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پرونده

وقتی طوفان خشم تنوره می کشد، از خودت 17
فاصله بگیر و به دیگران گوش بده 

قبل از واردشدن به گفت وگویی دشوار، الزم است به خودمان

یادآوری کنیم که طرف مقابلامن عواطف و احساساتی دارد

| نوشتۀ یان لزلی

تعارض همه جا هست، حتی بین فضانوردها
کتاب تازۀ آماندا ریپلی جعبه ابزاری را در اختیارمان می گذارد که 

زیربنای تعارض های سازنده را شکل می دهد

| نوشتۀ دیوید اپستاین

گفت و گو جنگیدن نیست
ما جوری تنظیم شده ایم که اختالف نظر علنی را تهدیدی در قبال 

خودمان ببینیم

| گفت وگو با یان لزلی پرونده

50

پرونده

آیا گفت و گوی سازنده هنوز ممکن است؟
یان لزلی در آخرین کتابش می گوید »مخالفت مثربخش« عالج 

درد جوامع چندقطبِی امروز است

| نوشتۀ دیوید جیمز

59

روح جنگی: چطور تعارض باال می گیرد؟ 
در هر تعارض آتش زنه هایی وجود دارد که می تواند اختالفی 

جزئی را به جنگی ویرانگر مبدل سازد

| نوشتۀ آماندا ریپلی

31

پرونده

پرونده

پرونده

56
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64

پرونده

شادی آینده را متحول نمی کند، ولی می تواند 
اکنون را قابل تحمل تر کند

مثل خیلی از مفاهیم دیگر، شادی نیز امروزه معنای قدیمی 

خودش را از دست داده و به چیز دیگری تبدیل شده است

| نوشتۀ یموتی همپتون

94

آیا واقعا شبکه های اجتماعی عامل بدبختی 
ما  هستند؟

همه تصور می کنند که رسانه های اجتامعی برای جامعه مرضند، 

ولی متخصصان تردید زیادی دارند

| نوشتۀ گیدی ین لوئیس  کراوس

84

من بچه نیستم؛ ناراضی ام
روی آوردن به کودک درون نه انکار واقعیت که واکنشی به 

رشایط نامطلوب است

| نوشتۀ مت آلْت  نوشتار

آیا گریزی از سوگ هست؟ 
سوگ نیز مثل مرگ انواع مختلف دارد و در بعضی موارد تا پایان 

عمر التیام منی یابد

| نوشتۀ جوزف اپستاین

76

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

اگر در فضای مجازی به من حمله کردند، 
بگذارید زنده به گورم کنند

آیا دوستامنان باید از ما در برابر حمالت مجازی دفاع کنند؟

| نوشتۀ  اگنس کاالرد

101

نوشتار
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پشت هر جیغ داستانی هست، داستانی که 
به ندرت  می شنویم

شخصی و مبهم بودن محتوا دلیلی بر »خالی از محتوا بودن« 

نیست

| نوشتۀ کیتلین تیفانی 

104

خانمان سوزترین  اعتیادی که می شناسیم 
»فساد« است

فساد یک بحراِن واقعاً جهانی است و اعتیاد به ثروت که عامل 

اصلی آن است از دیِد عموم پنهان مانده است

| نوشتۀ  سارا چایس 

111

اینترنت چگونه ما را به ماشین تولید محتوا  119
بدل کرده است؟ 

رسانه های اجتامعی کاربراِن خود را به دام رقابتی خصامنه 

انداخته اند

| نوشتۀ کایل چایکا

نوشتار

جهان از نگاه یک مورخ بحران: »اوضاع 
خوب نیست«  

آدام توز، مورخ بحران های اقتصادی، ترکیب نشانه ها را 

نگران کننده   می بیند

| نوشتۀ  اَنی لوری

133

نوشتار

نوشتار

نوشتار

مردی که در تختخواب هیتلر می خوابد   
کِوین ویتکرافت بی رسوصدا بزرگ ترین مجموعۀ اشیای یادآور 

نازی ها را جمع کرده است. اما آیا او عاشق نازی هاست؟

| نوشتۀ الکس پِرستون نوشتار

123
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اگر با کس دیگری بودم، چقدر 
خوشحال تر می شدم؟ 

آشوب بزرگ ترین ترس ماست، ولی شاید بزرگ ترین خواسته مان 

هم باشد

| نوشتۀ جاشوا کلمن 

137

چه  کسی کالن روایت زیست شناسی را 
خواهد نوشت؟

برخی دانشمندان بر این باورند که درک منطقِی زیست شناسی 

مدرن نه شدنی است و نه رضوری

| نوشتۀ استفن بورانی

155

زندگی چیزی فراتر از پس اندازکردن است
توصیه های کتاب های حوزۀ امور مالِی شخصی دربارۀ پس انداز، 

خرج کردن و رسمایه گذاری غالباً  اشتباه هستند

| نوشتۀ  درک تامسن

144

ازُکما که درآمدم، زندگی ام زیباتر شد 
بحران  هویت که در اثر آسیب  شدید مغزی یا روانی به وجود می آید 

ممکن است رشوع یک زندگی تازه و شگفت انگیز باشد   

| نوشتۀ مایک ماریانی

147

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

شیطنت هم نوعی فضیلت است 
الزمۀ شیطنت شوخ طبعی، ظرافت و نوع دوستی است؛ این 

ویژگی ها سزاوار تحسین اند

| نوشتۀ الکس موران 

166

نوشتار
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181

آیا مادری کردن می تواند نوعی طغیان باشد؟ 
آنجال گاربس در کتاب کار حیاتی می گوید مراقبت از فرزندان باید 

کاری عمومی و همگانی باشد

| نوشتۀ جیا تولنتینو

185

2010 پایان تاریخ بود
برد دلونگ در کتاب جدیش ماجرای ظهور و سقوط عرص طالیِی 

رسمایه داری را بررسی می کند

| نوشتۀ  اَنی لوری

نوشتار

آیا همۀ انسان های دنیا شادی و غم و خشم 
را مثل هم احساس می کنند؟

روان شناسان می گویند عواطف شدیداً تحت تأثیر فرهنگ قرار 

دارند، ولی آن ها نباید این قدر مطمنئ باشند

| نوشتۀ نیکیل کریشنان

174
بررسی 

کتاب

سالح اقتصادی: ظهور تحریم به مثابۀ ابزاری 
برای جنگ مدرن   

پس از جنگ جهانی اول تحریم های اقتصادی در لفافی از صلح 

پنهان شدند

| نوشتۀ پریا ساتیا 

191

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

آنچه دیدم فاجعۀ مطلق بود  
روایت یک مردم شناس از شیوع تجاوز به کودکان در شاملگان

| نوشتۀ  هیو برودی 

200
بررسی 

کتاب


