغی

چرا هیچ وقت به اندازۀ کافی وقت نداریم؟   
وقتی کارهای زیادی روی رسمان می ریزد و ذهنامن قدرت 

رسیدگی به همۀ آن ها را ندارد

| نوشتۀ جو پینسکر نوشتار

131

نوشتار

درباب طبیعی و غیرطبیعی

چگونه هرچیزی جز پزشکی مدرن تبدیل شد 
به درمان طبیعی؟

درمان های اصطالحاً »طبیعی« متناقض اند و غیرعلمی. اما آن ها 

چیزی در آستین دارند که طب مدرن از ارائه اش عاجز است

| نوشتۀ  آلن لوینوویتز

109
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کار کار است

هیچ شغلی رؤیایی نیست
یک نگهبان فانوس دریایی، یک اقیانوس پژوه و یک محیط بان از 

شغل رؤیایی شان می گویند

| نوشتۀ کلی یو چانگ

149

چند تحقیق تازه دربارۀ شادی

دنبال خوشبختی رفتن دیگر بس است
مثبت اندیشی و تصور  کردن موفقیت ممکن است بیش ازپیش 

غمگینتان  کند 

| نوشتۀ دیوید رابسون

167

عجب هوای وحشتناکی است

زندگِی خوب به مقداری »گله کردن« 
نیاز دارد

ناراضیان جهان متحد شوید و پیش یکدیگر غر بزنید

| نوشتۀ  کاترین نورالک

154

عادت های پنهان نبوغ

آیا نابغه بودن ارزشش را دارد؟
تقریباً هیچ کس یک نابغه را دوست ندارد تا زمانی که مبیرد

| نوشتۀ کرِگ رایت

159

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

ژاپن از چه راهی ژاپن شد؟

ژاپنی ها چگونه به غربی ها نگاه می کنند؟
ماجرای نخستین روشنفکر ژاپنی که به آمریکا سفر کرد و ژاپن 

مدرن را بنیان گذاشت

| نوشتۀ جان دیویَدن

173

نوشتار
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زندگی در حبس

قرنطینه با کافکا
کافکا در داستان های خفقان آور و تنگناهراسانه اش راهنامیی برای 

زندگی در عرص همه گیری به دست می دهد

| نوشتۀ ساموئل ارل

مردگی کردن، از شنبه تا پنجشنبه

چه شد که سه  شیفت کارکردن هم افراد 
را از فقر نجات نداد؟

شغلی که دارید زحمت هایتان را جربان نخواهد کرد 

| نوشتۀ جیل لپور

187

208

215

معمولی های خاص

تیک تاک: پلتفرمی که دنیای نوجوان ها 
را منفجر کرده است

چطور شد که نوجوانی شانزده ساله ناگهان از ریانا و تیلور 

سوئیفت پرطرفدارتر شد؟

| نوشتۀ ریچل مانرو

194

مکتب  هیچ ندانم گرایی

چرا تئوری های توطئه این قدر جذاب اند؟
طبیعت ما انسان ها متناسب با باورپذیری ساخته شده، نه حقیقت

| نوشتۀ ریچارد آلن فریدمن

نوشتار

قامرباز را رسزنش نکن

چرا نباید شکست خورده های بازار را 
سرزنش کرد؟

جهان پیچیده تر از آن است که افراد بتوانند در پیش بینی هایشان 

موفق شوند

| نوشتۀ دیوید کینی 

181

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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لحظۀ بحرانی گفت وگو229

چطور در شبکه های اجتماعی بهتر 
گفت و گو کنیم؟

نباید از مخالفت با دیگران برتسیم یا بپرهیزیم؛ باید روش درسِت 

مخالفت کردن را بیاموزیم

| نوشتۀ یان لِزلی

گهواره تا گور

لذت یک  عمر تازه کاربودن  
عبارت »بزرگ ساِل تازه کار« ممکن است ترحم آمیز به  نظر برسد. 

اما چیزی است که واقعاً به آن نیاز داریم

| نوشتۀ تام َوندربیلت

257

تاریخچۀ شکست آبله

روی فقرا امتحانش کنید
ویروس آبله، ویروس طمع و ویروس تبعیض

| نوشتۀ استیون شیپین

239

نامیرایی دیجیتال

آیا در دوران دیجیتال مرده ها می توانند به 
آرامش برسند؟

هر کسی که امروزه از دنیا می رود مجموعه ای از داده ها به جا 

می گذارد که منی دانیم با آن ها چه باید کرد

| نوشتۀ هومن برکات

250

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

کتابی دربارۀ وراجی های ذهن

آرامش بیشتری خواهید داشت
اگر صداهای توی سرتان را خاموش کنید

حرف زدن مداوم با خودمان ممکن است به چرخه ای تبدیل شود 

که حاملان را بد و بدتر کند

| نوشتۀ ریچل کوک

267
بررسی 
کتاب
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اثر کُل نگری

آیا تجربۀ سفر فضایی می تواند ما را به آدم 
بهتری تبدیل کند؟ 

احساس کوچک بودن در جهاْن چشم اندازی است که بسیار

الزمش داریم

| نوشتۀ جولیا ِبرد

281

گفت وگویی با نویسندۀ کالرا و خورشید

سفری با ایشی گورو به سرزمین
 قصه های کودکی 

نویسندۀ برندۀ جایزۀ نوبل از زندگی بعد از مرگ و رمان جدیدش 

صحبت می کند که دربارۀ هوش مصنوعی است

| گفت وگوی لیسا آالردایس با کازوئو ایشی گورو

292

کالرا و بچه های پشت شیشه

برشی از کالرا و خورشید، رمان جدید 
کازوئو ایشی گورو

در گزیدۀ زیر از تازه ترین رمان ایشی گورو، کالرا برای اولین بار 

پشت ویرتین می رود

| نوشتۀ کازوئو ایشی گورو

289

دنیای رازآلود ایشی گورو298

ایشی گوروی محبوِب مارگارت آتوود و چند 
نویسندۀ دیگر

ایشی گورو از آن نویسنده هایی است که منی تواند مالل آور بنویسد

| نوشتۀ مجموعۀ نویسندگان

روان شناسی  ارتباطات سازمانی

متقاعدکردن آن ها که متقاعد نمی شوند
اکرث موفقیت های اپل به مواردی برمی گردد که تیم استیو جابز 

توانستند او را مجاب کنند تا در مواضعش تجدیدنظر کند

| نوشتۀ آدام گرنت

273

پروندۀ 
کتاب

پروندۀ 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

پروندۀ
کتاب


