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دربارهی انتشارات کارمان

«انتشـارات کارمـان» در بهـار سـال ،۱۳۹۹بـه عنـوان زیرمجموعـهای از «خانـهی
ً
کار و دیـدار کارمـان» کار خـود را رسـما آغـاز کـرد.
هـــــدف و دغدغ ـ ـهی انتش ــارات کارم ـ ــان تولی ـ ــد آ ثـ ـ ــاری ب ــر مبنـ ـ ــای ذوقو
یس ــت،ای ــن برآم ــده از سرشـ ـ ــت بینرش ـ ــتهای خانـ ـ ـ ـهی کار ودیـــ ــدار
آگاه 
کارمــــــان اســت کــه آمیختــهاســت بــا کسـ ـبوکار ،فرهنــگ و هنـ ــر،و دانـ ــش.
کارمـــان پیرامون ــش را ب ــا همـ ـهی رنگارنگ ــی و وس ــعت هم ــواره از چشـــم
مخاطبان ــش مینگ ــرد ،و البت ــه ک ــه ب ــا مخاط ــب خ ــود همپارچ ــه اســـت،
شهــای مخاطبــش
بنابرایــن در انتشــار و عرض ـهی هــر محصــول جدیــد گرای 
را در کــانــ ـ ـ ـ ـ ـــون تـوج ـ ـ ـ ـ ـــه ق ـ ـ ـــرار میده ـ ـ ـ ـــد.
علـــوم گوناگ ــون نظ ــری و عمل ــی ،اقتص ــاد ،مدیری ــت ،کارآفرین ــی ،فلســـفه و
تاریـــخ ،روانشناس ــی و هن ــر حوز هه ــای عالقـ ـهی کارم ــان در انتش ــار کتـــاب
بـــــــه شیـ ـ ـ ـ ــو هه ـ ـ ــای گونـ ـ ــاگ ـ ــون هس ـ ــتند.
ننشر ایران،بامجموعهیمصور
اولینحضور انتشــارات کارماندر پیشخوا 
«نقـــــشگفتـ ـ ـ ــار» صـ ـ ــورت پذیرفت ــه اس ـ ــت.

دربارهی مجموعهی «نقشگفتار »

موضوعات ــی وج ــود دارن ــد ک ــه ب ــرای اغل ــب م ــا س ــؤالبرانگیزند ،ام ــا از آنج ــا ک ــه
نمیدانی ــم ب ــرای جسـ ـتوجوی ج ــواب بای ــد از کج ــا ش ــروع کنی ــم ،تبدی ــل
ب ــه س ــؤال بیج ــواب میش ــوند .ای ــن دس ــت س ــؤاالت بیج ــواب ـ در عی ــن
ً
اینک ــه احتم ــاال مرب ــوط ب ــه مقدم ــات ی ــک بحثان ــد ـ ممک ــن اس ــت بهتدری ــج
به ــای مجموع ـهی
پیچید هت ــر از آن چی ــزی ک ــه هس ــتند ب ــه نظ ــر برس ــند .کتا 
«نقشگفت ــار» دربردارن ــدهی پاســخهایی ب ــه س ــؤاالتی از ای ــن دس ــت اس ــت
یســتبر آشن ـ ــاییبـ ــابرخــیشـاخ ههـ ـ ــایعل ـ ــومنظ ـ ــری.
وآغـــاز 
سـ ــری نخس ــت ای ــن مجمـ ــوعه از می ــان مجلـ ــدات راهنمـ ــاهای
مصـــور انتش ــارات  Icon Books Ltd.انتخــاب شــد ه و بــا کســب حــق
نش ــر (کپیرای ــت) رس ــمی از س ــوی  The Marsh Agency Ltd.از
ناش ــر اصل ــی ،ب ــه ص ــورت قانون ــی منتش ــر میش ــوند.
بهــا بــرای کســانی نوشــته شــده کــه بــه طــور تخصصــی ســر
ایــن کتا 
و کاری ب ــا مت ــن عل ــم و دان ــش (از ه ــوش مصنوع ــی گرفت ــه ت ــا زیباشناس ــی و)...
ندارنــد ،امــا مشــتاقند کــه بــه شــیوهای جــذاب و قابلفهــم بــا کلیــات و مفاهیــم
مرتب ــط آش ــنا ش ــوند .بنابرای ــن ت ــا آنج ــا ک ــه ام ــکان دارد ب ــدون گ ــره خ ــوردن در
میــان انبــوه اصطالحــات فنــی ،در عیــن دقــت و صحــت علمــی ،بــه زبانــی ســاده
تدویـــن ش ــدهاند .در برگ ــردان فارس ــی ،ای ــن ویژگ ــی بهدق ــت رعای ــت شـــده
بهــای کارمــان بــا همــان ظاهــری
اســت .همچنیــن متــن و تصاویــر داخــل کتا 
تنظیــم شــد ه کــه انتشــارات آیــکان نســخهی انگلیسـیزبان را منتشــر میکنــد.

همکـاران انتشـارات کـارمـان
در تولیـد ســری نخسـت مجمـوعـهی نقشگفتار

همکار پروژه:
خانهی پژوهش و تجربهی طبل
«خانــهی پژوهــش و تجرب ـهی طبل» بــا تمرکز بــر پروژههای فرهنگی و هـــنری
پژوهشمحور شروع به کار کردهاست ،تا با ایجاد پل ارتباطی بین هنرمندان
و اهالی اندیشه و فرهنگ فضای هماندیشی و بینارشتهای بسازد.
مجموعهی طبل در راستای مسیر خود تجربهگراست و قائل به تبادل تجربه
و ایجاد گفتمانی پویا در تعامل با پتانسیلهای جـهان فرهنگ و هنر است.
واژهی «ط ــبل» جز اشــاره به شــیء صداســاز (نوعی آلت موســیقی) در معنای
ماهــوی خود به مفاهیم دیگری ازجمله خ ــبررسانی ،پیشگامی و شــجاعت
اشاره دارد؛ طبل ،خانهای است برای مواجهه با ایدهها و تجربیات نو.

نویسـنده :دیویــدپاپیـنــو
تصویـرگـر :هــواردسـ ـلـیـنـا
مترجـــم :ثمی ــناکـبـاتـانـی
قیمـت ۳۵۰۰۰ :تومــان

نهـ ــا و گرب ـ ـهی شـرودینــــگر
ارواح در ماشـیـ 
زامبـــــیها ،اتـا 
قه ـ ــای چـیـن ـ ــیِ ،
چـــــــه ارتبـ ـ ــاطـیبـ ــا «آ گ ــاه ـ ـ ــی» دارن ـ ـ ـ ــد؟
دانــش نویــن ممکــن اســت اتــم را شــکافته و راز زندگــی را کشــف کــرده باشــد،
ام ــا هن ــوز منب ــع احساس ــات خ ــودآگاه را توضی ــح ن ــداده اس ــت .ای ــن موض ــوع
در عرص ـهی دنیــای آکادمیــک مبحــث چالشبرانگیــزی بــه شــمار م ـیرود .بــا
نهــا تردیــد دارنــد کــه ضمیــر خــودآگاه بتوانــد بــا علــم ســنتی
ایــن حــال ،بدبی 
ً
مهــار شــود یــا حتــی اصــا بشــود آن را درک کــرد.
ـار ضمی ــر خ ــودآگاه راهنمای ــی جام ــع درب ــارهی وضعی ــت کنون ــی
نقشگفت ـ ِ
مطالعـــــات حـــوزهی ضمیـ ـ ــر خـ ـــودآگاه اس ـ ــت.
ایــن کتــاب در تاریخچ ـهی ارتبــاط فلســفی میــان ذهــن و مــاده ،با اســتفاده از
تالشهــای علمی برای توجیه ضمیر نـاخــودآ گ ــاه و بررس ــی مکـانیسـمهـــای
عصبی ،محاســبات مغــزی و مکانیک کوانتوم ،مقدم ـهای کامل بر موضوعی
اســت کــه بــه طــور گســترده آخریــن مــرز دانــش در نظــر گرفتــه شــده اســت.

نویسنده :ضیاءالدین سردار
تصویرگر :آیونا آبرامز
مترجمان :امیرحسین تقیلو،
میثم کالنتری ،دنا بختیاری ،
هومنثنایی
قیمت ۳۵۰۰۰ :تومان

اگر پروانهایدر برزیلپر بزند،آیاممکناستباعثطوفانیدر تگزاسشود؟
نظریــهی آشــوب تــاش میکنــد بــه چنیــن پرس ـشهای پیچیــدهای پاســخ
دهــد .کشــف احتمــاالت و اتفاقــات تصادفــی در نظا مهــای فیزیکــی کــه
ً
ظاهــرا قابــل پیشبینــی بــه نظــر میرســند ،تبدیــل بــه دانشــی شــده اســت
نچــه تــا کنــون تصــور میکردهایــم،
کــه توضیــح میدهــد جهــان بیــش از آ 
غیر قابل پیشبینی است.
کتـاب حاضـر شـرح میدهـد کـه پدیـدهی آشـوب چگونـه باعـث میشـود
حضـورش در هـر رخـدادی ،از نوسـان جمعیت حیوانات گرفتـه تا باال و پایین
رفتن قیمتها در بازار سـهام ،حس شـود .آشـوب یک نظریهی همگراسـت
مهــای پیچیـده از تعـداد اندکـی قوانیـن
کـه نشــان میدهــد تمــام س ـیـسـتـ 
گفتار آشـوب مقدمهای سـاده بر این نظریهی
سـاده شـکل گرفتهاند .نقش
ِ
جالـب و بحثبرانگیـز اسـت و بـه مطالعـهی ریشـههای آشـوب در ریاضیـات
طشــان را بـا پیچیدگـی بررسـی میکنـد.
یپــردازد و ارتـبــا 
و فیزیـک نـویـ ــن م 

نویسنده :هنری برایتون
تصویرگر :هوارد سلینا
مترجمان :امیرحسین تقیلو ،میثم کالنتری،
بیتاجامعی ،امیرواال کوهپایه
قیمت ۳۵۰۰۰ :تومان

هــوش مصنوعــی دیگــر فقــط ســوژهی داســتانهای علمیتخیلــی نیســت.
بعــد از نیــمقــرن پژوهــش دربــارهی هــوش مصنوعــی ،رباتهایــی ســاخته
شــدهاند کــه میتواننــد بهتریــن شــطرنجبازان دنیــا را شکســت دهنــد ،یــا
رباتهایی شبیه به انسان که میتوانند راه بروند و با ما تعامل داشته باشند.
ً
هوش مصنوعی چه شباهتی به هوش ما انسانها دارد؟ آیا ماشینها واقعا
فکــر میکننــد یــا اینکه ذهن مــا تنها یــک برنام ـهی رایانهای پیچیده اســت؟
ـار ه ــوش مصنوع ــی چکی ــدهای تصوی ــری و آس ــان از ای ــن موض ــوع
نقشگفت ـ ِ
جالـــب علم ــی اس ــت و ب ــه مباح ــث کلی ــدی درب ــارهی هوش ــیاری ،آگاهـــی
ومحیطزیسـتدر طراحیماشی ـنهایهوشمنـدپرداختهاست.
ته ــای پیش ــرفتهی امـــروزی
شه ــای پایـ ـهای آ ل ــن تورین ــگ ک ــه ربا 
پژوه 
را بررســــی میکنـ ــد،پایـ ـ ـهیاصلـ ــیایـن کت ـ ــاباســت.

نویسنده :آیلین مگنلو
تصویرگر :بورین ونلون
مترجمان :وحید اسرافیلیان،
امیرحسینتقیلو
قیمت ۳۵۰۰۰ :تومان

آمــار بــه تمــام جزییــات دنیایــی کــه در آن زندگــی میکنیــم شــکل داده اســت ؛
از داروهایــیکــهمصــرفمیکنیمتــاخودروهاییکــهمیرانیــم،لباسهاییکه
میپوشیموحتیچیزهاییکهمینوشیم.
البتــهبــرایرســانهها آمــار همیشــهچیــزی«بــد»و«ترســناک»یــاگاهــیاوقــات
دلگرمکنندهاست.
آیلیـنمگنلوبا کمکتصویرسـازیماهرانهیبوریـنونلون،تاریـخ،ریاضیات،
فلسفهو کاربردعملی آمار رابررسی کردهودر کنار اینبررسی،ریشهیبهوجود
یهـا،مصریهاوچینیهایباسـتانتـادورانرومیهاو
آمـدن آمـار رااز زمـانبابل 
یونانیهـاوحتـیپیدایشمـدرنایـنواژهرادر اروپادنبالکردهاسـت.
کتــابحاضــر همچنیــنبــهپژوهشــگراندورهیویکتوریاییانگلســتانمانند
ـار حیاتــی را ایجــاد کــرد ،و فرانســیس گالتــون،
ویلیــام فــار کــه رشــتهی نویـ ِـن آمـ ِ
ً
نگــذار رشــتهی کامــا متفــاوت آمــار
رافائــل ولــدون و کارل پیرســون کــه بنیا 
ریاضــی بودنــد ،م یپــردازد.
نقشگفت ــار آم ــار گشـ ـتوگذاری لذتبخ ــش و پ ــر از غافلگی ــری در موض ــوع
آم ــار اس ــت ک ــه ه ــم روایت ــی ج ــذاب دارد و ه ــم ب ــرای درک جه ــان پیرامونم ــان
ض ــروری اس ــت.

نویسنده :ایوان پاستین ،
توواناپاستین
تصویرگر :تام هابرستون
مترجمان :ساالر نادری،
امیرحسینتقیلو
قیمت ۳۵۰۰۰ :تومان

چه زمانی باید اســتراتژی تهاجمی بگیریم؟ چطور وقتــی دربارهی یک موضوع
محیطی
اطالعــات کامل نداریم ،تصمیمگیری کنیم؟ چه چیزی همکاریهای
ِ
بیـــنالمللیراامکانپذی ــر میکنــد؟
ی به بررســی این موضــوع میپردازد که وقتی نتیجــه و پیامدهای
نظریــهی باز 
مهــا و انتخابهای افرادی دیگر بســتگی
تهــا و عملکردمــان به تصمی 
حرک 
دارد،چگونهتصمیمگیریمیکنیـم.
دو متخص ــص اقتص ــاد ،ای ــوان و تووان ــا پاس ــتین ،توضی ــح میدهن ــد ک ــه چ ــرا
در ای ــن ش ــرایط گاه ــی اوق ــات ب ــا یکدیگ ــر هم ــکاری میکنی ــم ،گاه ــی بح ــث
ً
میکنیـــم و در پ ــارهای م ــوارد ط ــوری عم ــل میکنی ــم ک ــه در ظاه ــر کامـــا
بیه ــدف و اتفاق ــی ب ــه نظ ــر میآی ــد.
ی بــا تصویرســازی تــام هامبرســتون ،کارتونیســت
نقشگفتــار نظری ـهی بــاز 
برجســته و برندهی جوایز معتبر ،بهزیبایی جان گرفته اســت و به خوانندگان
ت جهانی
ی اجتماعی تا کس ـبوکار ،و از سیاس ـ 
در درک رفتار هر چیزی ،از زندگ 
تا زیستشناسی تکاملی کمک میکند و دیدی جذاب و نو دربارهی جهانی که
در آنزنـــدگیمیکنیـم،ارائ ــهم ـیدهد.

نویسنده :آنجس جالتلی
تصویرگر :اسکار زاراته
مترجمان :میثم کالنتری،
امیرحسینتقیلو
قیمت ۳۵۰۰۰ :تومان

یهــای اس ــاسی ش ــما تأثی ــر میگذارنــد؟ چـــرا
عواطــف چطــور بــر تصمیمگیر 
برخــی بوهــای خاص باعث بــه خاطر آوردن خاطــرات دیرینه و فراموششــده
میشوند؟چهچیز باعثمیشودناگهانهوشیار شویم؟
نقشگفت ــار ذهـ ــن و مغـ ــز راهنمای ــی تصوی ــری اس ــت ک ــه ب ــه توضی ــح عل ــوم
مختلــف دربــارهی برنامهریــزی ،عمــل ،زبــان ،حافظــه ،توجــه ،عواطــف و بینایــی
میپ ــردازد و س ــیر تکام ــل تاریخ ــی نظ ــرات درب ــارهی مغ ــز و کارک ــرد آن ،از زم ــان
باس ــتان ت ــا عص ــر تصویرب ــرداری عصب ــی را بررس ــی میکن ــد.
آنجــس جالتلــی ،اســتاد روانشناســی ،و اســکار زاراتــه ،هنرمنــد موفــق،
شــما را دعــوت میکننــد تــا نگاهــی نــو بــه ماهیــت ذهــن ،هوشــیاری و هویــت
شــخصی داشــته باشــید.

نویسنده:ضیاءالدینسردار
تصویرگر:بورینونلون
مترجمان:امیرحسینتقیلو،
میثم کالنتری ،امیرواال کوهپایه،
مریم پویان ،هدی پرواس
قیمت ۳۵۰۰۰:تومان

مطالعـــات فرهنگ ــی ادع ــا میکن ــد رش ــتهای علم ــی نیس ــت و رویکـــردی
ته ــای ن ــژادی ،مل ــی ،اجتماعـــی و
بهشـــدت نقادان ــه نس ــبت ب ــه درک هوی 
جنس ــی ب ــه ش ــمار مـ ـیرود.
کتابحاضر کهمرور مختصریبر مخاطراتاینمبحثپیچیدهاستبریتانیا
را مبــدأ شــکلگیری مطالعــات فرهنگی معرفــی میکند و چگونگی گســترش
ایــنحــوزهیمطالعاتیرابــهایاالتمتحــده ،کانادا،فرانســه،اســترالیاوجنوب
آسیاشرحمیدهد.همچنینبابررسینظراتوطرفدارانپیشرواینمبحث،
تصویریجذاباز کاربردآندر سراسر دنیاارائهمیکند.
نقشگفتــار مطالعــات فرهنگــی بــا پرداختــن بــه عقایــد و اســتداللهای
نظریهپــردازان ایــن حــوزه ،از آنتونیــو گرامشــی تــا ریمونــد ویلیامــز ،از گفتمــان
پسااســتعماریتاسیاس ـتهایپراکندگیقومیهود،از فمینیسمتانظریهی
کوییر،واز فرهنگدیجیتالیورســانهها گرفتهتاجهان یســازی،راهنماییبرای
درکمفاهیماساسیاینحوزهیجالبتوجهاست.

نویسنده :کریستوفر وانت
تصویرگر :پیرو
مترجمان :بامداد امینزاده،
امیرحسینتقیلو
قیمت ۳۵۰۰۰ :تومان

زیبای ــی چیس ــت و حقیق ــت ک ــدام اس ــت؟ زیباییشناس ــی چ ــه ارتباط ــی ب ــا
هــر یک از ایـن مف ــاهی ـ ـ ــم دارد؟
زیباییشناسـی شـاخهای از فلسـفه اسـت کـه بـا ماهیـت کلـی تجربـه ارتبـاط
دارد و از طریـق ادراک ،احساسـات و عواطـف کشـف میشـود .مطالعـهی
زیباییشناسـی و کاربـرد وسـیع آن در محافـل فلسـفی ،هنـری و ادبـی در قـرن
هجدهـم و بـا آغـاز دورهی رمانتیسـم رواج یافـت .آنچه آن زمان به رسـمیت
شـناخته و درک شـد ،ایـن بـود کـه «عمـل کـردن بر اسـاس احساسـات واقعی،
معـادل قـدم گذاشـتن در راه ناشناختههاسـت ».امـروزه نیـز زیباییشناسـی
یش ــود.
با همیــــن رویک ــرد تعریـ ــف و تشـ ــریح م 
زیباییشناس ــی در ح ــال حاض ــر نهتنه ــا ی ــک ش ــاخهی علم ــی بلک ــه اب ــزاری
ی زندگ ــی ب ــر مبن ــای عواط ــف اس ــت.
ب ــرای ش ــکلگیری بخش ــی از فلس ــف ه 
نقشگفتار زیباییشناسی به سیری جالب و شورانگيز در این حوزهی حیاتی
پرداخته است؛ سیری که اندیشمندان مـخـتـل ــفاز افـالط ـــونت ــامتـفـكـــران
تتأثی ـ ــر خ ــود قــرار دادهاسـت.
پســتمدرن را تحـ 

نویسنده :جان نیگل
تصویرگر :پیرو
مترجمان :ملیکا وخشوری،
امیرحسینتقیلو
قیمت ۳۵۰۰۰ :تومان

جامعـــ ه چیس ـ ــت؟ چطـ ـ ــور کار میکنـ ـ ـ ــد؟ و «جزئـ ـ ـ ــی از جامع ـ ـ ــه بـــودن»
بـهچـهمعن ـ ــاســت؟
جـامــعــ هشـ ـنــاس ـ ــی ب ـ ــه ش ـ ـیـ ــو هه ـ ــای ش ــکلگیری ی ــک جامع ــه توســـط
مردمــی کــه در آن زندگــی میکننــد ،و شــیوههای شـکلده ـــی مـــردم تـوســــــط
یپ ــردازد .ب ــه بی ــان س ــاده ،جامع هشـ ــناسی مطالعـ ـهای اس ــت از
جـامـعــــ ــه م 
چیس ــتی جامعـ ـهی م ــدرن و چگونگ ــی کارک ــرد آن.
بهــای بینظیــر و مصور به
نقـشگفت ــار جامعـ ـ هشـناس ــی در ای ــن ســری از کتا 
یســازی ،انقالب و
جسـتوجـــوی مبـ ــدأ جامع ـ هشـناس ــی در دورههای صنعت 
یش ــدن ،نئولیبرالیس ــم و ت ــرس از ناسیونالیس ــم
عص ــر روش ــنفکری ت ــا جهان 
میپــردازد و در ایــن مســیر شــما را بــا اندیشـــمندان نهض ـ ـتها و مفاهیــــــــم
یکـن ـ ـ ـ ـ ــد.
کلیــــــــــــدیآش ـ ـ ـنـ ــامـ ـ 
ب ــا مــطــالـعـ ـ ـهی ایـ ـ ــن کـت ـ ــاب تـص ـ ــورات جامعهشناس ــانهی خ ــود را فع ــال
میکنی ــد و ب ــا م ــرور مطالع ــات ش ــهری نظری هه ــای ق ــدرت و دان ــش ،مفاهی ــم
شت ــان درب ــارهی
هوی ــت مل ــی ،ن ــژادی و جنس ــی و مباح ــث مرتب ــط دیگ ــر ،بین 
محی ــط اط ــراف بیش ــتر میش ــود.

نویسنده :ضیاءالدین سردار،
جری روتز
تصویرگر :بورین ونلون
مترجمان :وحید اسرافیلیان ،
امیرحسینتقیلو
قیمت ۳۵۰۰۰ :تومان

ریاضیاتچیستوچرابرایاغلبمردماسرارآمیز وپیچید هاست؟ریاضیات
بزرگترین مخلوق هوش بشر است و بر همهی ما اثرگذار است و در زندگی
روزمره به آن وابستهایم .بسیاری از ابزارهای ریاضیات مانند هندسه ،جبر و
مثلثاتبرخاستهاز تمدنهایباستانیوغیرغربیبودهاند.
کتــاب حاضــر بــه جسـتوجوی داســتان ریاضیــات از دوران باســتان تــا عصــر
جدی ــد و ش ــرح و کشـ ـفهای ب ــزرگ در ای ــن زمین ــه میپ ــردازد و مقدمـ ـهای
ب ــر موضوعات ــی مانن ــد سیس ــتمهای ع ــددی ،هندس ــه و جب ــر ،محاس ــبات،
نظریـ ـهی بینهای ــت ،اس ــتدالل آم ــاری و نظریـ ـهی آشـــوب ارائـــه میده ــد.
نقشگفت ــار ریاضی ــات نش ــان میده ــد ک ــه چگون ــه تاریخچـ ـهی ریاضی ــات
شــاهد پیشــترفت و در عیــن حــال تضــاد و تناقــض بــوده اســت و ایــن رونــد
همچن ــان ادام ــه دارد.

نحوهی سفارش:
بهـای مجموعـهی نقشگفتـار را بهعنوان
اگـر مایلیـد میتوانیـد کتا 
هدیهی سازمان خود به انتشارات کارمان سفارش دهید.

مجموعـهی  ۳جلــدی

۵٪

۱۰٪

۱۵٪

مجموعـهی  ۵جلــدی

۱۰٪

۱۵٪

۲۰٪

مجموعـهی  ۱۰جلــدی

۱۵٪

۱۵٪

۲۵٪

 ۱۰تا  ۵۰عدد

 ۵۰تا  ۱۰۰عدد

بیشاز  ۱۰۰عدد

چ ــاپ سفارش ــی ش ــامل تخفی ــف و بس ــتهبندی اختصاص یس ــت و در جن ــام
ونشانمورددرخواستشمانیز امکانپذیر است.

سفارشتکعنوان
تخفیف
ِ
بدینترتیباست:
کمتــر از  ۵۰جلــد
 ۵۰تــا  ۲۰۰جلــد
 ۲۰۰تــا  ۵۰۰جلــد
 ۵۰۰تــا  ۱۰۰۰جلــد

۵٪
۱۰٪
۱۵٪
۲۰٪

درجنامونشانمورددرخواستشمـــا
در صفحهیشناسنامهوفقطبرای۵۰۰
تا۱۰۰۰جلدامکانپذیر است.

درج ن ــام و نش ــان م ــورد درخواســـت
شـ ــما ب ــر روی ق ــاب بستهبن ــــدی و
فق ـ ـ ــط ب ــرای سـ ــفارشهای بیــــش از
 ۱۰۰عـ ـ ــدد از مجموعـ ـ ـ ـهی  ۱۰جلــــــدی
ا مـ ــکا نپذ ی ـ ـ ـراست.

بهزودی از مجموعهی نقشگفتار:

•انسانشناسی
•نشانهشناسی
•بینهایت
•ماکیاولی
•روسو
•چامسکی
•لکان
•اسالوی ژیژک
•هایدگر
•آلنبدیو

انتشارات کارمان زیرمجموعهای از خانهی کار و دیدار کارمان است.
بازدیدفقطباهماهنگیقبلی
کارمان تهران :پاسداران ،کوهستان یکم ،پالک۵
نشانی
ِ
کارمان لواسان :بلوار اما م خمینی ،اتحاد ،گلهای ،۵پالک۵
نشانی
ِ
شمارهیتلفن۷۴۵۳۹۰۰۰:
info@kaarmaan.house
www.kaarmaan.house
www.instagram.com/kaarmaan.house

