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پرونده

کی پاپ: تور زیباترین لحظه در زندگِی 
روی صحنه 

آیا باید محبوب شدن کی پاپ در میان نوجوانان را نگران کننده 

بدانیم؟  

| نوشتۀ محمد مالعباسی

10

رسمقاله

نوشتار

موفقیت کی پاپ و بی تی اس بدون تحول در 18
صنعت موسیقی جهان ممکن نبود

بعد از یک دهه رکود، موسیقی پاپ با بهره گرفنت از امکانات جدید 

فناوری دوباره به عرصه بازگشته است 

| نوشتۀ کی یون هیون کیم
پرونده

پروندۀ
کتاب

کی پاپ نجاتم داد 
استاد دانشگاهی چهل و چند ساله از معجزۀ کی پاپ در زندگی اش 

می گوید 

| نوشتۀ وندی گان

32

پرونده

بی تی اس وقتی سراغتان می آید که واقعا 
به آن نیاز داشته باشید

طرفدارها معموالً خوش دارند بگویند »این گروه زندگی ام را 

نجات داد«

| نوشتۀ جولی بک
پرونده

43

چطور کارل یونگ سر از ترانه های بی تی اس 
درآورد؟

گروه کی پاپ بی تی اس ترانه های آلبوم مشهور »نقشۀ روح: 

پرسونا« را ملهم از ایده های کارل یونگ طراحی کرده است

| نوشتۀ مارک سویج
پرونده

50
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نوشتار

نوشتار

نیمۀ تاریک کی پاپ 
چطور موج رسوایی های سال 2019 چهرۀ پاکیزۀ صنعت موسیقی در 

کرۀ جنوبی را تغییر داد؟

| نوشتۀ متیو کمبل و سوهی کیم

54

پرونده

پرونده

64

پرونده

فانتزی هایی برای فروش: مردانگی زنانه 
و راهبردهای بازاریابی گروه بی تی اس

| نوشتۀ گویونگ کیم

فساد همیشه در شبکه رشد می کند
تعریف رسمی فساد، سوءاستفاده از منصب دولتی برای منافع 

شخصی، همۀ واقعیت فساد را نشان منی دهد

| نوشتۀ سودهیر چال راجان

78

چطور یک کشور را بفروشیم: کسب وکار 
روبه رشدی به نام »برندسازی ملی«

این روزها هر مکانی در جهان دنبال این است که برای هویت 

منحرصبه فرد خودش بازاریابی کند

| نوشتۀ سامانت سوبرامانیان

88

به سمت تاریک ماجرا نگاه کن 

چطور بدبین باشیم و امیدوار؟
می بایست شعلۀ بدبینی را فروزان نگاه داریم: در این زمانۀ 

پررنج این یک فضیلت است 

| نوشتۀ مارا فان ِدر لوخت  نوشتار

103

نوشتار

پرونده

نوشتار

نوشتار
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چطور یک میلیاردر بی خانمان به 
فیلسوف شاه تبدیل شد 

پول بر همه چیز عامل حکومت می کند حتی ایده ها 

| نوشتۀ مایکل استاینربگر

111

دین به زندگی معنا می بخشد. آیا چیز 
دیگری می تواند جای آن را بگیرد؟

| نوشتۀ  مایکل پرینزینگ

119

فیلسوفی به مرگ می خندد و مردم 
گوش می دهند 

آیا ممکن است هایدگر، آن فیلسوف نازی، به دست سایمون 

کریچلی دلپذیر شود؟

| نوشتۀ مارک دری

123

کلیله و دمنه: شغال هایی که می خواستند 133
راه ورسم حکومت  را به شاهان بیاموزند

قصه های کلیله و دمنه دربارۀ قدرت فرح بخش  و آموزنده اند، اما 

فرامین اخالقی آن ها سؤال برانگیز است 

| نوشتۀ کوین بلنکنشیپ

من یک پانک پیرم که ازقضا با حیوانات 
هم حرف می زنم 

آیا کرونا رابطۀ ما با حیوانات را تغییر خواهد داد؟

| نوشتۀ الرن مارکام

140

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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کالن تاریخ چه چیزهایی را از قلم می اندازد؟   
کتاب هایی که می خواهند تاریخ برش را از مه بانگ تا قیامت 

روایت کنند جذاب اند، اما فایده ای هم دارند؟ 

| نوشتۀ یان هسکث

151

ترک کردن: سیگاری بودن یا نبودن 

لعنتی های متحد، انجمن حلقۀ دود 
 ترک کردن سیگار یک چیز است و تبدیل شدن به سیگارِی سابق 

چیزی دیگر

| نوشتۀ  دیوید سداریس

175

نوشتار

همه چیز از انزجار شروع می شود
شاید در نهایت مهم ترین چیزی که ما انسان ها را از حیوانات 

متامیز می کند توانایی احساس انزجار باشد

| نوشتۀ  مالی یانگ

161

نوشتار

کافکای نویسنده، کافکای بیمار
فرانتس کافکا می گفت بیامری باعث نوشتنش می شود، اما توجهی 

بی پایان به سالمتی هم داشت 

| نوشتۀ  ویل ریس

182

نوشتار

مردساالری: مفهوم منسوخی که دوباره
جان تازه گرفته است 

| نوشتۀ شارلوت هیگینز

190

نوشتار

نوشتار
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وقتی به هروئین فکر می کنم کسی را به 
خاطر می آورم که عمیقا دوستش داشتم 

دربارۀ روزهای غم انگیز مرگ مادر و اعتیاد به هروئین

| نوشتۀ رشیل اسرتید  

203

نوشتار

 آیا بحث و جدل فایده ای هم دارد؟ 
پنج کتاب دربارۀ »مخالفت کارآمد« 

یان لزلی می گوید کشمکش می تواند نتایج فاجعه باری داشته 

باشد، اما همیشه این طور نیست

| گفت وگو با یان لزلی 

215

چقدر آینده نگر هستید؟ بستگی دارد که 226
اجدادتان چه محصولی می کاشتند 

| گفت وگو با اودد گالور 

235

نوشتار

گفت وگو

گفت وگو

بررسی 
کتاب

تصمیمات والدین تأثیر چندانی بر 
سرنوشت کودکان ندارد، البته به جز

 یک تصمیم 
| نوشتۀ ست استیونز  دیویدویتس 

ورزش برای سالمتی مفید است، ولی صنعت 
ورزش چطور؟ 

در میانۀ بازار گرم ایدئال های دست نیافتنِی تناسب اندام، لذت 

ورزش را فراموش کرده ایم

| نوشتۀ مارگارت تالبت

240
بررسی 

کتاب
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دروغ های  الهام بخش: پشت پردۀ اقتصاد 

جدید اینفلوئنسری
وسوسه های جذاب اینفلوئنرسی هر روز جوانان بیشرتی را به 

خود جذب می کند، اما ثروت موعود معموالً نصیب آدم های 

دیگری می شود 

| نوشتۀ سیمیان براون

246
بررسی 

کتاب


