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ارتباط با ما



»انتشـارات کارمـان« در بهـار سـال ۱۳۹۹، بـه عنـوان زیرمجموعـه  ای از »خانـه ی 
 آغـاز کـرد. 

ً
کار و دیـدار کارمـان« کار خـود را رسـما

هـــــدف  و  دغدغــــه ی  انتشـــارات  کارمـــــان  تولیـــــد  آثــــــاری  بـــر مبنــــــای  ذوق و 
گاهی ســـت، ایـــن  برآمـــده  از سرشــــــت  بین رشـــــته ای  خانـــــــه ی  کار و دیــــــدار  آ
کارمـــــــان   اســـت  کـــه  آمیختـــه اســـت  بـــا    کســـــب وکار،   فرهنـــگ  و  هنـــــر، و  دانـــــش. 
کارمـــان پیرامونـــش را بـــا همـــه ی رنگارنگـــی و وســـعت همـــواره از چشـــم 
مخاطبانـــش می نگـــرد، و البتـــه کـــه بـــا مخاطـــب خـــود هم پارچـــه اســـت، 
بنابرایـــن در انتشـــار و عرضـــه ی هـــر محصـــول جدیـــد گرایش هـــای مخاطبـــش 

ـــد.  ـــرار می دهــــــــ ـــه قــــــ ـــون تـوجــــــــــ را در کــانــــــــــــ
علـــوم گوناگـــون نظـــری و عملـــی، اقتصـــاد، مدیریـــت، کارآفرینـــی، فلســـفه و 
 تاریـــخ،  روان شناســـی و هنـــر حوزه هـــای عالقـــه ی کارمـــان در انتشـــار کتـــاب

 بـــــــه      شیــــــــــوه هـــــــای  گونــــــاگـــــون     هســـــتند.  
اولین حضور انتشــارات کارمان در پیشخوان  نشر ایران، با مجموعه ی مصور 

»نقـــــش گفتــــــــار«    صــــــورت   پذیرفتـــه   اســـــت.

     درباره ی انتشارات کارمان



ـــرای اغلـــب مـــا ســـؤال برانگیزند، امـــا از آنجـــا کـــه  ـــد کـــه ب موضوعاتـــی وجـــود دارن
نمی دانیـــم بـــرای جســـت وجوی جـــواب بایـــد از کجـــا شـــروع کنیـــم، تبدیـــل 
بـــه ســـؤال بی جـــواب می شـــوند. ایـــن دســـت ســـؤاالت بی جـــوابـ  در عیـــن 
این کـــه احتمـــااًل مربـــوط بـــه مقدمـــات یـــک بحث انـــدـ  ممکـــن اســـت به تدریـــج 
ـــه ی  ـــای مجموع ـــند. کتاب ه ـــر برس ـــه نظ ـــتند ب ـــه هس ـــزی ک ـــر از آن چی پیچیده ت
 »نقش گفتـــار« دربردارنـــده ی پاســـخ هایی بـــه ســـؤاالتی از ایـــن دســـت اســـت

 و آغـــازی  ســت بر آشنـــــایی بــــا برخــی شـاخه هــــــای علـــــوم نظـــــری.

ســــری نخســـت ایـــن مجمــــوعه از میـــان مجلــــدات راهنمــــاهای 
مصــــور انتشــــارات .Icon Books Ltd انتخـــاب شـــده   و بـــا کســـب حـــق 
نشـــر )کپی رایـــت( رســـمی از ســـوی .The Marsh Agency Ltd از 

ــوند. ــر می شـ ــی منتشـ ــورت قانونـ ــه صـ ــی، بـ ــر اصلـ ناشـ
ایـــن کتاب هـــا بـــرای کســـانی نوشـــته شـــده کـــه بـــه طـــور تخصصـــی ســـر 
ـــی و...(  ـــا زیباشناس ـــه ت ـــی گرفت ـــوش مصنوع ـــم و دانـــش )از ه ـــن عل ـــا مت و کاری ب
ندارنـــد، امـــا مشـــتاقند کـــه بـــه شـــیوه ای جـــذاب و قابل فهـــم بـــا کلیـــات و مفاهیـــم 
مرتبـــط آشـــنا شـــوند. بنابرایـــن تـــا آنجـــا کـــه امـــکان دارد بـــدون گـــره خـــوردن در 
میـــان انبـــوه اصطالحـــات فنـــی، در عیـــن دقـــت و صحـــت علمـــی، بـــه زبانـــی ســـاده 
تدویـــن شـــده اند. در برگـــردان فارســـی، ایـــن ویژگـــی به دقـــت رعایـــت شـــده 
اســـت. همچنیـــن متـــن و تصاویـــر داخـــل کتاب هـــای کارمـــان بـــا همـــان ظاهـــری 
تنظیـــم شـــده  کـــه انتشـــارات آیـــکان نســـخه ی انگلیســـی زبان را منتشـــر می کنـــد.

»      درباره ی مجموعه ی »نقش گفتار



همکار پروژه: 
خانه ی پژوهش و تجربه ی طبل

»خانــه ی پژوهــش و تجربــه ی طبل« بــا تمرکز بــر پروژه های فرهنگی و هـــنری 
پژوهش محور شروع به کار کرده  است، تا با ایجاد پل ارتباطی بین هنرمندان 

و اهالی اندیشه و فرهنگ فضای هم اندیشی و بینارشته ای بسازد. 
مجموعه ی طبل در راستای مسیر خود تجربه گراست و قائل به تبادل تجربه 

و ایجاد گفتمانی پویا در تعامل با پتانسیل های جـهان فرهنگ و هنر است.
 واژه ی »طـــبل« جز اشــاره به شــیء صدا ســاز )نوعی آلت موســیقی( در معنای 
ماهــوی خود به مفاهیم دیگری از جمله خـــبر رسانی، پیش گامی و شــجاعت 

اشاره دارد؛ طبل، خانه ای است برای مواجهه با ایده ها و تجربیات نو.

همکـاران انتشـارات کـارمـان 
در تولیـد ســری نخسـت مجمـوعـه ی نقش گفتار







 زامبـــــی ها، اتـاق هـــــای چـیـنـــــی، ارواِح در ماشـیـن هــــا و گربــــه ی شـرودینــــگر 
گـــاهـــــــی«   دارنـــــــــد؟ چـــــــه   ارتبــــــاطـی بــــا   »آ

دانـــش نویـــن ممکـــن اســـت اتـــم را شـــکافته و راز زندگـــی را کشـــف کـــرده باشـــد، 
امـــا هنـــوز منبـــع احساســـات خـــودآگاه را توضیـــح نـــداده اســـت. ایـــن موضـــوع 
در عرصـــه ی دنیـــای آکادمیـــک مبحـــث چالش برانگیـــزی بـــه شـــمار مـــی رود. بـــا 
ایـــن حـــال، بدبین هـــا تردیـــد دارنـــد کـــه ضمیـــر خـــودآگاه بتوانـــد بـــا علـــم ســـنتی 

مهـــار شـــود یـــا حتـــی اصـــاًل بشـــود آن را درک کـــرد.
نقش گفتـــاِر ضمیـــر خـــودآگاه راهنمایـــی جامـــع دربـــاره ی وضعیـــت کنونـــی 

مطالعــــــات حــــوزه ی ضمیـــــــر خــــــودآگاه اســــــت.
ایــن کتــاب در تاریخچــه ی ارتبــاط فلســفی میــان ذهــن و مــاده، با اســتفاده از 
گـــاه و بررســـی مکـانیسـم هـــای  تالش هــای علمی برای توجیه ضمیر نـاخــودآ
عصبی، محاســبات مغــزی و مکانیک کوانتوم، مقدمــه ای کامل بر موضوعی 
اســت کــه بــه طــور گســترده آخریــن مــرز دانــش در نظــر گرفتــه شــده اســت.

نویسـنده:    دیویــد پاپیـنــو
:     هــوارد ســـلـیـنـا تصویـرگـر
مترجـــم:     ثمیـــن اکـبـاتـانـی

قیمـت:    ۳۵۰۰۰ تومــان





نویسنده:    ضیاءالدین سردار
:     آیونا آبرامز تصویرگر

مترجمان:    امیرحسین تقی لو،
میثم کالنتری،  دنا بختیاری ،

هومن ثنایی
قیمت:    ۳۵۰۰۰ تومان

اگر پروانه ای در برزیل پر بزند، آیا ممکن است باعث طوفانی در تگزاس شود؟
نظریــه ی آشــوب تــالش می کنــد بــه چنیــن پرســش های پیچیــده ای پاســخ 
کــه  فیزیکــی  نظام  هــای  در  تصادفــی  اتفاقــات  و  احتمــاالت  کشــف  دهــد. 
 قابــل پیش بینــی بــه نظــر می رســند، تبدیــل بــه دانشــی شــده اســت 

ً
ظاهــرا

 کــه توضیــح می دهــد جهــان بیــش از آن چــه تــا کنــون تصــور می کرده ایــم، 
غیر قابل پیش بینی است. 

ح می دهـد کـه پدیـده ی آشـوب چگونـه باعـث می شـود  کتـاب حاضـر شـر
حضـورش در هـر رخـدادی، از نوسـان جمعیت حیوانات گرفتـه تا باال و پایین 
رفتن قیمت ها در بازار سـهام، حس شـود. آشـوب یک نظریه ی همگراسـت 
کـه نشــان می دهــد تمــام ســیـسـتـم هــای پیچیـده از تعـداد اندکـی قوانیـن 
سـاده شـکل گرفته اند. نقش گفتاِر آشـوب مقدمه ای سـاده بر این نظریه ی 
جالـب و بحث برانگیـز اسـت و بـه مطالعـه ی ریشـه های آشـوب در ریاضیـات 
و فیزیـک نـویــــن می پــردازد و ارتـبــاط شــان را بـا پیچیدگـی بررسـی می کنـد.





نویسنده:     هنری برایتون
:     هوارد سلینا تصویرگر

مترجمان:     امیرحسین تقی لو،  میثم کالنتری، 
بیتا جامعی،  امیرواال کوهپایه

قیمت:    ۳۵۰۰۰ تومان

هــوش مصنوعــی دیگــر فقــط ســوژه ی داســتان های علمی تخیلــی نیســت.
بعــد از نیــم  قــرن پژوهــش دربــاره ی هــوش مصنوعــی، ربات هایــی ســاخته 
 شــده اند کــه می تواننــد بهتریــن شــطرنج بازان دنیــا را شکســت دهنــد، یــا  
ربات هایی شبیه به انسان که می توانند راه بروند و با ما تعامل داشته باشند. 
 
ً
هوش مصنوعی چه شباهتی به هوش ما انسان ها دارد؟ آیا ماشین ها واقعا
فکــر می کننــد یــا این که ذهن مــا تنها یــک برنامــه ی رایانه ای پیچیده اســت؟
ـــوع  ـــن موض ـــان از ای ـــری و آس ـــده ای تصوی ـــی چکی ـــوش مصنوع ـــاِر ه نقش گفت
 جالـــب علمـــی اســـت و بـــه مباحـــث کلیـــدی دربـــاره ی هوشـــیاری، آگاهـــی 

و محیط زیسـت در طراحی ماشیــن های هوشمنـد پرداخته است. 
 پژوهش هـــای پایـــه ای آلـــن تورینـــگ کـــه ربات هـــای پیشـــرفته ی امـــروزی 

را   بررســــی   می کنــــد، پایـــــه ی اصلــــی ایـن کتـــــاب اســت.





نویسنده:      آیلین مگنلو
:      بورین ون لون تصویرگر

مترجمان:      وحید اسرافیلیان،
امیرحسین تقی لو

قیمت:      ۳۵۰۰۰ تومان

 آمــار بــه تمــام جزییــات دنیایــی کــه در آن زندگــی می کنیــم شــکل داده اســت؛  
از داروهایــی کــه مصــرف می کنیم تــا خودروهایی کــه می رانیــم، لباس هایی که 

می پوشیم و حتی چیزهایی که می نوشیم. 
البتــه بــرای رســانه ها آمــار همیشــه چیــزی »بــد« و »ترســناک« یــا گاهــی اوقــات 

دلگرم کننده است. 
آیلیـن مگنلو با کمک تصویرسـازی ماهرانه ی بوریـن ون لون، تاریـخ، ریاضیات، 
فلسفه و کاربرد عملی آمار را بررسی کرده و در کنار این بررسی، ریشه ی به وجود 
آمـدن آمـار را از زمـان بابلی هـا، مصری ها و چینی های باسـتان تـا دوران رومی ها و 

یونانی هـا و حتـی پیدایش مـدرن ایـن واژه را در اروپا دنبال کرده اسـت. 
کتــاب حاضــر همچنیــن بــه پژوهشــگران دوره ی ویکتوریایی انگلســتان مانند 
ویلیــام فــار کــه رشــته ی نویــِن آمــاِر حیاتــی را ایجــاد کــرد، و فرانســیس گالتــون، 
رافائــل ولــدون و کارل پیرســون کــه بنیان گــذار رشــته ی کامــاًل متفــاوت آمــار 

ریاضــی بودنــد، می پــردازد. 
ــوع  ــری در موضـ ــر از غافلگیـ ــار گشـــت وگذاری لذت بخـــش و پـ ــار آمـ نقش گفتـ
آمـــار اســـت کـــه هـــم روایتـــی جـــذاب دارد و هـــم بـــرای درک جهـــان پیرامون مـــان 

ضـــروری اســـت.   





 نویسنده:     ایوان پاستین ، 
تووانا پاستین

:     تام هابرستون تصویرگر
مترجمان:     ساالر نادری، 

امیرحسین تقی لو
قیمت:    ۳۵۰۰۰ تومان

چه زمانی باید اســتراتژی تهاجمی بگیریم؟ چطور وقتــی درباره ی یک موضوع 
اطالعــات کامل نداریم، تصمیم گیری کنیم؟ چه چیزی همکاری های محیطِی 

بیـــن المللی را امکان پذیـــر می کنــد؟
نظریــه ی بازی  به بررســی این موضــوع می پردازد که وقتی نتیجــه و پیامدهای 
حرکت هــا و عملکردمــان به تصمیم هــا و انتخاب های افرادی دیگر بســتگی 

دارد، چگونه تصمیم گیری می کنیـم. 
ـــا پاســـتین، توضیـــح می دهنـــد کـــه چـــرا  دو متخصـــص اقتصـــاد، ایـــوان و تووان
در ایـــن شـــرایط گاهـــی اوقـــات بـــا یکدیگـــر همـــکاری می کنیـــم، گاهـــی بحـــث 
می کنیـــم و در پـــاره ای مـــوارد طـــوری عمـــل می کنیـــم کـــه در ظاهـــر کامـــاًل 

بی هـــدف و اتفاقـــی بـــه نظـــر می آیـــد. 
نقش گفتــار نظریــه ی بــازی  بــا تصویرســازی تــام هامبرســتون، کارتونیســت 
برجســته و برنده ی جوایز معتبر، به زیبایی جان گرفته اســت و به خوانندگان 
، و از سیاســت  جهانی  در درک رفتار هر چیزی، از زندگی  اجتماعی تا کســب وکار
تا زیست شناسی تکاملی کمک می کند و دیدی جذاب و نو درباره ی جهانی که 

در آن زنـــدگی می کنیـم، ارائـــه مــی دهد.





نویسنده:     آنجس جالتلی
:     اسکار زاراته تصویرگر

مترجمان:     میثم کالنتری،
امیرحسین تقی لو

قیمت:    ۳۵۰۰۰ تومان

عواطــف چطــور بــر تصمیم گیری هــای اســـاسی شـــما تأثیـــر می گذارنــد؟ چـــرا 
برخــی بوهــای خاص باعث بــه خاطر آوردن خاطــرات دیرینه و فراموش شــده 

می شوند؟ چه چیز باعث می شود ناگهان هوشیار شویم؟
نقش گفتـــار ذهــــن و مغــــز راهنمایـــی تصویـــری اســـت کـــه بـــه توضیـــح علـــوم 
مختلـــف دربـــاره ی برنامه ریـــزی، عمـــل، زبـــان، حافظـــه، توجـــه، عواطـــف و بینایـــی 
می پـــردازد و ســـیر تکامـــل تاریخـــی نظـــرات دربـــاره ی مغـــز و کارکـــرد آن، از زمـــان 

باســـتان تـــا عصـــر تصویربـــرداری عصبـــی را بررســـی می کنـــد.
آنجــس جالتلــی، اســتاد روان شناســی، و اســکار زاراتــه، هنرمنــد موفــق، 
شــما را دعــوت می کننــد تــا نگاهــی نــو بــه ماهیــت ذهــن، هوشــیاری و هویــت 

شــخصی داشــته باشــید.





نویسنده: ضیاءالدین سردار
تصویرگر: بورین ون لون

 مترجمان: امیرحسین تقی لو، 
 میثم کالنتری،  امیرواال کوهپایه، 

مریم پویان، هدی پرواس
قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

مطالعـــات فرهنگـــی ادعـــا می کنـــد رشـــته ای علمـــی نیســـت و رویکـــردی 
به شـــدت نقادانـــه نســـبت بـــه درک هویت هـــای نـــژادی، ملـــی، اجتماعـــی و 

جنســـی بـــه شـــمار مـــی رود.
کتاب حاضر که مرور مختصری بر مخاطرات این مبحث پیچیده است بریتانیا 
را مبــدأ شــکل گیری مطالعــات فرهنگی معرفــی می کند و چگونگی گســترش 
ایــن حــوزه ی مطالعاتی را بــه ایاالت متحــده، کانادا، فرانســه، اســترالیا و جنوب 
آسیا شرح می دهد. همچنین با بررسی نظرات و طرفداران پیشرو این مبحث، 

تصویری جذاب از کاربرد آن در سراسر دنیا ارائه می کند. 
بــه عقایــد و اســتدالل های  بــا پرداختــن  نقش گفتــار مطالعــات فرهنگــی 
نظریه پــردازان ایــن حــوزه، از آنتونیــو گرامشــی تــا ریمونــد ویلیامــز، از گفتمــان 
پسااســتعماری تا سیاســت های پراکندگی قوم یهود، از فمینیسم تا نظریه ی 
کوییر، و از فرهنگ دیجیتالی و رســانه ها گرفته تا جهانی ســازی، راهنمایی برای 

درک مفاهیم اساسی این حوزه ی جالب توجه است.





نویسنده:     کریستوفر وانت
:     پیرو تصویرگر

مترجمان:     بامداد امین زاده، 
امیرحسین تقی لو

قیمت:    ۳۵۰۰۰ تومان

ــا  ــی بـ ــه ارتباطـ ــی چـ ــدام اســـت؟ زیبایی شناسـ ــت کـ ــی چیســـت و حقیقـ  زیبایـ
هــر یک از ایـن مفـــاهیـــــــم دارد؟

زیبایی شناسـی شـاخه ای از فلسـفه اسـت کـه بـا ماهیـت کلـی تجربـه ارتبـاط 
دارد و از طریـق ادراک، احساسـات و عواطـف کشـف می شـود. مطالعـه ی 
زیبایی شناسـی و کاربـرد وسـیع آن در محافـل فلسـفی، هنـری و ادبـی در قـرن 
هجدهـم و بـا آغـاز دوره ی رمانتیسـم رواج یافـت. آن چه آن زمان به رسـمیت 
شـناخته و درک شـد، ایـن بـود کـه »عمـل کـردن بر اسـاس احساسـات واقعی، 
معـادل قـدم گذاشـتن در راه ناشناخته هاسـت.« امـروزه نیـز زیبایی شناسـی 

با همیــــن رویکـــرد تعریــــف و تشــــریح می شـــود.
ــزاری  ــه ابـ ــی بلکـ ــاخه ی علمـ ــک شـ ــا یـ ــر نه تنهـ ــال حاضـ ــی در حـ زیبایی شناسـ
بـــرای شـــکل گیری بخشـــی از فلســـفه ی  زندگـــی بـــر مبنـــای عواطـــف اســـت.
نقش گفتار زیبایی شناسی به سیری جالب و شورانگیز در این حوزه ی حیاتی 
پرداخته است؛ سیری که اندیشمندان مـخـتـلـــف از افـالطــــون تـــا متـفـکـــران 

پســت مدرن   را   تحـت  تأثیـــــر خـــود    قــرار داده  اسـت.





نویسنده:     جان نیگل
:     پیرو تصویرگر

مترجمان:     ملیکا وخشوری،
امیرحسین تقی لو

قیمت:    ۳۵۰۰۰ تومان

 جامعـــه  چیســـــت؟ چطــــــور کار می کنــــــــد؟ و »جزئــــــــی از جامعـــــــه بـــودن«
 بـه چـه معنـــــاســت؟

جـامــعــه شـــنــاســـــی بـــــه شــــیــــوه هـــــای شـــکل گیری یـــک جامعـــه توســـط 
ـــردم تـوســـــــط  ـــی مـ مردمـــی کـــه در آن زندگـــی می کننـــد، و شـــیوه های شـکل دهــ
جـامـعـــــــه می پـــردازد. بـــه بیـــان ســـاده، جامعه شــــناسی مطالعـــه ای اســـت از 

چیســـتی جامعـــه ی مـــدرن و چگونگـــی کارکـــرد آن. 
نقـش گفتــــار جامعـــه شـناســــی در ایــــن ســـری از کتاب هـــای بی نظیـــر و مصور به 
جسـت وجــــوی مبـــــدأ جامعــه شـناســــی در دوره های صنعتی ســـازی، انقالب و 
ـــا جهانی شـــدن، نئولیبرالیســـم و تـــرس از ناسیونالیســـم  عصـــر روشـــنفکری ت
ـــم  ـــمندان نهضـــــت ها و مفاهیــــــ می پـــردازد و در ایـــن مســـیر شـــما را بـــا اندیشـ

کلیــــــــــــدی  آشــــــنــــا   مـــی کـنـــــــــــد. 
ــال  ــود را فعـ ــانه ی خـ ــورات جامعه شناسـ ــاب تـصـــ ــن کـتـــ ــه ی ایــــ ــا مــطــالـعـــ بـ
می کنیـــد و بـــا مـــرور مطالعـــات شـــهری نظریه هـــای قـــدرت و دانـــش، مفاهیـــم 
هویـــت ملـــی، نـــژادی و جنســـی و مباحـــث مرتبـــط دیگـــر، بینش تـــان دربـــاره ی 

محیـــط اطـــراف بیشـــتر می شـــود. 





 ، نویسنده:     ضیاءالدین سردار
جری روتز

تصویرگر:     بورین ون لون
مترجمان:     وحید اسرافیلیان ، 

امیرحسین تقی لو
قیمت:      ۳۵۰۰۰ تومان

ریاضیات چیست و چرا برای اغلب مردم اسرارآمیز و پیچیده  است؟ ریاضیات 
بزرگ ترین مخلوق هوش بشر است و بر همه ی ما اثرگذار است و در زندگی 
روزمره به آن وابسته ایم. بسیاری از ابزارهای ریاضیات مانند هندسه، جبر و 

مثلثات برخاسته از تمدن های باستانی و غیرغربی بوده اند. 
کتـــاب حاضـــر بـــه جســـت وجوی داســـتان ریاضیـــات از دوران باســـتان تـــا عصـــر 
ح و کشـــف های بـــزرگ در ایـــن زمینـــه می پـــردازد و مقدمـــه ای  جدیـــد و شـــر
بـــر موضوعاتـــی ماننـــد سیســـتم های عـــددی، هندســـه و جبـــر، محاســـبات، 
نظریـــه ی بی نهایـــت، اســـتدالل آمـــاری و نظریـــه ی آشـــوب ارائـــه می دهـــد. 
ــات  ــه ی ریاضیـ ــه تاریخچـ ــه چگونـ ــد کـ ــان می دهـ ــات نشـ ــار ریاضیـ نقش گفتـ
شـــاهد پیشـــترفت و در عیـــن حـــال تضـــاد و تناقـــض بـــوده اســـت و ایـــن رونـــد 

همچنـــان ادامـــه دارد.  



اگـر مایلیـد می توانیـد کتاب هـای مجموعـه ی نقش گفتـار را به عنوان 
هدیه ی سازمان خود به انتشارات کارمان سفارش دهید. 

 چـــاپ سفارشـــی شـــامل تخفیـــف و بســـته بندی اختصاصی ســـت و درج نـــام 
و نشان مورد درخواست شما نیز امکان پذیر است.

مجموعـــه ی ۳ جلـــدی                               ۵٪                              ۱۰٪                               ۱۵٪

مجموعـــه ی ۵ جلـــدی                                ۱۰٪                             ۱۵٪                             ۲۰٪

مجموعـــه ی ۱۰ جلـــدی                                ۱۵٪                          ۱۵٪                             ۲۵٪

 ۱۰ تا ۵۰ عدد

۵۰ تا ۱۰۰ عدد

ش از ۱۰۰ عدد
بی

نحوه ی سفارش:



تخفیف سفارِش تک عنوان 
بدین ترتیب است:

کمتـــر از ۵۰ جلـــد                               ۵٪
۵۰ تـــا ۲۰۰ جلـــد                                        ۱۰٪

۲۰۰ تـــا ۵۰۰ جلـــد                                     ۱۵٪
۵۰۰ تـــا ۱۰۰۰ جلـــد                                  ۲۰٪

درج نام و نشان مورد درخواست شمـــا 
در صفحه ی شناسنامه و فقط برای ۵۰۰ 

تا ۱۰۰۰ جلد امکان پذیر است.

ج نـــام و نشـــان مـــورد درخواســـت  در
شــــما بـــر روی قـــاب بسته بنـــــدی و 
فقـــــــط بـــرای ســــفارش های بیــــش از 
۱۰۰ عــــــدد از مجموعـــــــه ی ۱۰ جلــــــدی 

مــــکان پذیــــــر  است. ا



: به زودی از مجموعه ی نقش گفتار

انسان شناسی	 
نشانه شناسی	 
بی نهایت	 
ماکیاولی	 
روسو	 
چامسکی	 
لکان	 
اسالوی ژیژک	 
هایدگر	 
آلن بدیو	 





 انتشارات کارمان زیرمجموعه ای از خانه  ی کار و دیدار کارمان است.
 بازدید فقط با هماهنگی قبلی

 نشانی کارماِن تهران: پاسداران، کوهستان یکم، پالک ۵
 نشانی کارماِن لواسان: بلوار امام  خمینی، اتحاد، گلهای ۵، پالک ۵

 شماره ی تلفن: ۷۴۵۳۹۰۰۰

info@kaarmaan.house 
www.kaarmaan.house 

www.instagram.com/kaarmaan.house


