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پرونده

رسمقاله
چطور اینستاگرام به معبد فرقه ها 

تبدیل شد؟ 
فرقه ها از تنهایی بیرومنان می آورند و تنهاترمان می کنند

| نوشتۀ محمد مالعباسی

12

رسمقاله

نوشتار

هر روز فرقه ای انتخاب می کنیم 18
زبان شناسی به نام آماندا مونِتل نشان می دهد زباِن درون فرقه ای 

چگونه بر زندگی در اجتامعات مدرن تأثیر می گذارد

| نوشتۀ سوفی گیلربت پرونده

پروندۀ
کتاب

زبان شناسی فرقه گرایی

همۀ ما تا حدی »فرقه گرا« هسیتم 
فرقه ها چگونه با استفاده از زبان ما را تحت تأثیر قرار می دهند

| گفت وگو با آماندا مونتل

24

پرونده

زبان فرقه ای چیست؟
وقتی افراد به فرقه می پیوندند، واژگان قدیمی خود را با 

اشتیاق کنار می گذارند

| نوشتۀ آماندا مونتل پرونده

31

همین شما و دوست عجیب و 
کاریزماتیکتان هم ممکن است 

یک فرقه باشید
| نوشتۀ مالی ِدکرت پرونده

38
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نوشتار

نوشتار

چه چیز موجب پدیدآمدن
فرقه ها می شود؟

چه بسا مرز میان اوهام و اعتقادات ما باریک تر از آن باشد که 

می پنداریم 

| نوشتۀ زوئی هلر 

42

پرونده

پرونده

52

پرونده

ماجرای فریب کارانۀ پایین کشیدن 
مجسمۀ صدام

در سال 2003، نابودی یکی از مجسمه های صدام ناگهان تیرت اول 

روزنامه های رسارس دنیا شد

| نوشتۀ الکس فون تانزملن

بررسی 
کتاب

آیا جست وجو در کتاب های باستانی چیزی 
بیش از تفنن است؟ 

عاشقان علم از نگاه مردمان عرص رنسانس چنین بودند: زودرنج، 

دمدمی مزاج، مجنون و افرسده

| نوشتۀ ایرین مگلک

64

اعتیاد پنهان: آیا وقت آن رسیده که کافئین 
را ترک کنیم؟

نیرویی که کافئین به ما می دهد قرضی است، و قرض را هم 

دست آخر باید پس داد

| نوشتۀ مایکل پوالن

70

جان گری در آخرین کتاب خود سراغ 
فلسفه ورزی با گربه ها رفته است 

گربه ها تالش منی کنند خوشبخت شوند، شاید به همین خاطر 

خوشبخت اند

| نوشتۀ پائول ِجی. دامربوزیو نوشتار

79

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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توانایی ها و محدودیت های روان پزشکی جنایی

در ذهن یک قاتل چه می گذرد؟
می دانستم جرم دهشتناکی انجام داده است، 

اما باید می فهمیدم چرا  

| نوشتۀ تاج نینت

83

درباب کوتاهی زندگی

در بهترین حالت، چهار هزار هفته روی زمین 
هستیم، پس چرا این همه وقت تلف می کنیم؟

| نوشتۀ  اُلیور برکمن

92

دو اقتصاددانی که با هم بر سر نحوۀ آزادی 
بازار آزاد جنگیدند

کتاِب جدید نیکالس َوپشات تاریخ مناقشاتی است که باعث شدند 

اقتصاد، در بیشرتِ نیمۀ دوم قرن بیستم، دچار تالطم و رسگردانی باشد

| نوشتۀ پل کروگمن

101

یک عمر در جست وجوی عدالت 106
هرگز کاری نکرده ام که دوستش نداشته باشم 
آمارتیا سن در 87 سالگی از مسیر پر پیچ و خم زندگی شخصی و 

حرفه ای اش می گوید 

| گفت وگو با آمارتیا سن پرونده

گزیده ای از کتاب خانه در جهان

خداحافظی زودهنگام با کمبریج  
آمارتیا سن در 23 سالگی دکرتی اش را یک ساله به پایان می رساند 

و برای مسئولیتی خطیر به هند بازمی گردد

| نوشتۀ آمارتیا سن

118

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

پرونده
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برشی از کتاب جدید آمارتیا سن

توهمات امپراتوری  
آمارتیا سن رشح می دهد: بریتانیا با هندوستان واقعاً چه کرد؟

| نوشتۀ آمارتیا سن

126

دویدن با غم

سوگ چیزی شبیه دویدن است
من نه در گریز از سوگ که همراِه سوگ دویدم

| نوشتۀ مونیکا ِپرِل

138

نوشتار

ماجرای کشیش خودخوانده ای که ادعا کرد 
کرونا با وایتکس درمان می شود و پول کالنی 

به جیب زد
| نوشتۀ  توماس باکلی

145

نوشتار

زندگی کردن با غریبه ها هنری است که از 
یاد برده ایم

همه گیری طوالنی ما را به شکل بی سابقه ای از غریبه ها دور کرده 

است. آیا این فاصله جربان پذیر است؟

| نوشتۀ جو موران

155

نوشتار

بیماری های همه گیر و امپراتوری ها
زوال امپراتوری روم و پایان عرص فئودالیسم اروپایی دربارۀ 

کووید19 و آیندۀ غرب چه می تواند به ما بگوید؟ 

| نوشتۀ جان راپلی 

162

نوشتار

پرونده
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شبحی در اینترنت پرسه می زند: شبح 
اسکرین شات

اسکرین شات ها هم مایۀ شگفتی و هم مایۀ وحشت ما می شوند 

| نوشتۀ کیتلین تیفانی

171

نوشتار

نوشتار

علوم سیاسی هم »نشِت آزمایشگاهی« دارد
ایده هایی که از محیط های دانشگاهی به فضای عمومی درز 

می کنند می توانند به طور غیرمنتظره ای خطرناک باشند

| نوشتۀ پُل ماسگریو

177

نوشتار

راز دلبستگی 184
دلبستگی ها منشأ رنج و لذت ما هستند و، از گهواره تا گور، به ما 

آرامش می دهند یا بی قرارمان می کنند

| نوشتۀ مصطفی الکلینی و زو دونالدسون نوشتار

سوگیری های زمانی

در زمان بودن
برای گذشته، اکنون، و آینده چقدر باید ارزش قائل شویم؟

| نوشتۀ پل بلوم

194

نوشتار

چرا دیگر کسی نمی تواند رمان های 
ویرجینیا وولف را نقد کند؟

نتیجۀ متجیِد بی حدوحرِص ویرجینیا وولف انبوهی از رمان های 

بد بوده است

| نوشتۀ ماریا آلبانو

204

نوشتار
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مرگ در دنیای بچه ها

وقتی آدما می میرن کجا می رن؟
چه بسا توضیح مرگ به کودکان به خودمان هم کمک کند 

راحت تر آن را بپذیریم 

| نوشتۀ پراگیا آگاروال

208

نوشتار

هوگه به تنهایی نجامتان منی دهد217

درس هایی که از شادترین کشورهای 
جهان می گیریم اشتباه اند 

| نوشتۀ جو پینسِکر نوشتار

ویتگنشتاین درنهایت یک شاعر بود
تراکتاتوس کتابی است که ابیات آن نه با وزن و قافیه، بلکه با 

منطق نوشته شده است

| نوشتۀ اد سایمون

222

نوشتار

مبارزه با سوگیری های شناختی چطور 
تبدیل به یک صنعت شد؟ 

آیا با کتاب های »تفکر هوشمند« واقعاً می توانیم عملکردمان را بهبود 

ببخشیم ؟

| نوشتۀ استیون پول

231
نوشتار

سخت جانِی خاِص عادت ها 
برشی از کتاب عادت های خوب، عادت های بد نوشتۀ وندی وود

| نوشتۀ وندی وود

238

پرونده 
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همۀ ما خیال می کنیم می دانیم
عادت چیست

مردم فکر می کنند عادت چیز بدی است و وقتی دربارۀ چیزی که 

برایامن خوب است فکر منی کنیم به رساغ آن می رویم

| گفت وگو با وندی وود

249

اثر شروع تازه
برشی از کتاب چگونه تغییر کنیم نوشتۀ کیتی میلکمن

| نوشتۀ کیتی میلکمن

256

پرونده 

درباب علم تغییر

برای تغییرکردن دنبال راه حل های 
شخصی باشید 

زیادی سفت وسخت بودن دشمِن عادت های خوب است 

| گفت وگو با کیتی میلکمن

263

پرونده 

در ستایش عادت
عادت ها رصفاً عکس العمل های بدون فکر نیستند، بلکه کامالً 

هوشمندانه عمل می کنند

| نوشتۀ یان رابرتسونیس و کاتسونوری میاهارا

267

پرونده 

فواید خواندن ادیسه در دنیایی که آثار 
کالسیک را بی فایده می داند  

اگر پدرتان فوت کند مدرک حسابداری تان هیچ دردی از شام دوا 

منی کند، ولی هومر می تواند به دادتان برسد

| گفت وگو با دنیل مندلسون

272

گفت وگو

پرونده 
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فهم همه گیری با عصب شناسی280

احساسات به چه دردمان می خورند؟ 
شاید احساسات پاسخ ما به مجموع اطالعاتی باشد که از جهان 

اطرافامن دریافت می کنیم

| نوشتۀ کارل دایرسوث گفت وگو

مارتا نوسبام در کتاب جدیدش از آزار 
جنسی نوشته است

فیلسوِف فمینیست می گوید راه حل در قانون، رویه های عادالنه 

و امنیت شغلی است

| گفت وگو با مارتا نوسبام گفت وگو

288


