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کتاب های 
نشر اطراف 



  جستار  روایی

مجموعه ی اول

فقطروزهاییکهمینویسم
 پنج جستار  درباره ی نوشتن و خواندن

   آرتور کریستال    احسان لطفی   24000 تومان      چاپ هجدهم

اینهممثالیدیگر
 چهار جستار  از حقایق زندگی روزمره

چاپ چهاردهم    دیوید فاسترواالس     معین  فرخی    23000 تومان   

بهخودمبرگردم اگر
  ده جستار  درباره ی پرسه در شهر

چاپ چهاردهم    والریا لوئیزلی      کیوان سررشته   26000 تومان   

البتهکهعصبانیهستم
 پنج جستار درباره ی وطن و انزوای خودخواسته

   دوبراوکا اوگرشیچ      خاطره کردکریمی  26000 تومان      چاپ نهم

دردکهکسیرانمیکشد
 پنج جستار  درباره ی  گم شده های خلوت و شلوغی

   جاناتان فرنزن      ناصر فرزین فر   29000 تومان      چاپ دوازدهم

آنجانیست هیچچیز
پنج جستار  درباره ی  صداهایی که  از طبیعت نمی شنویم

انی دیالرد      محمد مالعباسی   26000 تومان      چاپ دهم 

ماجرافقطایننبود
شش جستار درباره ی زندگی در کنار ادبیات و هنر

زیدی اسمیت   احسان لطفی، معین فرخی    26000 تومان    چاپ هفتم

حافظهیاریکند اگر
چهار جستار از زبان و خاطره در سال های تبعید

جوزف برودسکی      طهورا آیتی  31000تومان      چاپ  پنجم

مجموعه ی دوم
نقشههاییبرایگمشدن

ربکا سولنیت      نیما م. اشرفی 48000تومان      چاپ  نوزدهم
اتفاقیبادوستخیالی دیدار

آدام گاپنیک      کیوان سررشته  40000تومان      چاپ هفتم



بهترینقصهگوبرندهاست
آنت سیمونز    زهرا باختری      48000 تومان      چاپ دوازدهم 

برندیکقصهاست  هر
دانلد میلر     رسول بابایی      46000 تومان      چاپ ششم 

کتاب های نظری روایت

روایت در کسب و کار

روایت مستند مصور

سوادروایت
اچ.پورتر ابوت     رؤیا  پورآذر      نیما م. اشرفی

 76000 تومان      چاپ هشتم
اربابحلقهها فراروایتدر

. بومن    نیما م. اشرفی      15000 تومان      چاپ سوم مری آر
دنکیشوت روایتآمیزیدر

   مریام ایوان ینسن      بهروز قیاسی    14000 تومان      چاپ دوم 
نو از شهر

 الرنس جی. ِویل، توماس جی. کامپانال          نوید   پور محمدرضا
      49000 تومان      چاپ پنجم
روایتوکنشجمعی

فردریک دبلیو ِمِیر         الهام شوشتری زاده      55000 تومان      چاپ سوم

داستانفوتبال
دیوید اسکوایرز        معین فرخی     38000 تومان      چاپ ششم

داستانفوتبالیستها
دیوید اسکوایرز        شیرین سادات صفوی، محمود حاج زمان

  42000 تومان      چاپ  ششم 
پیادهها 

   جان لوییس      محمد جباری   85000 تومان      چاپ  دوم
بزرگشدندرترکیه 

ازگه سامانچی      حسنا مهر محمدی     59500 تومان     چاپ  دوم



      روایت  تجربه

  تجربه ی نوشتن
کجامیآیند؟    فیلمنامه نویسی و زندگی قصههااز

اصغر عبداللهی    32000 تومان    چاپ پنجم
کوچکوسخت از مادری و نوشتن

چاپ دوم 29000 تومان رویا پورآذر ریوکاگالچن

تجربه ی محیط کار
    روایت هایی از عشق، تعلیق و گیره های کاغذ اتاقکار
اسلون کراسلی  کیوان سررشته   34000 تومان    چاپ سوم

حباباستارتآپ  مصائبمندر
دنیل الینز  سعید قدوسی نژاد   65000 تومان    چاپ سوم 

خاطرات یک کپی رایتر دون پایه غلطکردباتو استیوجابز
چاپ چهارم 35000 تومان آزاده رحیمی

 

  تجربه ی مهارت
کارنامهیخورش    دستور غذاهای نادر میرزا قاجار

به کوشش نازیال ناظمی      55000 تومان    چاپ دوم

 تجربه ی مضمون
مجموعه ی کآشوب

کآشوب  39000 تومان    چا پ  دوازدهم
    41000 تومان    چاپ پنجم رستخیز

زانتشنگان    36000 تومان    چاپ سوم
چاپ اول 40000 تومان رهیده

شش مواجهه با سوگ و مرگ شنروان لنگرگاهیدر
 گردآورنده و مترجم: الهام شوشتری زاده

چاپ چهارم 49000تومان



تجربه ی رابطه
هفتهیچهلوچند    بیست روایت از  مادرانگی

دبیر  مجموعه: فاطمه ستوده 

  49000 تومان    چاپ نهم

پروژهیپدری پانزده روایت از پدری در همین روزها
دبیر  مجموعه: فاطمه ستوده

چاپ سوم  53000 تومان

تجربه ی جوانی
مثبت    ماجرای واقعی دختری که با بیماری اش مبارزه کرد

  پیج راول، الی بنجامین      فاطمه عرفانی،  فرخنده ملکی فر
  34000 تومان    چاپ دوم

نامه    ماجرای واقعی یک نامه که دو زندگی را تغییر داد
فروغ منصورقناعی کیتلین الیفایرنکا، مارتین گاندا 

  44000 تومان    چاپ دوم

حفره    ماجرای واقعی خالفکاری که نویسنده شد
نیما م. اشرفی   جک گانتوس  

   28000 تومان    چاپ  دوم

      روایت  تجربه



تماشای شهر 
اولین مواجهه ی مسافران قاجار با شهرهای دور    علی اکبر شیروانی 

نمایانشد دور پاریساز
41000 تومان      چاپ دهم

قهؤهاستانبولنیکومیسوزد 
34000 تومان      چاپ هشتم

آسمانلندنزیادهمیبارد
40000 تومان      چاپ هفتم

سنپترزبورگموزیکانچیدارد
38000 تومان      چاپ هفتم

بمبئیرقصالواناست
22000 تومان      چاپ ششم

سفرنامه های قدیمی زنان 
خاطرات و یادداشت های زنان  مسافر

کردیمرفتیمتماشا چادر
سفرنامه ی عالیه  خانم شیرازی      ویرایش زهره ترابی

39000 تومان      چاپ دهم

دریا بهآخر سهروز
 سفرنامه ی شاهزاده خانم قاجاری      به کوشش نازیال ناظمی

   26000 تومان      چاپ هفتم

خانم!فرداکوچاست
 سفرنامه ی سکینه سلطان )وقارالدوله(      ویرایش زهرا صالحی زاده

   39000 تومان      چاپ پنجم

  سفرنامه های مصور 
   سفر های یک تصویرگر        گی دولیل        عاطفه احمدی

پیونگیانگ      کره شمالی       33،500 تومان      چاپ چهارم
شنــــژن      چین        28000 تومان      چاپ سوم
یانــــگون    برمه     39000 تومان      چاپ دوم 

سرزمینمقدس        فلسطین     67000 تومان      چاپ چهارم

سفرنامه



 پسری که  دور دنیا را رکاب زد 
الستر هامفریز   لیدا هادی 

بهآفریقا    26000 تومان    چاپ سیزدهم  سفر
بهآمریکا    25000 تومان    چاپ دوازدهم سفر

بهآسیا    29000 تومان    چاپ سیزدهم سفر
رگ    ماجراجویان بز

  20 جهانگرد شگفت انگیز
الستر هامفریز   لیدا هادی 
     105000 تومان    چاپ سوم 

خاطرات نوجوانی
   رینا تلگمایر 

لبخندها    67000 تومان    چاپ چهارم    هدا نژادحسینیان
خواهرها    75000 تومان    چاپ چهارم  هدا نژادحسینیان

دلهرهها   65000 تومان    چاپ دوم    بشرا مهرمحمدی
   وقت چای در اطراف جهان
دنیس ویسبلوث   الهام شوشتری زاده 

     29000 تومان    چاپ دوم 



 از  مجموعه ی کتاب های  نظری روایت
ادبیات من

خوانش خودزندگینامه و فهم روایت های زندگی  - سیدونی اسمیت،  جولیا واتسون 

از  مجموعه ی روایت  و معماری
  خانه  خوانی

روایت معماری در خانه های آجر بهمنی-  علی طباطبایی

از  مجموعه ی روایت  و شهرسازی
شنیدن شهر

پنج مقاله از باربارا ِاکشتاین، رابرت بیوگارد، جیمز تراگ مورِتن، لیونی سندرکاک 
میل

َ
و لیِون ا

از  مجموعه ی نظری روایت
یف می کنند فیلم ها چطور داستان شان را تعر

ند
َ
مبانی روایت شناختی فیلم- واِرن باکل

از  واحد کودک و نوجوان/ ادامه
مجموعه ی 6 جلدی بچه  های اطراف جهان

کتاب های آینده



نشر اطراف با ثبت تجربه های  زیسته، 
گزارش های سفر و روایت های 

چندفرهنگی می کوشد از رهگذر تبادل 
روایت ها و قصه ها، تعامل مخاطبان با 

جهان اطراف را آسان تر و مؤثرتر کند.

انرهای  نشر اطراف منابع نظری روایت، ژ
مختلف روایی و نمونه های شاخص و 

خالق روایتگری را در اختیار عالقه مندان 
می گذارد و به تدوین و جمع آوری روایت ها 
و قصه هایی می پردازد که تصویر امروز ما 

و جامعه مان  را شکل می دهند.



سفارش اینترنتی کتاب ها
و 

خواندن درباره ی روایت

Atraf.ir 


