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 Archiver la mémoire :  
De l'histoire orale  

au patrimoine immatériel

أرشفة الذاكرة
من التاريخ الشفوي إلى التراث من التاريخ الشفوي إلى التراث 

غير الماديغير المادي
شهدنا في السنوات األخيرة توسعا في األرشيف الشفوي في 

المؤسسات العامة والخاصة، وأيضا في المشاريع التاريخية أو 
التراثية بما في ذلك تشكيل مجموعة من الشهادات الشفوية. يتتبع 
هذا العمل والدة هذا االبتكار التأريخي، أي التاريخ الشفوي الذي 
أحدث ثورة في أساليب المؤرخين المعاصرين منذ الثلث األخير 

من القرن العشرين. بالنسبة إلى فلورنس ديشان، فإن المصدر 
الشفوي هو أداة غنية تسمح لنا بفهم الطريقة التي يرى ويفهم بها 

األفراد العالم في الزمان والمكان.

9782713228056 | 2019 | 216 pages 
 12x20 cm | 14.00 €

 À la gauche du droit :  
Mobilisations politiques du droit 

 et de la justice en France (1981-1968)

على يسار القانون
التعبئة السياسية للقانون والعدالة التعبئة السياسية للقانون والعدالة 

في فرنسا في فرنسا (1968-1981)(1968-1981)
تبين لنا ليورا اسرائيل من خالل إعادة قراءة للمحاكمات وقضايا 
رئيسية في القرن العشرين أن القانون ليس محايًدا ويمكن اعتباره 

أداة في خدمة النضاالت االجتماعية الراديكالية في بعض 
األحيان. يتيح لنا النظر إلى هذا التاريخ الحديث فهًما أفضل 

للديناميكيات الحالية التي تربط بين القانون والعدالة والسياسة، 
سواء كان األمر يتعلق باالستخدامات العسكرية للقانون أو أشكال 

التوتر بين السلطات القضائية والسلطة السياسية.

9782713228476 | 2020 | 346 pages 
 14x21,5 cm | 25.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

إسرائيل ليورا 

تهتم المؤلفة بالنتائج المرتبطة 
بأحداث مايو 1968 في عالم 

القانون والعدالة.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

ديشون فلورونس 

في هذا العمل تتم اعادة النظر 
في الثالثية العظيمة "التاريخ 

والذاكرة والتراث" التي  انشغل 
بها المجتمع الفرنسي بأسره 

لمدة أربعين عاًما.

من التاريخ الشفوي إلى التراث غير المادي
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 De Moscou aux terres  
les plus lointaines : Communications, 

politique et société en URSS

من موسكو إلى 
أكثر األراضي بعدا

اتصاالت، سياسة ومجتمع في اتصاالت، سياسة ومجتمع في 
االتحاد السوفييتياالتحاد السوفييتي

كيف حكم ستالين األراضي السوفيتية الشاسعة؟ ;كيف حافظ 
السكان على روابط مع أقاربهم الذين يتواجدون أحياًنا على بعد 

آالف الكيلومترات؟ في هذا العمل، تخبرنا الريسا زاخاروفا 
كيف كان السوفييت يفكرون بالفضاء في اتصاالتهم اليومية 

خالل القرن العشرين.
من خالل دراسة كل من المحفوظات والمطبوعات والمراسالت، 

نتعرف على مجال التواصل بين األشخاص عن طريق البريد، 
الهاتف والتلغراف، باإلضافة إلى البنى التحتية واألدوات التي 

جعلت من ذلك ممكنا، وباستخداماتها السياسية واالجنماعية

9782713228513 | 2020 | 332 pages 
 14x21,5 cm | 25.00 €

 Corps politiques : 
 Le sport dans les luttes  

des Noirs américains pour la justice 
depuis la fin du XIXe siècle

الهيئات السياسية
الرياضة في نضاالت األمريكيين الرياضة في نضاالت األمريكيين 
السود من أجل العدالة منذ أواخر السود من أجل العدالة منذ أواخر 

القرن التاسع عشرالقرن التاسع عشر
في نهاية القرن التاسع عشر، أدى العنف العنصري ضد المجتمع 
األفريقي - األمريكي إلى تدمير المكاسب التاريخية التي تحققت 

من خالل إلغاء العبودية قبل جيل من الزمن. وألن الجسم هو 
الهدف الرئيسي للقمع العنصري، جعل األمريكيون السود من 
الرياضة بعد ذلك دعامة من دعامات كفاحهم من أجل الكرامة 

والمساواة والعدالة. ومن خالل أعمال مكثفة في األرشيف، 
يوضح نيكوال مارتن - بريتو كيف كانت مدينة واشنطن المهد 

الغير المعروف لهذا البرنامج من الرفع والتحرر الفردي 
والجماعي الذي ال يزال يؤثر على التعبئة السوداء في الواليات 

المتحدة.

9782713228124 | 2020 | 392 pages 
 14x21,5 cm | 25.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

بلوتو مارتن  نيكوال 

الهيئات السياسية تجدد تاريخ 
هيئات األقليات وسلطتها على 

العمل.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

الريسا زخاروفا

تحليل دقيق لجميع تقنيات 
االتصال التي أنشأتها السلطة 

السوفييتية.
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 Entretiens complices

مقابالت
بقي أالن روب غرييه أحد مؤسسي الرواية الحديثة ووجه من 

وجوه األدب والسينما الطليعية في الذاكرة بفضل مجموعة 
أعماله الجريئة ومواقفه االستفزازية والمثيرة للجدل. يؤكد 
نشر هذه المقابالت الخمس التي أجريت بين عامي 1991 
و 2000، حيوية تفكيره المفاهيمي و تكشف جانبا آخر من 

شخصيته، نفاذ صبره في بعض األحيان والدفأ الذي تتمتع به 
شخصيته في كثير من األحيان.

9782713227608 | 2018 | 208 pages 
 11x16,5 cm | 9.80 €

 Des lieux en commun :  
Une ethnographie des rassemblements 

publics en Chine

أماكن مشتركة
إثنوغرافيا التجمعات العامة في إثنوغرافيا التجمعات العامة في 

الصينالصين
في الصين، ُينظر إلى العمل الجماعي على أنه تهديد لالستقرار 
االجتماعي، ومع ذلك، يلتقي األشخاص، بشكل يومي ودوري، 

في الحدائق أو أماكن العبادة أو في الساحات للقيام بمجموعة 
متنوعة من األنشطة مًعا. استناًدا إلى مسح إثنوغرافي تم إجراؤه 

في مدينة تيانجين على نوعين من التجمعات العامة، توضح 
إيزابيل تيرو البعد السياسي الكائن وتعيد تشكيل معنى االلتزامات 
العامة في الصين اليوم، حيث ُينظر إليها على أنها أماكن للتعايش 

بين المواطنين، أماكن تقوض التقسيمات والتسلسالت الهرمية 
الرسمية.

9782713228131 | 2020 | 392 pages 
 14x21,5 cm | 27.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

تيرو ايزابيل 

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

أالن روب جرييه
ألمون ميشيل  روجيه 

عرض لخمس مقابالت يتحدث 
من خاللها آالن روب جريييه 

عن عالقته باألدب.
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 Instants de vie

لحظات من الحياة
تروي أرليت فارج في هذا الكتاب الفرص واللقاءات التي تخللت 

حياتها المهنية كمؤرخة: كفاحها من أجل صنع تاريخ يأخذ في 
االعتبار العالقات بين الرجل والمرأة، وشغفها باألرشيف منذ 

اكتشافها لألصول القضائية للقرن الثامن عشر، التزامها بصناعة 
تاريخ أولئك الذين تم نسيانهم، والذين لم نسمعهم أو نرغب في 
رؤيتهم، وأخيراً االهتمام الذي توليه للكتابة واللغة واإلمكانيات 

المختلفة لرواية التاريخ.

9782713228155 | 2021 | 128 pages 
 11x16,5 cm | 10.00 €

 Ethnographie de l'action :  
L'observation des détails

إتنوغرافيا العمل
مالحظة التفاصيلمالحظة التفاصيل

يعتبر إعطاء األهمية للمالحظة اتجاها الفتا في مجال العلوم 
االجتماعية المعاصرة. ففي حقيقة األمر، تمكن النظرة من إجراء 

تقسيم بين ما هو ذو أهمية وما هو غير مهم أو أقل أهمية : بين 
ما هو أساسي وما يعتبر تفصيال، وبالتالي تنتج كل مالحظة 

شيئا، يعتبر باقيا. في هذا الكتاب الذي ُنشر ألول مرة في عام 
1996 يدرس ألبرت بييت التقاليد االجتماعية أو اإلثنولوجية 

المختلفة من أجل تحديد مبدأ األهمية الذي يتبناه كل منهم للتمييز 
بين ما هو أساسي وما هو غير أساسي.

9782713228148 | 2020 | 262 pages 
 12x20 cm | 14.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

بييت ألبير 

ما الذي يلفت انتباه 
عالم االجتماع أو عالم 

األنثروبولوجيا عندما يدرس 
أمرا ما؟

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

أليرت فارج
ناكيه فيدال  كليمونتين 

مجموعة من خمس مقابالت 
تروي فيها المؤرخة عالقتها 

بكتابة التاريخ.
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 La colonie philosophique : 
 Écrire l’histoire de la philosophie  

aux XVIIIe-XIXe siècles

المستعمرة 
الفلسفية

كتابة تاريخ الفلسفة للفترة الواقعة كتابة تاريخ الفلسفة للفترة الواقعة 
بين القرن الثامن عشر والقرن بين القرن الثامن عشر والقرن 

التاسع عشرالتاسع عشر
ظهرت المستعمرة الفلسفية في وقت مبكر، منذ عام 1700 في 

ألمانيا، ومن ثم ترسخت في أوروبا في نهاية القرن. وفي عام 
1800، استندت كتابة تاريخ الفلسفة على فكرة جعلتها حصرية 

لشعوب أوروبا الحديثة ولعب الشرق حين ذلك دور التباين. 
يطرح هذا العمل الفلسفة كأداة فكرية لنظام مفاهيمي، ولكن 

أيًضا كممارسة اجتماعية: اعتبر مؤرخو الفلسفة أن الموضوع 
في كتاباتهم هو واقع جيوسياسي وثقافي ؛ تم تشكيل تاريخ 

الفلسفة بالتفاعل مع تخصصات جديدة وتحديدا علم اللغة، وعلم 
األعراق، واألنثروبولوجيا، إلخ.

9782713227721 | 2019 | 256 pages 
 14x21,5 cm | 21.00 €

 L'invisible initiation

النشأة الغير مرئية
ألقى دانيال فابر في عام 2015 محاضرة بعنوان "النشأة 

الغير مرئية : أن يصبحوا فتيات وفتياًنا في المجتمعات الريفية 
األوروبية" وهي تشكل جوهر هذا الكتاب الذي يقدم فيه ما 

توصل إليه فكره حول طرق "تكوين الشباب"، أي بعبارة أخرى 
عن الطرق الثقافية واالجتماعية ليصبح اإلنسان راشدا، لألمس 

ولليوم في القرية أو في المدرسة. ويعود بطبيعة الحال إلى 
ذكريات تجاربه الخاصة عندما كان صبيا ومراهقا.

9782713228032 | 2019 | 128 pages 
 11x16,5 cm | 9.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

فابر دانيال 
شميت كلود 

يتحدث المؤلف عن "نشأته"، 
وطفولته اللونغدوسية وانفتاحه 

المهم على األنثروبولوجيا 
اإليطالية.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

برالون كونينغ  كاترين 

دراسة متعددة التخصصات في 
نقطة تحول ذات نتائج عميقة 
على صناعة العالم المعاصر.
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 Le social à l'esprit : 
 Dialogues avec Vincent Descombes

االجتماعي في 
الذهن

حوارات مع فانسون ديكومبحوارات مع فانسون ديكومب
تستمر العلوم االجتماعية في طرح أسئلة مفاهيمية من أجل 

تفسير حقيقة ما تبنيه، وبالتالي فإن التعاون بين الفلسفة والعلوم 
االجتماعية بفترض تحديد المشكالت المشتركة على المحور 

الذي يربط النظرية بالتجربة. في السنوات العشرين الماضية، 
لعبت أعمال الفيلسوف فنسنت ديسكومبس في فرنسا وخارجها، 

دوًرا مهًما في فتح هذا الفضاء من المناقشات، حيث يحاول 
علماء االجتماع وعلماء األنثروبولوجيا والمؤرخون والفالسفة 

اظهار مدى أهمية فكر الفيلسوف.

9782713228612 | 2020 | 368 pages 
 14x21,5 cm | 28.00 €

 La traversée des signes

عبور الدالالت
في هذه المقابلة يرجع الفيلسوف والمؤرخ وعالم السيميولوجيا 
لويس ماران إلى رحلته الفكرية بأكملها، يستحضر مناقشاته 
وأسفاره ولقاءاته الرائعة - من غريماس إلى إلياس ، مرورا 
بدوميزيل ودريدا - التي تغذي تفكيره في العالقة بين السلطة 

وتمثيلها. مخلًصا لالنفتاح الفكري الذي جسده، يقدم الكاتب هذه 
األسئلة من خالل الرسم الكالسيكي والحديث وأيضا من خالل 

الديمقراطية المعاصرة وثقافة الترفيه.

9782713227295 | 2019 | 96 pages 
 11x16,5 cm | 9.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

لويس مران
فابر أنطوان  بيير 

مجموعة من خمس مقابالت 
أذيعت في برنامج "صوت 

عار" على إذاعة فرانس 
كولتور، أبريل عام 1992.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

كاليغارو فرنسيسكو 
كسي يينغ 

ما هو معنى االجتماعي وما 
هو تأثيره على العقل؟
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 L’invention de Troie :  
Les vies rêvées de Heinrich Schliemann

اختراع طروادة
الحياة التي يحلم بها هاينريش الحياة التي يحلم بها هاينريش 

شليمانشليمان
أين كانت تقع طروادة الهوميرية وما الذي بقي منها؟ هذا هو 

السؤال الوحيد الذي يحرك هاينريش شليمان في سيراته الذاتية 
األربع. بين عامي 1870 و 1890، اكتشف رجل األعمال 

األلماني الذي أصبح عالم آثار في سن 40 عاًما، تسع مدن يمكن 
اعتبارها طروادة الهوميرية، وأثار ظهوره في عالم المعرفة 
ضجة ستحاول سيره الذاتية تهدئتها. ومن خالل عرض لهذه 

الشخصية العلمية التي تعتبر من أكثرها إثارة للجدل في القرن 
التاسع عشر، تقدم أنيك لويس سلسلة أنساب اجتماعية وثقافية 

لنوع جديد من العلماء الذين ال يدعون انتماءهم ألي تقليد فكري 
أو أي نظرية، ولكنهم يبحثون بشدة إلثبات فرضية.

9782713228490 | 2020 | 360 pages 
 14x21,5 cm | 24.00 €

 Les mémoriaux du 13 novembre

النصب التذكارية 
في 13 نوفمبر

في أعقاب هجمات 13 نوفمبر 2015، تجمع الناس من جميع 
األقطاب في شوارع باريس، حول األماكن التي تعرضت 

للهجوم، إلحياء ذكرى الضحايا. وكان هناك العديد من النصب 
التذكارية التي تحتوي على آالف الرسائل والشموع والزهور 

وأشياء مختلفة، وعلى مدى أسابيع، جمعت أرشيفات باريس هذه 
المحتويات التي تنتمي اليوم إلى التراث الوطني. يعود هذا العمل 
الغني الذي يحتوي على ما يقارب 400 صورة إلى عملية تخليد 

الذكرى هذه ليكون كتاًبا تذكارًيا حقيقًيا.

9782713228636 | 2020 | 288 pages 
 17x22 cm | 19.80 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

جانسبيرجير ساره 
جيروم تروك

يعرض هذا الكتاب المصور 
ما جمعته أرشيفات باريس بعد 

الهجمات.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

انيك لوي

تحليل لنصوص هاينريش 
شليمان وللطريقة التي تدرس 
من خاللها االرتباط بأشكال 

معينة من النصوص والمعنى 
الذي يتم إنشاؤه بين ما يقال وما 

ال يقال.
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 Piero della Francesca :  
Une conversion du regard

بيرو ديال 
فرانشيسكا

تغيير النظرةتغيير النظرة
يتناول هذا العمل واحدة من أفضل األلغاز التصويرية المحفوظة 
في عصر النهضة اإليطالية: اللوحة المعروفة باسم جلد المسيح، 

التي رسمها بييرو ديال فرانشيسكا في منتصف القرن الخامس 
عشر. من خالل التحقيق الذي اعتمد على داخل اللوحة، يسلط 

فرانك مرسييه الضوء على أصالة النهج التصويري الذي يجمع 
عن كثب بين الصرامة الجديدة لإلدراك الرياضي للفضاء 

والمتطلبات الروحية القوية، متأثًرا بالقديس أوغسطين ونيكوالس 
دي كو، ويرسم أوجه التشابه مع أعماله األخرى.

9782713228599 | 2021 | 400 pages 
 17x22 cm | 35.00 €

 Parler de soi :  
Méthodes biographiques  

et sciences sociales

التحدث عن الذات
أساليب السيرة الذاتية والعلوم أساليب السيرة الذاتية والعلوم 

االجتماعيةاالجتماعية
في مجتمع يتصف بشكل متزايد بالتفرد، يجري التركيز في 

مسارات الحياة على االهتمام الذي يؤدي إلى مضاعفة خطابات 
السيرة الذاتية، سواء كانت تأخذ شكل عبارات منسقة بواسطة 

األجهزة العامة، أو نصوص السيرة الذاتية )التلقائية(، أو عرض 
للذات على شبكات التواصل االجتماعي. يقدم هذا الكتاب 

مناقشة نقدية الستخدام منهج السيرة الذاتية منذ دخوله في العلوم 
االجتماعية الناطقة بالفرنسية في أواخر الستينيات من القرن 

الماضي ونظرة على االبتكارات المنهجية األخيرة التي أحدثها.

9782713228179 | 2020 | 320 pages 
 14x21,5 cm | 27.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

جماعي ب.

تلعب المناهج التي تركز على 
عرض الذات وقصص الحياة 

دوًرا أساسًيا في فهمنا للعالم.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

مرسييه فرانك 

واحدة من أفضل األلغاز 
المصورة في عصر النهضة 

اإليطالية.
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 Produire la guerre, produire  
le genre : Des Françaises au travail 

 dans l'Allemagne nationale-socialiste 
(1945-1940)

صناعة الحرب  
وصناعة الجنس

المرأة الفرنسية في مجال العمل المرأة الفرنسية في مجال العمل 
في ألمانيا االشتراكية القومية في ألمانيا االشتراكية القومية 

)1945-1940()1945-1940(
يتناول هذا الكتاب كيف أن اإلنتاج الضخم لألسلحة الذي يميز 

"الحروب الشاملة" في القرن العشرين، يعطل العالقات بين 
الجنسين في المجتمعات المتنازعة. تدرس كاميل فوروكس 

تاريخ حوالي 80 ألف امرأة غادرن فرنسا للعمل في مصانع 
األسلحة في ألمانيا االشتراكية القومية، في كتاب يلقي الضوء 
على الديناميكيات العابرة للحدود لإلنتاج الجنساني، مما يفتح 

إمكانية التفكير في قصص النساء في أوروبا في الحرب العالمية 
الثانية على أنها حقائق مرتبطة ببعضها ومترابطة، بدالً من 

اعتبارها تجارب موازية.

9782713228605 | 2020 | 300 pages 
 14x21,5 cm | 24.00 €

 Posséder la science :  
La propriété scientifique au temps 

 du capitalisme industriel

تملك العلم
الملكية العلمية في عصر الملكية العلمية في عصر 

الرأسمالية الصناعيةالرأسمالية الصناعية
يكافح العلم منذ القرن التاسع عشر مع تطور الرأسمالية. 

باالعتماد على تحليل مقارن يركز على فرنسا وبريطانيا العظمى 
والواليات المتحدة، يتتبع غابرييل جالفيز بيهار كيفية ظهور 

الملكية العلمية، جنًبا إلى جنب مع التطورات في الملكية الفكرية، 
لتمكين العلماء من التحكم في ثمار نتاجهم الفكري. يلقي هذا 

الكتاب الضوء على الحركة التي أصبح من خاللها العلم منفعة 
عامة وقطاًعا اقتصادًيا شديد المنافسة.

9782713228537 | 2020 | 336 pages 
 14x21,5 cm | 25.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

بيهار غالفيز  غابرييل 
فريدنسون باتريك 

مسألة تقاسم المنافع والعالقة 
التي يمكن تواجدها بين عالم 

العلم وعالم الصناعة.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

فوروكس كاميل 

تستكشف الكاتبة الحياة اليومية 
للمرأة الفرنسية العاملة في 

برلين.
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 Subir la victoire :  
Essor et chute de l’intelligentsia 

libérale en Russie (1993-1987)

تحمل النصر
صعود وسقوط المثقفين الليبراليين صعود وسقوط المثقفين الليبراليين 

في روسيا في روسيا )1987-1993()1987-1993(
في تحليل متقاطع بين العلوم السياسية والفلسفة، يقدم غييوم 

سوفيه فكر مجموعة من المثقفين السوفييت المؤثرين وكذلك 
المناقشات التي دارت بينهم وبين نظرائهم الليبراليين وخصومهم 

الوطنيين والشيوعيين. وبالتالي يلقي الكتاب ضوًءا جديًدا على 
التكوين المفاهيمي والسياسي لروسيا المعاصرة وفشل تحولها 

الديمقراطي. حيث يوضح المؤلف كيف أن الليبراليين السوفييت 
باختيارهم دعم تركيز السلطة في أيدي مصلح متنور، ساهموا 

بأنفسهم في تقويض مشروعهم السياسي.

9782713228216 | 2020 | 288 pages 
 14x21,5 cm | 19.00€ 

 Raja-mandala :  
Le modèle royal en Inde

راجا ماندال
النموذج الملكي في الهندالنموذج الملكي في الهند

في التصور الغربي، غالبا ما يستحضر الراجاس الهنديون 
الفخامة القديمة في حين يستمر فهم المجتمع الهندي في المقام 

األول من خالل عدم المساواة الطبقية أو التقاليد الهندوسية 
النصية. ال يهدف هذا الكتاب إلى إحياء الجدل حول طبيعة 

الملكية في الهند، بل باألحرى التعامل مع مجتمع البالط 
إلى ماهو أبعد من حدود الملك، كمجموعة من العالقات 

والممارسات، وبعبارة أخرى اعتبار الملكية نموذجا للحضارة.

9782713228193 | 2020 | 336 pages 
 16x24 cm | 27.00 €

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

فرانسيس ايمانويل 
روسو رافيييل 

يفَصل هذا الكتاب االستمرارية 
واالنقطاعات في استخدامات 
الرموز الملكية، ال سيما في 

سياق الدولة الديمقراطية 
المعاصرة.

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية - دراسات

سوفيه غييوم 

انغماس في االضطرابات 
الفكرية والمدنية لروسيا في 
زمن البيريسترويكا ونهاية 

الحرب الباردة.
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