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لي بيل ليتر
Atlas historique du Proche-Orient ancien

األطلس التاريخي
للشرق األدنى
القديم
قام خمسون مساهمًا بعمل ما يقرب من  150خريطة جديدة
تمامًا تسمح بمتابعة التطور الثقافي والسياسي للشرق األدنى،
واكتشاف مخططات العواصم والمدن األصغر ،لفهم المعارك
الكبرى والهجرات وطرق التجارة واالكتشافات األثرية العظيمة.
يرافق كل خريطة نص قصير يخبر عن حدود المعرفة أو
تطورات البحث خالل العشرين سنة الماضية .ويسرد فهرس
جغرافي شامل للغاية األسماء الحديثة والقديمة للمواقع.
9782251451138 | 2020 | 240 pages
30 x 38 cm | 55.00 €

Durer : Éléments pour la transformation
du système productif

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

االستدامة

عناصر لتحويل النظام اإلنتاجي

تحت إشراف مارتن سوفاج

يقدم هذا االطلس بانوراما
كاملة للشرق األدنى القديم ،منذ
بدايات مرحلة التوطين فيه،
منذ أكثر من 20 000عاما ً
وحتى بداية عصرنا

منذ  50عامًا تحتل البيئة المكان الرئيس على جدول أعمال
السياسة العامة .فماذا كانت النتائج؟ هل تكفي النوايا الحسنة؟
ألول مرة منذ ماركس ،يقدم هذا الكتاب مقاربة عامة للنظام
اإلنتاجي ويصف األدوات الالزمة لتحويله .إذ أنه لبناء "تنمية
مستدامة" ،يجب أن يكون الناس قادرين على تحديد المدة من
خالل أساليب اإلنتاج الخاصة بهم! وبهذه الطريقة يتحول رأس
المال إلى ثروة ،ويكرس العمل للصيانة ،وتصبح التكنولوجيا
بمثابة غالف وقائي ،ويصل االقتصاد إلى أعلى أبعاده األخالقية
والسياسية ،بعي ًدا عن األيديولوجيات المهيمنة لالبتكار والتعطيل
والتدمير اإلبداعي.
7982251451404 | 2020 | 374 pages

14 x 21 cm | 23.50 €
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بيير كاي

تمر التنمية المستدامة حتما ً
بتحول في النظام اإلنتاجي
وإعادة تعريف عوامل اإلنتاج:
رأس المال والعمل والتقنية.
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لي بيل ليتر
L'Affamé : Les dits de Shams de Tabriz

الجائع

أدب وقصص خيالية

حضارة الروائح

أقوال شمس التبريزي

القرن السادس عشر  -بداية القرن
التاسع عشر

بعد سنوات من البحث الفاشل ،وجد شمس موالنا وهو رجل
يشاد بتعليمه وجاللته ،لكنه أسير شهرته ،والذي سيتمكن شمس
من تحريره .من خالل لقائهما ثم انفصالهما ،سيصبح موالنا
أحد أكثر الشعراء إثارة للدهشة في األدب العالمي ،والذي نعرفه
اليوم باسم الرومي .في هذا الكتاب القوي والشاعري ،يستخدم
نهال تجدد كلمات شمس الخاصة -المأخوذة من مقاالته ،وهي
مجموعة ضخمة من "األقوال" المتقطعة والغير مرتبة – تمكن
من الدخول في أعماق حياة رجل رائع.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بالفرسية
9782251451084 | 2020 | 240 pages
12,5 x 19 cm | 19.50 €

La Civilisation des odeurs :
XVIe - début XIXe siècle

علوم إنسانية واجتماعية دراسات

نهال تجدد

في القرن الثالث عشر ،وبينما
كانت بالد فارس تغرق بين
الحديد والدم تحت وطأة
هجمات المغول ،ينطلق
الصوفي شمس التبريزي في
بحثه عن معلم فيصبح تلميذه.

لماذا ال تزال حاسة الشم ،هذا اإلحساس االساسي الذي يمكن من
التكيف مع الخطر وكذلك العثور على أفضل شريك جنسي ،ال
تزال غير مفهومة؟ يستكشف المؤرخ روبرت موشيمبلد مصادر
متعددة لرسم قصة القمع القوي الذي جعلنا ،على مدى نصف
األلفية الماضية ،نعتبر حاسة الشم كأقل الحواس أهمية حيث
يدعو روبرت موشيمبلد قارئه إلى رحلة شمية فوق العادة عبر
طقوس الحضارات ،بدءًا من األنفاس التي تصدرها األجساد إلى
عطور األزهار.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات  :اإلنكليزية ،الروسية ،الصينية
التقليدية ،الصينية المبسطة.

FIND OUT MORE
> تم بيع  5000نسخة في فرنسا
9782251447094 | 2017 | 272 pages
16 x 24 cm | 25.50 €
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روبرت موشيمبلد

يقود روبرت موشيمبلد التحقيق
ويعرض التحوالت الغير
عادية لحاسة الشم في الغرب،
منذ عصر النهضة وحتى
القرن التاسع عشر.
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Le Monde syriaque :
Sur les routes d'un christianisme ignoré

Le Polythéisme grec
à l'épreuve d'Hérodote

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

العالم السرياني

تعدد اآللهة
اليوناني في
اختبار هيرودوت

على طرق المسيحية غير
المكتشفة

لم تكن السريانية ،شكالً من أشكال اآلرامية ،وال لغة ألي دولة
أو شعب معين ،لكنها خضعت لتطور استثنائي مع التنصير.
انتشرت من البحر األبيض المتوسط إلى شرق آسيا ،وال تزال
إلى اليوم ،اللغة الكالسيكية واألدبية والدينية للعديد من الكنائس
الشرقية .منذ القرون األولى ،تطورت المسيحية السريانية نحو
الشرق في حركة متناسقة مع التقليد المسيحي اليوناني الالتيني
المتجه غربا ً،حتى الهند والصين .كما كانت أيضًا الفرع
ً
اتصال باإلسالم.
المسيحي األكثر

RIGHTS SOLD
تم إعطاء الحقوق بثالث لغات  :اإلنكليزية ،الروسية ،العربية

FIND OUT MORE
> تم بيع  3000نسخة في فرنسا
> الجائزة الكبرى rendez-vous de l'histoire du
 monde arabeلعام 2018
9782251447155 | 2017 | 272 pages
15 x 21,5 cm | 25.50 €

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

فرونسواز بريكل شاتونيه
مورييل ديبيه

عمل غير مسبوق يحتوي
على أكثر من  1200صورة
و 11خارطة والعديد من
المقتطفات من نصوص
مترجمة الستكشاف 2000
سنة من التاريخ و الثقافة
السيريانية.

ما مدى أهمية الصلة بين مصطلحي الدين والشرك في فهم
اليونان القديمة؟ هل يجب أن نتحدث عن "الدين اليوناني"
بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع؟ هل تتالشى اآللهة على تنوع
طقوسها وشرائعها لتصبح غير معروفة؟ هل يمكننا التحدث
عن "اإليمان" في هذا السياق؟ هل كان تنوع ممارسات القرابين
قائمًا على خلفية مشتركة بين جميع الطوائف اليونانية؟ من خالل
اعتبار قصص كخط سير توجيهي مشترك.
يهدف هذا العمل إلى توضيح التعددية السلسة لهذا النظام المعقد.
9782251451459 | 2020 | 256 pages
13,5 x 21 cm | 21.50 €
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فانسيان بيرين ديلفورج

دراسة عن التعددية في الديانة
اليونانية .دروس المؤلف في
Collège de France
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Le Vol dans les airs au Moyen Âge :
Essai historique sur une utopie
scientifique

Les Aventuriers de la mémoire perdue :
Léonard, Érasme, Michelet et les autres

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

مغامرو الذاكرة
المفقودة

الطيران في أجواء
العصور الوسطى

ليوناردو ،ايراسم ،ميشليه
واآلخرون

دراسة تاريخية متعلقة بيوتوبيا
علمية

كانت مسألة تمكن اإلنسان من الطيران تحديًا فكريًا حقيقيا لفكر
العصور الوسطى .أثار الطيران العديد من األسئلة المعقدة ،سواء
كانت تحملها القوة الطبيعية للطيور أو األرواح (النفوس الراحلة،
المالئكة ،الشياطين) أو براعة اإلنسان .الهدف من هذه الدراسة
التاريخية المتميز هو فهم الطريقة التي استوعب بها علماء
العصور الوسطى األسس والمخاطر وحتى مفارقات الطيران،
أو بمعنى أوسع ،تعليق جسم ثقيل في بيئة أخف منه .نرى فيها
مواجهة العلم المدرسي وأنصاره لظاهرة يبدو أنها تتحدى النظام
الطبيعي.
9782251451039 | 2020 | 240 pages
15 x 21,5 cm | 24.50 €

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

نيكوالس فيي بارو

كيف نظرت العصور الوسطى
إلى طيران اإلنسان؟ و كيف
بني مفهوم هذه "الحقيقة الغير
مدركة"؟

مغامرونا هم من أنصار اإلنسانية .يتجسد سعيهم في العثور على
الثقافة القديمة المفقودة ،وفي محاولتهم الستعادة الذاكرة أسسوا،
بالرغم من تعرض حياتهم للمخاطر ،حضارة للفكر الحر ،وهي
حضارتنا .شاركوا في جميع مجاالت الحياة االجتماعية ،من
الرسم إلى حقوق المستعمرين ،بما في ذلك المسرح وعلم الفلك
والدين .لدينا الكثير لنتعلمه منهم في وقت تتعرض فيه حرية
التعبير من جديد للتهديد.
9782251451442 | 2020 | 632 pages
16 x 24 cm | 29.50 €
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جان كريستوف ساالدان

يروي الكاتب مغامرات رجال
ونساء من عصر النهضة
استطاعوا البحث في كنوز
الماضي المخبأة لبناء المستقبل.

