Etudes d’Arabe Dialectal
par Henri Fleisch s.j.
Les arabisants, les dialectologues et les ethnographes trouveront
ce livre efficace, pour ce qu'il offre comme études dialectales

échelonnées sur plus de vingt ans concernant la Montagne
libanaise et ses souvenirs.

عدد الصفحات416 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-146034-X

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-146034-9

$80.00

مشيخة عقل الدروز في لبنان
بحث في أصولها ومعناها وتط ّورها
بقلم :سعيد أبو زكي
خاصــة ع ـلـى مــدار القــرون العشــرة
"إحتفــظ ال ـدّروز بهو يّــة دين ّيــة اجتماع ّيــة
ّ
التــي تلــت ا كتســابهم هو يّــة مذهب ّيــة ُمنفــردة .أدّى ّ
عقالهــم – أي رجــال ال ّديــن
ال ـدّروز – دو ًرا محور يًّــا ـفـي بنــاء تلــك الهو يّــة والحفــاظ عليهــا طــوال الم ـدّة
ّ
العقــال وتنظيمهــم الدينــيّ ،بال ّرغــم مــن
ـل تار يــخ هــؤالء
المذكــورة .ولكــن ،ظـ َّ
ً
خاص ـ ًة ،إذ
ـي
ـ
م
واألكادي
ة
ـ
عام
ـي
ـ
ث
البح
ـام
ـ
م
االهت
ـرة
ـ
ئ
دا
ـارج
أهم ّيــة دورهــم ،خـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ركّــز معظــم األبحــاث والمؤلّفــات الحديثــة ع ـلـى معتقداتهــم الدين ّيــة وتاريخهــم
معلمــا
أمــا األبحــاث عــن مشــيخة العقــل ـفـي لبنــان ،والتــي تُعتبــر
ً
السياســيّّ .
فر ي ـدًا مــن معالــم تنظيــم ال ـدّروز الدّينــيّ ،فال ّنــذر الّــذي كُتــب عنهــا ـفـي العقــود
الماضيــة جــاء ضعيــف المنهــج ملي ًئــا باألخطــاء فقي ـ ًرا بالحقائــق العلم ّيــة.
متخصــص ـفـي مجالــه ،بح ًثــا
ّ
يق ـدّم هــذا الكتــاب ،وهــو أ ّول عمــل أ كاديمــيّ
فصـ ًـا عــن تنظيــم ال ـدّروز الدّينــيّ ومراحــل تط ـ ّوره ـفـي لبنــان طــوال القــرون
ُم ّ

)Le traité des Dix Chapitres de Tūmā al-Kfarṭābī (B7
Document sur les origines de lʼEglise maronite
Édition, introduction, traduction, notes et index de
vocabulaire: Charles Chartouni
Analyse de ‘Maqalat al-asr de Tūmā al-Kfarṭābī’ qui souligne
les thèmes de la problématique monothélite d’une façon

systématique.

الخمســة الماضيــة".. .

عدد الصفحات٣٩٢ :
رقم الطبعة1 :
عدد األلوان1 :

978-2-7214-6035-6

2

أبعاد الكتاب24×17 :
الطبعة األخيرة في٢٠٢١:
نوع التجليد :عادي

$27.00

عدد الصفحات180 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-146033-1

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-146033-2

$15.00

Researches and Studies بحوث ودراسات

ASSYRIE CHRÉTIENNE Volume I (B.11)
Contribution à l’étude de l’histoire et de la géographie
ecclésiastiques et monastiques du nord de l’Iraq

)إنكليزي
-ي
ّ
ّ  مجموعة نصوص (عرب:مناقب السادة البكريّة
 مصطفى مغازي وآدم صبرا:بقلم

يتألّــف هــذا الكتــاب مــن مجموعــة نصــوص تتنــاول ســيرة الســادة البكْر يّــة ـفـي

par J. M. Fiey, O.P.
Premier volume d’un ouvrage qui dépeint l’Assyrie chrétienne
(histoire et la géographie ecclésiastiques et monastiques de
l’empire assyrien).

٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠١٣ :الطبعة األخيرة في
ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد
978-2-72-146028-8

$80.00

320 :عدد الصفحات
٢ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-146028-5

وقد اشــتهر أفــراد البكْر يّــة بكونهــم.العه َد ْيــن الســادس عشــر والســابع عشــر
ثيولوج ّييــن (علمــاء الهــوت) وصوف ّييــن وشــعراء كمــا أنّهــم كانــوا األقــوى تأثيـ ًرا
.ـفـي مصــر

٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠١٥ :الطبعة األخيرة في
ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد

$20.00

522 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002793-5

ASSYRIE CHRÉTIENNE Volume II (B.12)
Contribution à l’étude de l’histoire et de la géographie
ecclésiastiques et monastiques du nord de l’Iraq

Les étymons en arabe (A23) - Analyse formelle et
sémantique

par J. M. Fiey, O.P.

par Georges Bohas, Karim Bachmar

Deuxième volume d’un ouvrage qui dépeint l’Assyrie chrétienne

Étude des différents étymons de l’arabe selon la théorie des

Nūhadra).

des étymons consonantiques.

(reconstitution de la vaste province démembrée du nom de Bā
٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠١٣ :الطبعة األخيرة في
ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد
978-2-72-146029-5

$80.00

3

894 :عدد الصفحات
٢ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-146029-3

matrices et étymons (TMA), en démontrant la non-ordonnance
٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠١٣ :الطبعة األخيرة في
ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد
978-2-72-146031-8

$16.00

214 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-146031-5

)ASSYRIE CHRÉTIENNE Volume III (B.13
BÉṮ GARMAÏ, BÉṮ ARRAMĀYÉ ET MAIŠĀN
NESTORIENS
par J. M. Fiey, O.P.
Troisième volume d’un ouvrage qui dépeint l’Assyrie
chrétienne (sa partie sud, le Béṯ Garmaï, le Béṯ Aramāyé,
et la mésène ou Maišān).
عدد الصفحات316 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-146030-7

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-146030-1

Edited, translated and introduction: Stephen J. Davis,
Samuel Noble, Bilal Orfali
A linguistic and historical analysis of four medieval Egyptian

manuscripts of ‘Mujādalat batriyark Iskandariyya maa al-yahudi
wa-l-malaki’ (in Arabic, and its English translation).

2-72-146027-7

4

اليسوعي
بقلم :األب كميل حشيمه
ّ
ّ
العلمــة واإلنســان،
ُيع ـ ّد هــذا الكتــاب خيــر أداة للباحثيــن ـفـي آثــار األب شــيخو
ـت بصلــة إ ـلـى منشــوراته والحركــة األدب ّيــة ـفـي أواخــر القــرن
كل مــا يمـ ّ
كمــا ـفـي ّ

التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين.
عدد الصفحات242 :

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :

2-72-146025-0

978-2-72-146025-7

رقم الطبعة٢ :

عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-146027-1

$10.00

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$17.00

$80.00

)A Disputation over a Fragment of the Cross (Arabic-English
(B10) - A Medieval Arabic Text from the History of Christian
- Jewish - Muslim Relations in Egypt

عدد الصفحات120 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

األب لويس شيخو .ما َك َتبه وما كُتب عنه

إنكليزي)
ي-
الصوف ّية ألبي عبد الرحمن
الرسائل ّ
ّ
ّ
السلمي (عرب ّ
ّ
حققها وقدّم لها :جيرهارد بورينغ وبالل األرفه لي

ّ
يتضمــن الكتــاب خمــس رســائل
للســلميّ ،منهــا :التأويــات الصوف ّيــة
ّ
محققــة ّ

للحــروف «معا ـنـي الحــروف» ،وغيرهــا.
عدد الصفحات208 :

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :

2-72-146026-9

978-2-72-146026-4

رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$15.00

Researches and Studies بحوث ودراسات

Ḥikam ʼIbn ʻAṭāʼ Allāh (arabe-français) (A2)
Et la naissance de la confrérie šādilite
Textes, traduction et introduction avec notes:
Paul Nwyia, s.j.

par Henri Fleisch, s.j.
Ouvrage classique devenu une autorité dans le monde des
philologues.

L’ouvrage comporte 3 parties: une introduction sur la
naissance des Šāḍilites et de la littérature sentenciaire,
une édition critique, et une traduction des Hikam.
٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب

352 :عدد الصفحات

ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد

١ :عدد األلوان

٢٠٠٧ :الطبعة األخيرة في

Traité de philologie arabe, 2 volumes (16 et A11)

٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٨ :الطبعة األخيرة في

648+570 :عدد الصفحات

978-2-72-146024-0

2-72-146024-2

ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد

$73.00

٣ :رقم الطبعة

٣ :رقم الطبعة

١ :عدد األلوان

2-72-146022-6

978-2-72-146022-6

$26.00

)فرنسي
-ي
الرسائل الكبرى (البن ع ّباد
ّ
ّ
ّ الرندي) (عرب

ّ
 هونركمپ. كنث ل:حققها وقدّم لها

ينشــر هــذا الكتــاب دراســة عــن التكو يــن الفكــريّ والروحــيّ للكاتــب ابــن ع ّبــاد

. كمــا ويتنــاول نقـدًا للرســائل التــي تبادلهــا مــع العالــم يحيــى السـ ّراج،الرنــدي
٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب

٢٠٠٥ :الطبعة األخيرة في

ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد
978-2-72-146020-2

$33.00
5

566 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة

١ :عدد األلوان

2-72-146020-X

Le problème de la création du monde et son contexte
rationnel et historique dans la doctrine d’Abū Manṣūr
al-Māturīdī (333/944) (A21)
par P. Salim Daccache
Problématique du kitāb : al-Tawhīd sur l’origine du monde
et les arguments sur la puissance absolue de Dieu en face
de la capacité de l’homme.
٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب

٢٠٠٨ :الطبعة األخيرة في

ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد
978-2-72-146021-9

$32.00

400 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة

١ :عدد األلوان

2-72-146021-8

كتاب الحروف ،للفارابي ()46

)Explication de la Divine Liturgie (fr) (B9
)Nersès de Lambron (1153 - 1192

تحقيق :د .محسن مهدي
يتألّــف الكتــاب مــن مق ّدمــة ونـ ّـص يتألّــف بــدوره مــن ثالثــة أبــواب ،منهــا:
الحــروف وأســماء المقــوالت ،ويتم ّيــز بالشــروح الوافيــة لمعا ـنـي المصطلــح

العلمــيّ الفلســفيّ ـفـي العرب ّيــة خطــو ًة أو ـلـى.
عدد الصفحات270 :
رقم الطبعة٣ :

عدد األلوان١ :

2-72-146019-6

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :

الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-146019-6

$25.00

ي)
السهروردي
مقامات الصوف ّية لشهاب الدين
ّ
ّ
(إنكليزي  -عرب ّ

par Nersès de Lambron
Introduction, traduction: Isaac Kéchichian, s.j.
Nersès de Lambron invite dans ce livre à l’opposition des excès
liturgiques et au retour aux origines.
عدد الصفحات360 :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

2-72-146017-X

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٠ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-146017-2

$27.00

)Histoire et institutions de l’Église arménienne (30
Evolution nationale et doctrinale spiritualitémonachisme

ّ
حققها وقدّم لها :إميل معلوف

يقــوم هــذا العمــل ع ـلـى تحليــل رســالة مقامــات الصوف ّيــة شـ ً
ـكل ومضمونًــا بوجـ ٍه

Par Jean Mecerian s.j.
Les grandes lignes de l’histoire de l’Église arménienne, sa

ُمســهب ،وع ـلـى شــرح بعــض المصطلحــات الصوف ّيــة الــواردة ـفـي الرســالة.
عدد الصفحات124 :

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :

2-72-146018-8

978-2-72-146018-9

رقم الطبعة٢ :

عدد األلوان١ :
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ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$15.00

spiritualité et sa vie monastique.
عدد الصفحات388 :
رقم الطبعة٢ :

عدد األلوان١ :

110-0-00-002497-2

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٩ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$28.00

بحوث ودراسات Researches and Studies

كتاب المجموع في المحيط بالتكليف لقاضي القضاة
أبي الحسن عبد الج ّبار ،الجزء الثالث ()A19

)Activité humaine et agir de Dieu (A18
Le concept de «Sunan» de Dieu dans le commentaire
coranique du Manār

تحقيق :يان پترس

par Christian Van Nispen s.j.

ثالــث إصــدارات كتــاب المجمــوع ـفـي المحيــط بالتكليــف ،مؤلَّــف مــن مجموعــة
أبــواب تحتــوي الحديــث عــن ع ـدّة أمــور مــن وجهــة نظــر مذاهــب المجبــرة
والثنو يّــة والبكر يّــة.
عدد الصفحات484 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-146015-3

Ce livre traite la conciliation entre la puissance de Dieu et sa
maitrise du destin de l’homme d’une part, et la liberté de l’homme

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٩ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-146015-8

$32.00

d’autre part.
عدد الصفحات538 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002499-6

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$34.00

)Najrān. Chrétiens d’Arabie avant l’islam (fr) (B8

السلمي
محمد بن الحسين
زيادات حقائق التفسير لعبد الرحمن
ّ
ّ
إنكليزي)
ي-
ّ
(م ( )1021/412عرب ّ
Edited with Introduction: Gerhard Böwering

Nersès de Lambron invite dans ce livre à l’opposition des excès

ـ
هــذا الكتــاب هــو تفســير
صوفـيّ للقــرآن الكر يــم يب ّيــن طريقــة المتص ّوفــة ـفـي

par R. Tardy

liturgiques et au retour aux origines..
عدد الصفحات234 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-146016-1

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٩ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-146016-5

$21.00

تفســيره ،لكاتبــه أ ـبـي عبــد الرحمــن
محمــد بــن الحســين الســلميّ.
ّ
عدد الصفحات288 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002488-0

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٥ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$26.00
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Damas au 7ᵉ siècle H./ 13ᵉ siècle (A15)
Vie et structures religieuses dans une métropole
islamique
par Louis Pouzet s.j.
Étude systématique de deux chapitres qui montre le
fonctionnement administratif et culturel des structures religieuses
d’une grande métropole islamique au Moyen-âge.
٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩١ :الطبعة األخيرة في
ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد

$33.00

520 :عدد الصفحات
٢ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

par Fathalla Kholeif
An analysis of the many theological questions raised by
Islamic scholar Faẖr ad-Din ar- Rāzī that have been the
cause of dispute among Transoxian scholars.

$18.00

par Antoine Fattal
Étude au sujet des non-Musulmans en pays d’Islam, notamment
l’Orient et l’Occident musulman, de l’an I de l’hégire à l’an 921-922.
٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩٥ :الطبعة األخيرة في
ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد

$30.00

110-0-00-002491-0

A Study on Faẖr ad-Dīn ar-Rāzī and his Controversies
in Transoxiana (Arabic-English) (31)

٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٨٤ :الطبعة األخيرة في
ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد

Le statut légal des non-musulmans en pays d’islam (Fr) (10)	
Étude historique et juridique

316 :عدد الصفحات
٢ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002494-1

412 :عدد الصفحات
٢ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002787-4

Exégèse coranique et langage mystique (49)
Nouvel Essai sur le lexique technique des mystiques
musulmans
par Paul Nwyia, s.j.
Étude du développement du langage religieux, depuis les plus
anciens commentaires du Coran jusqu’à Niffari.
٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩١ :الطبعة األخيرة في
ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد

$33.00

440 :عدد الصفحات
٢ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002493-4
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Researches and Studies بحوث ودراسات

Louis Cheikho et son livre «Le christianisme et la littérature
chrétienne en Arabie avant l’Islam» (38)
par Camille Hechaimé. s.j.
Analyse de la principale œuvre de Louis Cheikho qui éclaire
grandement le problème du christianisme dans l'Arabie
préislamique.
٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٦٧ :الطبعة األخيرة في
ّي مع جاكيت
ّ  فن:نوع التجليد

$20.00
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236 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002489-7

د .وداد القاضي

د .وداد القاضي

اب الصورة الّتي رسمها أبو حيّان التوحيديّ
41هـ 1023 /م) لمجتمعه في القرن الرابع

شر الميالديّ ،وهي صورة شديدة الحيو يّة،
ل الدقيقة الّتي يتفرّد أبو حيّان بمعظمها،

ا الدارس عند غيره من المؤرّخين ،ومن
ساعد أبا حيّان على رسم تلك الصورة

والفلسفي،
اإلسالمي
ة عريضة تجمع بين
ّ
ّ
ي شتّى أرجاء شرق الخالفة اإلسالميّة ،من

الريّ وشيراز ،ولقاء ألعداد ال تُحصى من
ر منهم في شتّى حقول العلم والسياسة،
العامّ ة ،بما في ذلك أولئك الّذين يعيشون

جتمع من الغوغاء والرّعاع ،وقدرة فذّة على

د .وداد القاضي

ة الظواهر والبحث عن البواعث واألهداف

،،

شى صاحبه من التصريح بما يحذر غيره من

ن عميق من اللغة العربيّة ومحبّة شديدة
كّ ٌ
اك ،قدرة بيانيّة ّ
خالقة على الكتابة الف ّنيّة ،ال

ّ
ّ
ّ
في مؤلفات أبــي حيان التوحيدي

لف التصرّفات البشريّة ،وعجز عن االنضواء

ماء لفريق واحد دون سواه ،واشتغال جدّيّ
لوجوديّة ،وتراوح متّصل بين الواقع والمثال،

وداد

الدكتوراه من الجامعة األميركية في
بيروت عام  ،1973ودرّست فيها وفي

جامعات هارفرد ويال وكولومبيا قبل

استقرارها في جامعة شيكاغو أستاذة
اإلسالمي مدّة  21عامً ا حتّى
للفكر
ّ
تقاعدها سنة  .2009نشرت عددًا

العربي في العصر الوسيط.
يها من كتّاب النثر
ّ

Réf: TXTLIT000054A

القاضي

أ كاديميّة

نالت

كبيرًا من الكتب والبحوث العلميّة في

السياسي
العربي القديم والفكر
النثر
ّ
ّ
اإلسالمي وغير ذلك من الموضوعات.
ّ

ّ
ّ
ّ
في مؤلفات أبــي حيان التوحيدي
سلسلة
نص ـ ــوص ودروس
المجموعـ ــة األدب ّيـ ـ ــة

نالت العديد من الجوائز ،منها جائزة
الملك فيصل العالميّة ()1994

والدكتوراه الفخريّة في اآلداب من

الجامعة األميركيّة في بيروت (.)2012
صدر لها عن دار المشرق:

الرؤيا والعبارة  -دراسات في األدب

والفكر والتاريخ

العربي
مختارات من النثر
ّ

التوحيدي
مجتمع القرن ال ّرابع  -في مؤ ّلفات أبي ح ّيان
ّ
بقلم :د .وداد القاضي

الرؤيا والعبارة  -دراسات في األدب والفكر والتاريخ

)المتوف ّـى
ـ
"موضــوع هــذا الكتــاب الصــورة الّتــي رســمها أبــو ح ّيــان التوحيــديّ
ســنة  414ه  1023 /م( لمجتمعــه ـفـي القــرن الرابــع الهجــريّ  /العاشــر الميــاديّ،

ـارب وداد القاضــي ـفـي كتاباتهــا بالعرب ّيــة واإلنجليز يّــة جوانــب متع ـدّدة
تقـ ُ
مــن الحضــارة العرب ّيــة اإلســام ّية ،منهــا الفكــر اإلســاميّ المبكّــر ،والتفاســير
القرآن ّيــة ،واســتعمال القــرآن ـفـي األدب ،وعلــم الــكالم ،والفــرق اإلســام ّية،

وهــي صــورة شــديدة الحيويّــة ،مليئــة بالتفاصيــل الدقيقــة الّتــي يتفـ ّرد أبــو ح ّيــان
ثم قيمتها".
بمعظمها ،ولذلك ال يجدها الدارس عند غيره من المؤ ّرخين ،ومن ّ
عدد الصفحات296 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :

2-72-148171-1

978-2-72-148171-9

رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

بقلم :د .زك ّية نعيمة
أن المــرأة حضــرت كثي ـ ًرا ـفـي أدب ميخائيــل نعيمــة شــع ًرا ونث ـ ًرا،
ال شـ ّ
ـك ـفـي ّ

وغايــة هــذا الكتــاب اإلضــاءة ع ـلـى مالمــح المــرأة ـفـي العائلــة والمجتمــع،

وعالقتهــا بالرجــل ،وع ـلـى دورهــا ـفـي ثنائ ّيــة الوجــود وغيرهــا مــن المواضيــع،
وصـ ً
حــد ،ـفـي نظــر ميخائيــل نعيمــه.
ـول إ ـلـى موضــوع المــرأة اإلنســان المو ّ
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

2-72-148163-0
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والتار يــخ ،والمخطوطــات ،والفكــر السياســيّ ،والطبقــات ،والنثــر الفنــيّ المبكّــر.
عدد الصفحات776 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148157-6

$20.00

المرأة في فكر ميخائيل نعيمة

عدد الصفحات382 :

بقلم :د .وداد القاضي

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي

978-2-72-148163-4

$18.00

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148157-3

$30.00

ي
أديب مظهر رائد الرمزيّة في الشعر العرب ّ
بقلم :د .ربيعة أبي فاضل
ً
يس ـ ُّد هــذا الكتــاب
فراغــا كبي ـ ًرا تركــه وراءه الشــاعر أديــب مظهــر .فبالرغــم مــن
تركــه ت ّيــا ًرا شــعر يًّا ،وعاصفــة إبداع ّيــة ،قــد تــرك إ ـلـى جانبهمــا عالمــات اســتفهام.
فكانــت حياتــه وشــعره ُيثيــران الغرابــة ،وهــذا الكتــاب يب ّيــن إبداعــه ـفـي مقار بــة
مفهــوم الرمز يّــة ـفـي الشــعر العر ـبـيّ.
عدد الصفحات250 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-148084-7

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148084-2

$13.50

نصوص ودروس Texts and Documents

المكان بطال ً في الرواية اللبنان ّية ()2000-1980

غرائب اللغة العرب ّية

مــن مق ّدمــة الكاتبــة" :إســتنادًا إ ـلـى أحــدث نظر يّــات النقــد الغر ـبـيّ ـفـي المــكان
الروا ـئـيّ ،وبعي ـدًا عــن صــورة المــكان التقليديّــة التأطير يّــة ،يرصــد هــذا الكتــاب

ـفـي القامــوس العر ـبـيّ عجائــب وغرائــب عديــدة قلّمــا نجــد لهــا مثيـ ًـا ـفـي قواميــس
أشــهر اللغــات ،ومــن شــأن هــذا الكتــاب التو ّقــف ع ـلـى بعضهــا لفائــدة القــارئ

بقلم :د .وفاء مجاعص عبد النور

المــكان ـفـي تســع روا يــات لبنان ّيــة ،مســتفزًّا صمتــه وســكونه ،فــإذا بالمــكان
ـع حضــو ًرا .إنّــه مدمــاك رئيســيّ ـفـي بنيــة الروا يــة ،يــؤدّي
ّـ
يتجلـى بطـ ًـا يشـ ّ
الروا ـئـيّ
وظائــف فن ّيــة فاعلــة ال غنــى للروا يــة عنه ـا".
عدد الصفحات528 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148150-9

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي

اليسوعي
بقلم :األب رفائيل نخله
ّ

وح ّثــه ع ـلـى التم ّتــع والتعلّــق بهــذه اللغــة العريقــة.
عدد الصفحات310 :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-148140-1

978-2-72-148150-4

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148140-5

$9.50

$19.00

الحمصي
رسائل متبادلة بين الشيخ إبراهيم اليازجي وقسطاكي
ّ
بقلم :كميل حشيمه
ّ
جمعها
اليسوعي
وحققها وقدَّم لها :األب كميل حشيمه
ّ

ي
مختارات من النثر العرب ّ
بقلم :د .وداد القاضي

كل
ّ
إن عــدة رســائل متبادلــة بيــن اليازجــيّ وصديقــه الحمصــيّ تظهــر شــخص ّية ّ
ـل أ كثــر مــا يم ّيــز الكتــاب هــو الشــبه العجيــب بيــن الرجليــن
منهمــا وحياتــه .ولعـ ّ
وإن تباينــت شــخص ّيتاهما .فــاأل ّول شــيخ عر يــق والثا ـنـي رفيــع النســب ،وكالهمــا

ـفـي ضــوء ازديــاد "التغر يــب" والتفــات المجتمعــات العرب ّيــة إ ـلـى ثقافــة الغــرب،
يأ ـتـي هــذا الكتــاب ليذكّــر القــارئ بخصوص ّيــة الثقافــة العرب ّيــة ،ول ُيبقــي
ـاب العر ـبـيّ واألدب العر ـبـيّ مــن خــال
الوشــيجة الطبيع ّيــة قائمــة بيــن الشـ ّ

راســخا القــدم ـفـي ســبيل البالغــة والبديــع.
عدد الصفحات88 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002707-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي

$6.50

عــرض مختــارات جميلــة مــن النثــر.
عدد الصفحات534 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-148139-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148139-9

$28.00
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اسي -
ي الع ّب
ّ
أثر الديارات في النتاج األدب ّ
الميالدي)
الهجري/العاشر
(الرابع
ّ
ّ

ي
إعجاز القرآن وأثره في النقد األدب ّ
بقلم :د .علي مهدي زيتون

بقلم :د .كارين صادر

عمــل أد ـبـيّ مــن روائــع أدب الديــارات ،كتبــه أعــام الشــعراء ـفـي العصــر الع ّباســيّ.
وهــو يتم ّيــز بخصائصــه الفن ّيــة وميزاتــه
الخاصــة ،بحيــث تسـلّط باحثتــه الضــوء
ّ
ع ـلـى هــذا النــوع مــن األدب وتعالــج ظاهرتــه التاريخ ّيــة ،متو ّقف ـ ًة ع ـلـى أبــرز
خصائصــه الفن ّيــة.

عدد الصفحات376 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148134-7

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148134-4

$25.00

par Dr. Hoda Rizk-Hanna
Ce livre est le fruit d’une double passion: celle de lire et celle de

transmettre. Hoda Rizk~Hanna invite le lecteur à partager le

plaisir d’approfondir, à travers un éventail d’analyses, la lecture
des œuvres littéraires.

2-72-148130-4
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بالقيــم الفن ّيــة الّتــي يكتنزهــا النـ ّـص ،وصـ ً
ـول إ ـلـى الحركــة النقديّــة المتع ـدّدة

والمتج ـدّدة التــي حاولــت دراســة تلــك القيــم وتف ّهمهــا.

Petites clefs pour grandes Œuvres

عدد الصفحات320 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

النص القرآنيّ،
لـ ّ
محمــد ّ
ّ
ـكل نبـ ٍّ
ـي معجــزة يؤ يّــد بهــا دعــواه ،فكانــت معجــزة النبــيّ
والــذي أرجــأ َ الشــعر إ ـلـى المقــام الثا ـنـي واســتولى ع ـلـى عرشــه .والمقصــود بـ"أثــر
اإلعجــاز القرآ ـنـيّ" هــو أثــر اإلبــداع القرآ ـنـيّ ـفـي مختلــف أطــوار مفاعيلــه ،بــد ًءا

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148130-6

$16.00

عدد الصفحات460 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-148121-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148121-4

$16.00

الحب والموت من منظور السيرة الذات ّية بين مصر ولبنان في أدب طه
ّ
حسين  -توفيق الحكيم  -عائشة عبد الرحمن  -ميخائيل نعيمه  -توفيق
يوسف ع ّواد  -ليلى عسيران
بقلم :د .جوزف طانيوس ل ّبس

هــل أرادًّ ،
حقــا ،جــوزف ل ّبــس مــن خــال هــذه األطروحــة الق ّيمــة ،الغن ّيــة
والمتقنــة باللغتيــن العرب ّيــة والفرنس ـ ّية ،أن يــدرس أقــدار األدبــاء الس ـتّة؟ أو

قــدره هــو بالــذات؟

عدد الصفحات480 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148122-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148122-1

$18.50

نصوص ودروس Texts and Documents

اليسوع ّيون واآلداب العرب ّية واإلسالم ّية  -سير وآثار

الشعراء الجاهل ّيون األوائل

ـواح :مــن ســيرة
عمــل توثيقــيّ يعــرض الرهبــان اليســوع ّيين ع ـلـى ثــاث نـ ٍ
ً
الراهــب ،إ ـلـى الئحــة مؤلّفاتــه ومــا كُتــب عنهــا
ـم المصــادر
وصفــا ونق ـدًا ،ثـ ّ

يتنــاول الكتــاب أ ّول ّيــة الشــعر العر ـبـيّ .وكذلــك يحمــل أخبــار  ١٨شــاع ًرا مــن
الشــعراء األوائــل ،وجميــع أشــعارهم .وقــد عــاش هــؤالء الشــعراء ،ع ـلـى األرجــح،

اليسوعي
بقلم :األب كميل حشيمه
ّ

والمراجــع أســاس المعلومــات.
عدد الصفحات416 :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

2-72-148123-1

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

بقلم :د .عادل الفريجات

مــا بيــن القرنيــن الثالــث والخامــس الميالديّيــن.
عدد الصفحات600 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :

رقم الطبعة٢ :

978-2-72-148123-8

2-72-148116-9

نوع التجليد :عادي

$14.50

العبري
األحاديث المطربة  -أبي الفرج بن
ّ
اليسوعي
تحقيق :األب لويس شيخو
ّ

الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
978-2-72-148116-0

$18.00

في الرواية العرب ّية المعاصرة  -عبد الرحمن منيف ،ح ّنا مينه،
عبد الرحمن مجيد
الربيعي ،إلياس خوري ،إدوار الخ ّراط
ّ
بقلم :د .مؤمنة بشير العوف

ومنعا لاللتباس
ـم" إ ـلـى العرب ّيــة
ً
ـمى "دفــع الهـ ّ
قــد نقــل ابــن العبــريّ كتابـ ُه المسـ ّ

ـم هــذا الكتــاب قــراءات ـفـي روا يــات لخمســة روائ ّييــن
مــن مق ّدمــة الكاتــب" :يضـ ّ
عــرب :ح ّنــا مينــه مــن ســورية ،وعبــد الرحمــن منيــف مــن المملكــة العرب ّيــة

ً
روائ ّييــن عــرب
آن واحد.
محافظــا ع ـلـى ٍّ
كل مــن وجدان ّيــة النّاقــد وموضوع ّيتــه ـفـي ٍ

لبنــان ،وأخي ـ ًرا إدوار الخ ـ ّراط مــن مص ـر.".

ـات بقلــم خمســة
ـي لروا يـ ٍ
عنونــه "باألحاديــث المطر بــة" .إنّــه ينطــوي ع ـلـى نقـ ٍد أد ـب ٍّ
عدد الصفحات56 :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

2-72-148118-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

الســعوديّة ،وعبــد الرحمــن مجيــد الربيعــيّ مــن العــراق ،وإليــاس خــوري مــن
عدد الصفحات214 :

الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :

رقم الطبعة١ :

978-2-72-148118-4

2-72-148117-7

نوع التجليد :عادي

$4.25

عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي

978-2-72-148117-7

$12.00
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اليسوعي
بقلم :األب فكتور شلحت
ّ

ي
جبران والتراث العرب ّ
بقلم :د .ربيعة أبي فاضل

رســالة تق ـ ّد َم بهــا األب فكتــور شــلحت اليســوعيّ لنيــل درجــة الماجســتير،
تُم ّثــل دراســة مســتفيضة ألســلوب الجاحــظ مــن نواحيــه جميعهــا ،ولنزعتــه
الكالم ّيــة ،ولمكانــة النزعــة العقل ّيــة منهــا .وذلــك كلّــه بنهــج علمــيّ م ّتــزن وبالــغ

يحتــوي هــذا الكتــاب ع ـلـى القضايــا العرب ّيــة الّتــي شــغلت صاحــب كتــاب ال ّنبــيّ
ويحــاول قــراءة مواقفــه ّ
السياس ـ ّية والحضار يّــة واإلنســان ّية واألدب ّيــة ـفـي إطــار ٍ
ـي عبــر قــراء ٍة جديــد ٍة شــامل ٍة للنـ ّـص وألبعــاده.
ـي وتأوي ـل ٍّ
تحلي ـل ٍّ

النزعة الكالم ّية في أسلوب الجاحظ

النفــع ـفـي تعر يــف أدب الجاحــظ وأســلوبه وتفكيــره.
عدد الصفحات206 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148112-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148112-2

$8.50

بقلم :د .بيار خ ّباز

اجتماع ًّيا.
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978-2-72-148090-3

محمود تيمور وعالم الرواية في مصر  -دراسة نفس ّية تحليل ّية

آمــن الريحا ـنـيّ بالتط ّور يّــة الدّارون ّيــة الّتــي تحـ ّ
ـث ع ـلـى تطـ ّور المجتمــع وتغييــره
ّ
حــا
فدعــا إليهــا وأدخلهــا ـفـي نصوصــه األدب ّيــة .ومــن خــال تأثــره بهــا ،أضحــى مصل ً

2-72-148096-0

2-72-148090-1

$6.00

ي
التط ّور واإلصالح عند أمين الريحان ّ
بقلم :د .منى حسين الدسوقي

عدد الصفحات472 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

عدد الصفحات136 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148096-5

$16.00

الكتــاب أصـ ًـا أطروحــة دكتــوراه دولــة ـفـي اآلداب العرب ّيــة ،الهــدف منــه
المســاهمة ـفـي مجــاراة اآلداب الغرب ّيــة لجهــة تــازم النقــد الحديــث الت ّيــارات
أن النقــد النفســيّ يالئــم
الثقاف ّيــة المشــبعة بالعلــوم اإلنســان ّية ،كمــا إثبــات ّ
موضوعــا مع ّي ًنــا ويط ـ ّوره ويق ّر بــه إ ـلـى المــادّة األدب ّيــة واإلنســان ّية.
أ كثــر
ً
عدد الصفحات544 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002718-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٤ :
نوع التجليد :عادي

$15.00

نصوص ودروس Texts and Documents

وأهم الرسائل (للجاحظ)
البيان والتبيين
ّ
بقلم :الجاحظ

موسوعة األديرة النصران ّية في البالد المشرق ّية ح ّتى نهاية العصور
الع ّباس ّية

إنتقاها وقدّم لها وعلّق عليها :د .جميل جبر

بقلم :كارين صادر

ـم مــادّة ((البيــان والتبييــن)) ـفـي أجزائــه
مــن مق ّدمــة المق ـدّم" :إخترنــا أهـ ّ
الثالثــة وأضفنــا إليهــا منتخبــات مــن بعــض الرســائل الجاحظ ّيــة الّتــي تنســجم
ومحتــوى هــذا الكتــاب الّــذي ُيعتبــر مــن أشــهر كتــب الجاحــظ .وهــو كســائر كتبــه

مهم ـ ًة مقتطف ـ ًة
ـات
ـم هــذه الموســوعة التــي اســتغرقت ســنوات ،معلومـ ٍ
ّ
تضـ ّ
مــن كتــب ومخطوطــات قديمــة ،تحمــل بيــن ط ّياتهــا أســماء آالف األديــرة التــي

خليــط مــن اآليــات القرآن ّيــة واألحاديــث النبويّــة والحكــم والقصائــد.
عدد الصفحات192 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002725-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي

$6.00

وردت ـفـي العديــد مــن األعمــال الشــعر يّة والمخطوطــات العرب ّيــة األثر يّــة منهــا،

والتاريخ ّيــة والجغراف ّيــة.
عدد الصفحات424 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي

2-72-148170-3

978-2-72-148170-2

$25.00

بلوغ األرب في علم األدب
بقلم :جرمانوس فرحات

تحقيق :إنعام ف ّوال

بقلــم المطــران جرمانــوس فرحــات ،المفكّــر واللغــويّ العر يــق .وقــد عمــدت
ّ
المحققــة إ ـلـى تحقيــق القســم األ ّول منــه :علــم الجنــاس ،لنشــره ع ـلـى أوســع
ّ
نطــاق ،بعــد أن بــات منس ـ ًّيا ،وذلــك ســع ًيا منهــا ليكــون رائ ـدًا جدي ـدًا لطــاب
اللغــة العرب ّيــة وللراغبيــن ـفـي توســيع معرفتهــم.
عدد الصفحات280 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002695-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

$12.00

إصالحي في جبل عامل
أحمد عارف الزين ( - )1960-1884رائد
ّ

حاس الزين
بقلم :رغدة ن ّ

ـ
يوثّــق هــذا الكتــاب ســيرة حيــاة الكاتــب
والصحافـي اللّبنا ـنـي أحمــد عــارف الز يــن،
مؤســس مجلّــة العرفــان ورائــد إصالحــيّ مــن جبــل عامــل.
ّ
عدد الصفحات208 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي

2-72-148154-1

978-2-72-148154-2

$10.00
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المملوكي 648( -هـ1250/م -
الحج إلى الحجاز في العصر
ّ
ّ
923هـ1517/م)

بقلم :حبيب زيّات

ـاول فيهــا الدكتــورة عيســى موضــوع بالــغ األهم ّيــة ـفـي
هــذا الكتــاب أطروحــة تتنـ ُ
ـج هــو
ـج إ ـلـى الحجــاز ـفـي العصــر المملوكــيّ .فـ ّ
ـإن الحـ ّ
التّار يــخ اإلســاميّ :الحـ ّ

ـم إعــادة نشــره اليــوم
صــد َر الكتــاب األخيــر هــذا أ ّو ًل ـفـي مجلّــة المشــرق ،وتـ َّ
لجز يــل نفعــه ،وإلحاقــه بسلســلة مقــاالت ،بعنــوان "أديــار دمشــق وب ّرهــا ـفـي
ـاص مــا جــا َء سـ ً
ـابقا ـفـي القســم األ ّول
اإلســام"،
فيكمـ ُ
ـل هــذا القســم الثا ـنـي الخـ ّ
ّ

بقلم :د .هيام عيسى

الركــن الخامــس مــن أركان العبــادات ـفـي اإلســام .وهــذا الكتــاب يصــف تفاصيــل
هــذه الفريضــة ومراحلهــا كا ّفــة.
عدد الصفحات492 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148146-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148146-7

الديارات النصران ّية في اإلسالم

عامــة وشــجونها.
الّــذي ُعنــي بشــؤون األديــار ّ
عدد الصفحات236 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148137-1

$28.00

الحضارة الع ّباس ّية

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148137-5

$10.00

بقلم :د .وليم الخازن

مظاهر الحضارة اللبنان ّية زمن الدولة الع ّباس ّية

خصوصــا،
يؤمــن للباحثيــن ـفـي اآلداب العرب ّيــة
ّ
ً
إن غايــة مؤلِّــف هــذا الكتــاب أن ّ
عمومــا ،مجموعــة مــن المظاهــر الّتــي كانــت تُحيــط باألدبــاء ،كتّابًــا
وفـي التأر يــخ
ـ
ً

عمــا إذا كان للحضــارة الع ّباسـ ّية أثــر ـفـي الحضــارة اللبنان ّيــة
ـب هــذا البحــث ّ
يجيـ ُ

وشــعراء ،وتك ّون حضارة عهدهم .والحضارة الع ّباسـ ّية ،في الواقع ،تم ّثل العصر
الذهبــيّ للمشــرق اإلســاميّ ،وهــي تتألّــق بيــن أعظــم الحضــارات العالم ّيــة.
عدد الصفحات224 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148129-0

16

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148129-0

$12.00

بقلم :د .وليم الخازن

أو للبنــان دور ـفـي نشــأة تلــك الحضــارة وتط ّورهــا ،بــد ًءا بوصــف حالــة لبنــان منــذ
الفتــح العر ـبـيّ اإلســاميّ إ ـلـى العهــد األمــويّ ،فالعهــد الع ّباســيّ.
عدد الصفحات104 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-148131-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148131-3

$8.50

نصوص ودروس Texts and Documents

أحوال النصارى في خالفة بني الع ّباس

الملل والنحل

ال يقبــل األب فييــه بالنظــرة الميتافيزيق ّيــة ـفـي العالقــة بيــن النصــارى ودولــة
ـكل" المتجانــس ،أو
المســلمين ـفـي الشــرق ألنّــه ال يــرى فيهــم صفــات "الـ ّ
الكيــان الميتافيزيقــيّ ذي الصفــات الجوهر يّــة الّتــي ال مدخــل للصيــرورة فيهــا.

تحتــوي مكتبــة األوقــاف ببغــداد ع ـلـى مخطوط ـ ٍة تحــت رقــم  ٦٨١٩تشــمل

الدومنيكي
بقلم :ج .م .فييه
ّ
نقله إلى العرب ّية :حسني زينه

عدد الصفحات424 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-148125-8

البغدادي
بقلم :أبو منصور
ّ
ّ
وحققه :د .ألبير نصري نادر
قدّم له

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148125-2

$18.00

بدورهــا  ١٢٧ورقــة تتنــاول موضــوع اإلمامــة ال س ـ ّيما ـفـي كتــاب المســائل

الصفحــة .١٢٧
الصفحــة  ٣٩ح ّتــى ّ
الخمســين ـفـي علــم أصــول الديــن مــن ّ
عدد الصفحات198 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148106-1

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148106-1

$7.00

جدول السنين الهجريّة وما يوافقها من السنين الميالديّة
وضعه :أنطون قيقانو

تاريخ مختصر الدول

العبري
بقلم :ابن
ّ
ن
ي
صالحا
أنطون
األب
تحقيق:
ّ
يجمــع هــذا اإلصــدار أل ـبـي الفــرج الملطــيّ أخبــار األيّــام مــع بالغ ـ ٍة ـفـي االختصــار.
ضليعــا بالعلــوم واللّغــات فامتــازت رواياتــه بالخبــرة كمــن أخــذ
كان مؤلّفــه
ً

والســير ع ـلـى ضيــاء ّ
الشــمس.
الوقائــع
ّ
عدد الصفحات348 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148110-X

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148110-8

$8.00

ـن بدءهــا مــن أ يّــام
يذك ـ ُر المؤلّــف ـفـي هــذا الجــدول الســنة الهجر يّــة ويع ّيـ ُ
األســبوع وموقــع هــذا اليــوم مــن الشــهر الميــاديّ.
وإن الغايــة األساس ـ ّية
َّ
مــن هــذا الجــدول هــي معرفــة الســنين الهجر يّــة ومــا يوافقهــا مــن الســنين

الميالديّــة ،بغيــة تبســيط العمــل وتســهيل البحــث ع ـلـى الطالــب فيبتعــد عــن

التعقيــد والغمــوض.

عدد الصفحات42 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148104-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148104-7

$4.00
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تاريخ الزمان ألبي الفرج جمال الدين ابن العبري
تعريب :إسحق أرملة
مفصـ ًـا بأســماء األعــام
فهرســا
عــن مق ّدمــة الناشــر" :أضفنــا إ ـلـى هــذا الكتــاب
ّ
ً
الــواردة ـفـي نـ ّـص تار يــخ الزمــان وقــد أفردنــا مكانًــا ـفـي هــذا الفهــرس ألســماء
القــاع والكنائــس واألديــار واألنهــر…".
عدد الصفحات430 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-148098-7

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148098-9

$11.00

إنجيل يسوع المسيح بحسب
ي
اإلحياء للغ ّزال ّ
بقلم :األب سميح رعد

ـاكل متع ـ َة النقــب ـفـي أيِّ منحول ـ ٍة
ـب ـفـي المســيح اإلســاميّ متع ـةٌ ُتشـ ُ
الن َْقـ ُ
تتكلّــم ع ـلـى المســيح ...ولك ّنهــا أجمــل ،لمــا فيهــا مــن رونــق عرب ّيــة القــرون
تتخطــى حــدود المكتــوب
الوســطى وجمالهــا وخيالهــا .الكتابــة ـفـي المســيح
ّ

ألن المســيح عابــر الحــدود ،يتذ ّوقــه الحنيــف وغيــر الحنيــف ...وإنجيــل
قانونًــاّ ...
ً
ل
يســوع المســيح بحســب الغزّا ــيّ أردنــاه صــورة مــن ذلــك الجمــال المبعثــر
الــذي جمعنــاه باقـ ًة مــن ذوق الغزّا ـلـيّ ـفـي كتابــه إحيــاء علــوم الديــن ...مســاحته
اللغو يّــة هــي العرب ّيــة ،والمــكان هــو حواضــر اإلســام المشــرقيّ العر ـبـيّ ،والزمــان
يسبح من قبل وجود اإلسالم حتّى الغزّاليّ.
عدد الصفحات190 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-8174-0
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
نوع التجليد :عادي

$5.99

نصوص ودروس Texts and Documents

ي
كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين للفاراب ّ
ّ
حققه :د .ألبير نصري نادر
اطــاع الفارا ـبـي ع ـلـى الفلســفة اليونان ّيــة ويعـ ُ
ـرض
يب ّيـ ُ
ـن هــذا الكتــاب مــدى ّ
كل مــن أفالطــون وأرســطوطاليس ،يليــه عــرض موجــز لفلســفة
فلســفة ّ

ـم عــرض لحركــة الترجمــة لتوضيــح كيــف انتشــرت الثقافــة
أفلوطيــن ،ثـ ّ

اليونان ّيــة ـفـي األصقــاع التــي فتحهــا العــرب ،وكيــف وصــل هــذا التــراث اليونا ـنـيّ
إ ـلـى مفكّــري اإلســام.
عدد الصفحات114 :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-148080-4

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148080-4

يخــوض هــذا الكتــاب دراســة وتحليــل مخطــوط هــا ّم يعــود إ ـلـى عهــد المرين ّييــن
مــن تأليــف الشــيخ عبــد النــور العمرا ـنـيّ الفاســيّ الــذي يوثّــق فيــه تار يــخ

الطريقــة الشــاذل ّية المبكّــرة.
عدد الصفحات136 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148141-X

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148141-2

$7.00

ّ
المشائ ّية
مفهوم اإلرادة في الفلسفة اإلسالم ّية
بقلم :د .سعيد
البوسكالوي
ّ

ّ
جار
حققه :د .فوزي متري ن ّ

ـن طبيعــة األمــور واألشــياء
إن هــذا الكتــاب آخــر مــا ص ّنــف الفارا ـبـي ،وهــو يب ّيـ ُ
ّ
ال ّتــي يبحــث فيهــا أو يتكلّــم عليهــا والطريقــة الّتــي اتّبعهــا ومــا تفيدنــا عــن

غرضــه الفلســفيّ األخيــر ،فيدلُّنــا بذلــك إ ـلـى الكثيــر مــن تعاليمــه إذا قرأنــاه
وقابلنــاه بغيــره مــن تصانيفــه.

2-72-148152-5

ّ
وحققه :كنث ل .هونركمب
قدّم له

$5.00

كتاب السياسة المدن ّية
ي
بقلم :الفاراب ّ

عدد الصفحات132 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

علي بن عبد هللا الشهير
تقييد في تَرجمة أحوال الشيخ أبي الحسن
ّ
ي  - 1286[ 685 -بعد ]1349/750
بالشاذل ّ
ن
أحمد
بن
د
محم
بن
النور
عبد
بقلم:
ي
العمرا
ّ
ّ

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148152-8

$7.00

كتــاب فلســفيّ مــن ثالثــة أبــواب ،يعالــج موضــوع اإلرادة الفلســفيّ واإلشــكاليّ
ـواح ـفـي منهج ّي ـ ٍة واضحــة مســتندًا إ ـلـى نظر يّــات كبــار الفالســفة.
مــن ع ـدّة نـ ٍ
يتنــاول كاتبــه مفهــوم اإلرادة بصفتــه مبــدأ ً فيزيائ ًّيــا طبيع ًّيــا ،حيوان ًّيــا وإنســان ًّيا

مدن ًّيــا ،ويعالــج طبيعــة الحركــة اإلراديّــة ومم ّيزاتهــا كمــا مفهــوم النفــس
وأهم ّيتــه.
ّ
عدد الصفحات372 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148135-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148135-1

$18.00
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النص الذي اتّبعه
ي)  -عن
ّ
تهافت الفالسفة (لإلمام أبي حامد الغزال ّ
موريس بويج
بقلم :موريس بويج

قدّم له ونشره :د .ماجد فخري
يبغــي كتــاب تهافــت الفالســفة أل ـبـي حامــد الغزا ـلـيّ التنبيــه إ ـلـى أوجــه تناقــض
الفالســفة ـفـي العلــوم اإلله ّيــة ،ويح ـدّد فيــه تناقضــات الفالســفة ـفـي علومهــم
اإلله ّيــة والطبيع ّيــة ـفـي عشــرين مســألة تتمحــور جميعهــا ع ـلـى ثالثــة مواضيــع
رئيس ـ ّية هــي :هللا ،والعالــم ،والنفــس.
عدد الصفحات260 :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-148136-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي

كتاب األلفاظ المستعملة في المنطق
ي
بقلم :الفاراب ّ
ّ
حققه :د .محسن مهدي

يؤلّـ ُـف هــذا الكتــاب جــز ًءا مــن كتــاب أ كبــر يلخّــص فيــه الفارا ـبـيّ جميــع الكتــب

المنطق ّيــة.

عدد الصفحات132 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-148115-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148115-3

$6.00

978-2-72-148136-8

$11.50

ي-
أبو الفرج بن
ّ
الجوزي والتص ّوف الس ّن ّ
الهجري
الخالف بين الفقه والتص ّوف في القرن السادس
ّ
بقلم :د .مؤمنة بشير العوف
حي بن يقظان  -أبو بكر بن طفيل
ّ

ّ
حققه :د .ألبير نصري نادر

قصــة حــيّ بــن يقظــان بطريقــة متسلســلة ومنطق ّيــة
يســرد هــذا الكتــاب ّ
فتصبــح المطالعــة ســهلة وممتعــة للقــارئ.
عدد الصفحات102 :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-148124-X
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148124-5

$4.50

ّ
والمثقفيــن ع ـلـى ح ـ ّد ســواء،
هــذا الكتــاب العلمــيّ الرصيــن يخــد ُم الباحثيــن
ـم أربعــة فصــول .تع ـ ِّر ُف الدكتــورة العــوف التص ـ ّوف الس ـنّيّ وشــرطه
ويضـ ُّ
َ
ألحقــت
واألدوار التــي م ـ ّر بهــا ،اســتنادًا إ ـلـى شــيخ اإلســام ابــن تيم ّيــة .وقــد
المحطــات الرئيســة ـفـي ســيرة حيــاة ابــن
كتابهــا بِكرونولوجيــا تتحـدّث فيهــا عــن
ّ
الجــوزيّ بحســب الســنين ،وبفهــرس عامــر بالمصــادر والمراجــع.
عدد الصفحات88 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148107-X

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148107-8

$4.50

نصوص ودروس Texts and Documents

ي
القسطاس المستقيم ألبي حامد الغزال ّ
اليسوعي
نشره وعلّق عليه :األب فيكتور شلحت
ّ

تاريخ العلوم عند العرب
بقلم :المطران أنطوان-حميد موراني

الغزا ـلـيّ هــو أ ّول مــن خــاض ـفـي الفلســفة والمنطــق ومزجهمــا بعلــم أصــول
ـن عملــه الفلســفيّ ذهــب ضح ّيــة اســتنكار علمــاء الديــن
الفقــه والديــن .ولكـ ّ
ُ
للفلســفة ،وانتهائهــم إ ـلـى نتائــج ال ت ّتفــق والديــن .فقــد أهمــل العنصــر النظــريّ

جــه إ ـلـى طـ ّـاب الباكالور يــا ،ينطــوي تار يــخ العلــوم عنــد
ـفـي هــذا الكتــاب المو ّ
ُ
العــرب ع ـلـى فائدتيــن تربو يّتيــن أوالهمــا ال ّنظــر ـفـي نشــأة العلــوم واســتقاللها
ّقافـيّ الّــذي يحـ ّ
مــن ناحيــة المنهــج والموضــوع وثانيهمــا ال ّرابــط الث ـ
ـث العر ـبـيّ

مــن تفكيــره.

عدد الصفحات108 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148109-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148109-2

$6.00

ع ـلـى رفــع مســتوى حضارتــه.
عدد الصفحات222 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-148093-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148093-4

$9.50

من مقدّمة ابن خلدون

نصوص جمعها ورتّبها وقدّم لها :د .ألبير نصري نادر

ّ
وخلن الوفاء
من رسائل إخوان الصفاء

بقلم :د .ألبير نصري نادر

ـم النواحــي
الكتــاب عبــارة عــن عـدّة رســائل نُشــرت بترتيــب مع ّيــن ،لتحاكــي أهـ ّ
المختلفــة الّتــي تط ـ ّرق إليهــا إخــوان الصفــاء.
جمعــت ـفـي فصــل
ّ
وكل ناحيــة ُ

ـتقل بحســب المســائل والمواضيــع ،وذلــك بهــدف اإلطــاع ع ـلـى مذهــب
مسـ ّ
مــن المذاهــب أو موقــف مــن المواقــف.
عدد الصفحات200 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-148108-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148108-5

$8.00

نصــا اخترناهــا مــن
مــن مق ّدمــة الكاتــب" :نق ـدّم للطالــب اثنيــن وخمســين ًّ
"مق ّدمــة" ابــن خلــدون ،ومــن الكتــاب األ ّول لمؤلّفــه الكبيــر كتــاب العبــر،
وديــوان المبتــدأ والخبــر ـفـي أ يّــام العــرب ،والعجــم ،والبر بــر ،ومــن عاصرهــم مــن

ذوي الســلطان األكبــر .ويســتطيع قــارئ هــذه الفصــول أن يتب ّيــن محاولــة ابــن
خلــدون ـفـي اســتخالص قوانيــن مــن المجتمــع العر ـبـيّ واإلســاميّ ،البــدويّ منــه
والحضــريّ".

عدد الصفحات176 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-148091-X

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148091-0

$7.00
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كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة
		
بقلم :أبو نصر الفارابي

ّ
حققه :د .ألبير نصري نادر

يعـ ُ
ضـ َـع ـفـي
ـرض الكتــاب فلســفة الفارا ـبـي الفيض ّيــة ،ومق ّدمــة تحليل ّيــة لــه .و ُو ِ
ن
ب
آخــر الكتــاب معجــم عر يّ-فرنســيّ للمعا ــي الفلســف ّية ال ّتــي جــا َء ذكرهــا فيــه.

وقــد ن ُِش ـ َر النـ ّـص العر ـبـيّ بعــد مطالعــة دقيقــة لهــذا الكتــاب وتت ّبــع شــرحه
وتنقيحــه وترجمتــه ،ـفـي ضــوء مقابلــة ديتريتشــي ،لكتــاب جمـ َـع فيــه الفارا ـبـي
بإيجــاز مجمــل فلســفته.
عدد الصفحات188 :
رقم الطبعة٨ :
عدد األلوان١ :
2-72-148083-9

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148083-5

$6.00

ي
كتاب الم ّلة ونصوص أخرى للفاراب ّ
ّ
		
ي
حققه :د .محسن مهدي
بقلم :الفاراب ّ
يبحـ ُ
عامــة ومــن وضعهــا
ـث الكتــاب ـفـي العلــم المد ـنـيّ ويفصـ ُ
ـح عــن :مــا الملّــة ّ
ومــا أقســامها ،ونظائــر أقســام المدينــة ومراتبهــا ـفـي العالــم ،والقــوى اإلنســان ّية

ـإن هــذا الكتــاب يبحـ ُ
ـث ـفـي األصــول التــي بنــا ًء عليهــا
وأعضــاء بــدن اإلنســان .فـ َّ
قــام الفارا ـبـيّ بتركيــب "المدينــة الفاضلــة" و"السياســة المدن ّيــة" والمنهــج
ـتخدمه ـفـي هذيــن الكتابيــن.
الّــذي اسـ
َ
عدد الصفحات150 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-148078-2

22

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148078-1

$8.00

كتاب فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من االتّصال
بقلم :ابن رشد

قدّم له وعلّق عليه :د .ألبير نصري نادر
حا للنـ ّـص األص ـلـيّ وتعليقــات كفيلــة
تتضمـ ُ
ـن هــذه النســخة العرب ّيــة شــر ً
ّ
بتفســيره ،بــد ًءا بترجمــة عرب ّيــة للمق ّدمــة اإلنكليز يّــة ،يليهــا نبــذة موجــزة عــن
حيــاة ابــن رشــد وآثــاره..
عدد الصفحات76 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة٨ :

2-72-148077-4

الطبعة األخيرة في٢٠٠٠ :
978-2-72-148077-4

$4.00

النفس البشريّة عند ابن سينا

تحقيق :د .ألبير نصري نادر

الخاصــة بالنفــس اإلنســان ّية عنــد ابــن ســينا
يق ـدّم الكتــاب بعــض النصــوص
ّ
مقت َبســة مــن «رســالة ـفـي معرفــة النفــس الناطقــة وأحوالهــا».
عدد الصفحات118 :
رقم الطبعة٥ :

عدد األلوان١ :

110-0-00-002736-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٨ :
نوع التجليد :عادي

$6.00

نصوص ودروس Texts and Documents

فصول منتزعة
ي
بقلم :الفاراب ّ

جار
جمعها وعلّق عليها :د .فوزي متري ن ّ
يبحــث كتــاب أ ـبـي نصــر الفارا ـبـيّ ـفـي العلــم المد ـنـيّ بحيــث يتق ـدّم بأساس ـ ّيات

أقاويــل القدمــاء فيمــا يجــب أن تعرفــه المــدن وتعمــر بــه وتصلــح ســيرة

مواطنيهــا مــن خاللــه.

عدد الصفحات128 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002692-1

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي

$7.00

الخطبة والزواج والطالق بحسب
قوانين كنيسة المشرق
دراسة تأريخ ّية قانون ّية

القس د .أفريم فيل ّبس داود
بقلم:
ّ

مدخل إلى الفرق اإلسالم ّية السياس ّية والكالم ّية
بقلم :د .ألبير نصري نادر

ـم مــن خاللهــا
َّ
ـم الفــرق اإلســام ّية ،تـ َّ
إن هــذا الكتــاب دراســة موجــزة عــن أهـ ّ
كل فرقــة ،بعي ـدًا عــن الفــوارق
ـا
ـ
ه
ب
ـزت
العامــة الّتــي تم ّيـ
اســتعراض الخطــوط
ّ
ّ
كل فرقــة إ ـلـى أعــداد ال ُتع ـ ّد وال تُحصــى مــن
العديــدة الّتــي أدّت إ ـلـى تشـ ّـعب ّ
الشــعب والفــرق.

عدد الصفحات130 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002697-6

ُيعتبــر هــذا الكتــاب أ ّول دراســة تأريخ ّيــة – قانون ّيــة شــاملة عــن موضــوع
ـل
الخطبــة والــزواج والطــاق ـفـي كنيســة المشــرق باللغــة العرب ّيــة ،ع ـلـى أقـ ّ
تقديــر ،وهــو ليــس مــن الســهل البحــث عنــه ودراســته ألنّــه مــوزّع ـفـي مجامعهــا
السنهادوس ـ ّية ومجموعاتهــا القانون ّيــة ،والمجامــع المســكون ّية وقوانيــن
الكنائــس الغرب ّيــة المقبولــة رســم ًّيا فيهــا ع ـلـى م ـ ّر الســنين ،وغيرهــا مــن
مهمــا لكنيســة المشــرق بفروعهــا،
المصــادر القانون ّيــة .لهــذا ُيعتبــر مصــد ًرا
ًّ
خاصــة ،وإلكليروســها وعلمان ّييهــا
لمجامعهــا ومحاكمهــا الكنس ـ ّية بصــورة
ّ
وألن
ـس حيــاة مؤمنيهــا االجتماع ّيــة وعالقاتهــم،
ّ
بصــورة ّ
عامــة .كمــا وألنّــه يمـ ّ
معظــم هــذه القوانيــن ،إن لــم تكــن كلّهــا ،ال تــزال ســارية المفعــول ـفـي كنيســة
المشــرق اآلشــور يّة والكنيســة الشــرق ّية القديمــة ح ّتــى اآلن.

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٨٩ :
ّي
نوع التجليد :فن ّ

$8.00

عدد الصفحات٢٠٨ :
رقم الطبعة1 :
عدد األلوان1 :

978-2-7214-8179-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢١ :
ّي
نوع التجليد :فن ّ

$10.00
23

Les conditions juridiques des Juifs et des Chrétiens en pays
d’Islam - Jusqu’à la Conquête Ottomane
par Hassan El-Zein
Étude des cas juridiques concernant les minorités chrétienne et
juive en pays d’Islam.
عدد الصفحات240 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة١ :

2-72-148162-2

الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
978-2-72-148162-7

$15.00

الزواجي في شرع الكنيسة الكاثوليك ّية -
عيوب الرضى
ّ
دراسة قانون ّية تحليل ّية
ي
بقلم :األب ريمون جرجس الفرنسيسكان ّ

يتنــاول هــذا الكتــاب الجامــع الشــامل ـفـي عيــوب الرضــى الزواجــيّ ،بعــد الــكالم
كل العيــوب الّتــي تلحــق بــه واح ـدًا واح ـدًا .وقــد أُفــرد
ع ـلـى الرضــى بالعمــومّ ،

ح ّيـز ٌ كبيــر للعيــوب الصــادرة عــن خلــل نفســيّ لتن ّوعهــا ولصعوبــة التمييــز فيهــا

يعطــل القــدرة ع ـلـى االلتــزام ومــا يح ّدهــا فقــط.
بيــن مــا ّ
عدد الصفحات648 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148138-X

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148138-2

$36.00

الشركة الكنس ّية بين الكنيسة الكاثوليك ّية والكنائس الشرق ّية القديمة
ي الثاني
والجماعات الكنس ّية في ضوء المجمع الفاتيكان ّ

ي  -دراسة مقارنة
الح ّريّة الدين ّية وتنظيمها القانون ّ

تجـدّد الكنيســة الالتين ّيــة عبــر هــذا الكتــاب مجموعــة قوانينهــا وتكتب مجموعة

تدخــل الح ّر يّــة الدّين ّيــة ـفـي إطــار الحر يّــات
ـكل
العامــة وهــي تك ـ ّو ُن تح ّديًــا لـ ّ
ّ
السياســة والقانــون فيهــا .ومــا يز يــد المســألة تعقيـدًا
دارســيها نظـ ًرا إ ـلـى تدخّــل ّ

ي
بقلم :األب ريمون جرجس الفرنسيسكان ّ

قوانين الكنائس الشــرق ّية الكاثوليك ّية ،بغية إحياء الشــركة الكنسـ ّية.
عدد الصفحات470 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة١ :

2-72-148148-7

الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
978-2-72-148148-1

$26.00
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بقلم :د .لونا فرحات

هــو تمحــور الحر يّــة الدّين ّيــة ع ـلـى ارتبــاط المــرء بعقيــد ٍة دين ّي ـ ٍة مح ـدّدةٍ.
عدد الصفحات432 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148132-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148132-0

$22.00

نصوص ودروس Texts and Documents

I Matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese
Patriarcali Cattoliche Siria - Libano - Giordania - Egitto
par Raimondo Girgis, O.F.M.
Cet ouvrage, écrit entièrement en italien, fait l’objet d’une analyse
du système juridique des mariages mixtes au sein des églises
patriarcales catholiques au Proche-Orient, notamment en Syrie,
en Égypte, au Liban et en Jordanie, où le mariage entre des
catholiques et des non-catholiques est fermement réglementé
par les statuts personnels.
عدد الصفحات256 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-5128-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي

$9.50

سلوة العارفين وأُنس المشتاقين

ألبي خلف الطبريّ (توفّي نحو 470ه1077/م)
تحقيق وتقديم :جرهارد بورينغ وبالل األرفه لي

ً
تحقيقــا ودراســة لكتــاب ســلوة العارفيــن وأنــس
يتضمــن هــذا الكتــاب
ّ

(توف ّـي نحــو  )1077 /470عــن مخطــوط فر يــد
المشــتاقين أل ـبـي خلــف الطبــريّ ـ

يتضمــن
ـ
محفــوظ ـفـي دار الكتــب المصر يّــة بالقاهــرة .والكتــاب دليــل
ّ
صوفـيّ
أقــوال المتص ّوفــة األوائــل جمعهــا ورتّبهــا أبــو خلــف الطبــريّ ـفـي أبــواب

أن أبــا خلــف الطبــريّ جمــع مــادّة ســلوة العارفيــن
حــا ّ
متخصصــة .ويبــدو واض ً
ّ

إن النـ ّـص العر ـبـيّ لمخطــوط هــذه
عالمــا
متأثّ ـ ًرا بكونــه
مقيمــا ـفـي نيســابورّ .
ً
ً
الطبعــة ع ـلـى درجـ ٍة عاليــة مــن الد ّقــة ويــكاد يخلــو مــن األخطــاء .وهــو ـفـي غالــب
مواضعــه ّ
أدق مــن نصــوص الطبعــات الكثيــرة المنشــورة ل ـ رســالة القشــيريّ
وتهذيــب األســرار للخركوشــيّ.
عدد الصفحات٦١٦ :
رقم الطبعة1 :

عدد األلوان1 :

978-2-7214-8180-1

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

الطبعة األخيرة في٢٠٢١ :
نوع التجليد :عاديّ

$30.00
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The Amālī of Abū l-Qāsim alQushayrī

ّأمالي أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري

par Bilal Orfali Fransesco Chiabotti

 ناديا ماريا الشيخ. د:بقلم

This work presents an edition and study of a new manuscript
document, the Amālī in hadith (dictation sessions) of the prominent
theologian and Sufi master ʿAbd al-Karīm al-Qushayrī (376465/986- 1072). Discussing both the text and the history of its
transmission between the 11th and the 13th centuries C.E., in a
geographical area covering the regions of Khorasan and Great
Syria, the authors contribute to the understanding of the connection
between Sufism and hadith culture. One of the most contributing
factors to the consolidation of Sufism’s role in Medieval Islamic
societies was its connection with hadith culture, both in terms of
its networks and methods of transmission. The sources currently
available – and to a lesser extent the studies produced to date –
all attest to the idea that Sufism formed, notwithstanding, a solid
binomial with hadith. In this building process, and despite some
severe criticism, Sufism emerged as an important agent.

٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠٢٠ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-7214-8176-4

$10.00

النساء واإلسالم والهويّة
الع ّباس ّية

88 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-7214-8176-2

 هاني رمضان:نقله إلى العرب ّية
ـل ـفـي معظــم ثقافــات العصــور اإلســام ّية
َ «عــارض اإلســا ُم العر ـبـيّ الجهـ
 ووقــف ـفـي وجــه حــاالت الدنــس والفســاد التــي كانــت قائمــة ُقبيــل،الوســطى
ـم
ً  وتط ـ ّور مفهــو ُم الجهــل عبــر الزمــن ليصبــح مصطل.تأســيس اإلســام
ّ حــا أعـ
يصـ ُـف حال ـ ًة مــن الجهالــة والهمج ّيــة عــاو ًة ع ـلـى حالــة متعلّقــة بالخطــاب

)Gender(مفاهيم األنوثة والجنوســة
 فأصبحت.الع ّباســيّ مع النســاء تحديدًا
ُ
 التــي-  وباتــت المجموعــات،مبــدأ ً تنظيم ًّيــا ورئيسـ ًّيا لتحديــد ال ُهو يّــة اإلســام ّية
 ُتصـ َّور ـفـي النصــوص الع ّباسـ ّية- َعـ َّد الع ّباسـ ّيون معتقداتِهــا وســلوكَها تهديـدًا
 كمــا مــن طر يــق مفاهيــم،مــن طر يــق المجــازات القائمــة ع ـلـى الجنوســة
.ّاالختــاف الجنســي
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠٢٠ :الطبعة األخيرة في

ّي
ّ  فن:نوع التجليد
978-2-7214-8175-7

$12.00

192 :عدد الصفحات
1 :رقم الطبعة

1 :عدد األلوان

2-7214-8175-4
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نصوص ودروس Texts and Documents

في نظم القرآن

بقلم :ميشيل كويبرس
نقله إلى العرب ّية :عدنان المقراني ،طارق منزو
ـك رمــوزًا
َعـ ْرض لجوانــب أدب ّيــة مــن القــرآن ظلّــت مجهولـ ًة إ ـلـى يومنــا هــذا ،ال يفـ ّ
باطن ّيــة للنـ ّـص القرآ ـنـيّ ،بــل يصــف ،منهج ًّيــا ،عــددًا مــن طرائــق الكتابــة.
عدد الصفحات286 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148168-1

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148168-9

$12.00

البالغي
في نظم سورة المائدة  -نظم آي القرآن في ضوء منهج التحليل
ّ
بقلم :ميشيل كويبرس
نقله إلى العرب ّية :عمرو عبد العاطي صالح
إن ترجمــة هــذا الكتــاب العرب ّيــة تق ـدّم طريق ـ ًة جديــدة لتنــا ُول مســألة تفســير
ّ
القــرآن ،انطال ًقــا مــن تحليــل تركيــب النـ ّـص ،كمــا يظهــر ـفـي المصحــف العثما ـنـيّ،
مــن دون أيّ تغييــر .وقــد أُعِ ـ ّد هــذا المنهــج ـفـي تفســير الكتــاب المقـدّسُ ،يط َّبــق
للمـ ّرة األو ـلـى ع ـلـى نـ ّـص القــرآن.
عدد الصفحات656 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148158-4

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148158-0

$20.00

الدرويش الد ّوار  -عقيدة الصوف ّية وطقوسها في القرن السابع عشر

نشوء اإلسالم  -التقاليد الكالسيك ّية من منظور معاصر
بقلم :كبرئيل سعيد رينولدز
نقله إلى العرب ّية :سعد السعدي ،ع ّبود السعدي

يجيــب الكتــاب عــن بعــض األســئلة مثــل :كيــف نشــأ اإلســام؟ مــا المفاتيــح

العلم ّيــة المؤ ّديــة إ ـلـى الجــواب؟ ويتم ّيــز بأســلوبه الجــاذب
المنمــق.
َّ
عدد الصفحات160 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148160-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148160-3

$12.00

بقلم :ألبرتو فابيو أمبروزيو
نقله إلى العرب ّية :األخت لويزات مع ّوض

وخصوصــا الدّراويــش منهــم أنظــار األوروب ّييــن
الصوف ّيــون
إســتقطب
ً
ّ
ّ
للطريقــة المولو يّــة
والشــرق ّيين .ومــع انعــدام وجــود الوثائــق التّاريخ ّيــة
ّ

الخاصــة بحيــاة الدّراويــش
ـم هــذا الكتــاب العقائــد والطقــوس
ّ
ولممارســتها ،يضـ ّ
ـفـي القــرن الســابع عشــر.
عدد الصفحات130 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148155-X

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148155-9

$10.00
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الطبري
خلوة العاكفين  -منتخب من سلوة العارفين لإلمام أبي خلف
ّ
(ت .حوالى )1077/470
تحقيق ودراسة :بالل األرفه لي ،جرهارد بوورينغ

مختــارات مــن الكتــاب" :هــذه أوراق مــن كتــاب ســلوة العارفيــن مــن تأليــف
اإلمــام أ ـبـي خلــف
محمــد بــن عبــد الملــك الطبــريّ رحمــه هللا تعا ـلـى جمعتهــا
ّ
تبصــر ًة للمر يــد وتذكــرة لمــن كان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد ،وهللا
المســؤول أن ينفــع بهــا بم ّنــه وكرمــه".
عدد الصفحات148 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148147-9

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148147-4

$8.00

السلمي (ت- )1021/412
مسائل وتأويالت صوف ّية ألبي عبد الرحمن
ّ
النيسابوري (ت)976-7/366
يليه جزء من أحاديث إسماعيل بن نجيد
ّ
تحقيق ودراسة :بالل األرفه لي ،جرهارد بوورينغ
يقــوم هــذا العمــل ع ـلـى دراســة ع ـدّة رســائل محور يّــة ـفـي موضــوع التص ـ ّوف
اإلســاميّ المبكّــر .ينقســم النـ ّـص إ ـلـى فقــرات ُر ّقمــت بوج ـ ٍه متتابــع لتيســير
ـم إرفاقــه بفهرســين مســتقلّين لألعــام
القــراءة والعــودة إ ـلـى الفهــارس ،كمــا تـ ّ
ـتقل.
لتيســير دراســة القســمين المك ّونيــن لهــذا الكتــاب ع ـلـى نح ـ ٍو مسـ ّ
عدد الصفحات248 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-148142-8
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148142-9

$10.50

ِفك ــر وفلسفة Cogitation and Philosophy

إبن رشد ،فيلسوف ُقرطبة  -دروس ونصوص منتخبة

توما األكويني

بقلم :د .ماجد فخري

بقلم :ميخائيل ضومط

ـل مكانــة
يتح ـدَّث هــذا الكتــاب عــن فيلســوف قرطبــة ابــن رشــد الــذي يحتـ ُّ
بــارزة ـفـي تط ـ ّور الفكــر الفلســفيّ العــا ّم .ويشــته ُر بــدوره ـفـي شــرح فلســفة
أمــا ـفـي ميــدان علــم النفــس فيؤك ّ ـ ُد الوحــدة
أرســطوطاليس وتلخيصهــاَّ .

ً
ـريعا عــن تومــا األكوينــي المعــروف مــن
يقـدّم هــذا الكتــاب
تعريفــا إجمال ًّيــا سـ ً

العضو يّــة بيــن النفــس والجســد ،وينك ـ ُر هبــوط النفــس مــن العالــم العق ـلـيّ
وعودتهــا إليــه آخــر األمــر.
عدد الصفحات224 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148126-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي

بيــن كبــار قــادة الفكــر.

عدد الصفحات150 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي

2-72-148100-2

978-2-72-148100-9

$7.00

978-2-72-148126-9

$10.50

نبي المتف ّوق
نيتشه -
ّ

الفلسفي
أفالطون  -سيرته ،آثاره ومذهبه
ّ
اليسوعي
بقلم :األب جيمس فينيكان
ّ

بقلم :يوح ّنا قمير

يتط ـ ّرق هــذا الكتــاب إ ـلـى فكــر أفالطــون الفلســفيّ مــن خــال عــرض كتابتــه

تم ّيــز نيتشــه بأنّــه فيلسـ ٌ
ـب وخطي ـر ٌ ـفـي تار يــخ الفكــر الغر ـبـيّ.
ـوف وشــاعر ٌ منقلـ ٌ
ّ
ل
ل
واش ـت ُِهر بثورتــه ع ـلـى القيــم وإبــداع القيــم .ونظ ـ ًرا إ ــى أقوالــه التــي دعــت إ ــى

المرتبطــة بمواضيــع عـدّة ،والسـ ّيما السياســة ،والمعرفــة ،والديــن ،كمــا يتطـ ّرق
إ ـلـى حيــاة أفالطــون وعالقتــه بســقراط.
عدد الصفحات192 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-148127-4

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148127-6

$12.00

ـم ر ّواد الفكــر الجبرا ـنـيّ.
ال ّتط ـ ّور وال ّتق ـدّم ،أضحــى مــن أهـ ّ
عدد الصفحات148 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي

2-72-148099-5

978-2-72-148099-6

$7.00
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الفكري بعد ألف عام
إبن سينا  -حضوره
ّ

جبران في الميزان

ـث ـفـي طبيعــة الفكــر العر ـبـيّ الوســيط وحيث ّياتــه
كل باحـ ٍ
ـرح المؤلَّــف قض ّيــة ّ
يطـ ُ
فعال ّيــة مــا
والفكــر القديــم بوجـ ٍه عــا ّم .فتتلخّـ ُـص عمل ًّيــا بتسـ
ٍ
ـاؤالت حــول مــدى ّ
تقد ُّمــه إلينــا دراســات مماثلــة ع ـلـى الصعيديــن الفكــريّ والحيا ـتـيّ.

إن كتابات جبران ما تزال بحاج ٍة إلى اســتقصاء وجالء ،فقا َم مؤلّف هذا الكتاب
ّ

بقلم :د .جيرار جهامي

عدد الصفحات142 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-148075-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148075-0

$10.00

أرسطوطاليس

نظيــر ـفـي تار يــخ البشــر يّة ،مــن حيــث شــموله وعمقــه وتماســكه.
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ـل بعضهــا عــن اإلنكليز يّــة ،وســر َد أخبــار جبــران التــي كانــت ذا أثـر ٍ بالـ ٍـغ.
ونقـ َ
عدد الصفحات248 :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي

110-0-00-002703-4

$13.00

ّ
نصه
اليسوعي
وحققه :موريس بويج
ضبط ّ
ّ

يوا كــب هــذا الكتــاب حيــاة رائــد مبــادئ الخلق ّيــة الكبــرى الفيلســوف
أرســطوطاليس الــذي أدّى دو ًرا ب ّنــا ًء ـفـي مضمــار التأليــف بيــن العناصــر
المتضار بــة مــن تار يــخ الفكــر اليونا ـنـيّ القديــم الّــذي انتهــى إليــه وإ ـلـى معاصر يــه،
نظامــا فلســف ًّيا وعلم ًّيــا متكامـ ًـا ،يــكاد ال يكــون لــه
وألّــف ـفـي اثنتــي عشــرة ســنة
ً

2-72-148061-8

بتحليلهــا جميعهــا ،وفهــم بعضهــا تصوي ًبــا ،وانتقــى أجــود النصــوص العرب ّيــة،

تفسير مابعد الطبيعة البن رشد  -الجزء األ ّول

بقلم :د .ماجد فخري

عدد الصفحات216 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :

بقلم :يوح ّنا قمير

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148061-3

$12.00

ـتهل ابــن رشــد بتذكي ـر ٍ عــن بعــض اإلرشــادات المذكــورة ـفـي المق ّدمــة،
يسـ ّ
يليــه تفســير بعــض االختصــارات ،وينتقــل بعدهــا إ ـلـى المقــاالت األربعــة التــي
كل مــن
يتناولهــا الكتــاب :األلــف الصغــرى ،األلــف الكبــرى ،البــاء ،والجيــم .تبــدأ ّ
هــذه المقــاالت بـ"قــال أرســطوطاليس" يليهــا التّفســير المناســب .ويختتــم
الجــزء األ ّول بجــدول أجــزاء الميتافيزيقــا ألرســطوطاليس.
عدد الصفحات492 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :

2-72-148094-4

978-2-72-148094-1

رقم الطبعة٥ :

عدد األلوان١ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$31.00

ِفك ــر وفلسفة Cogitation and Philosophy

تفسير مابعد الطبيعة البن رشد  -الجزء الثاني
ّ
نصه
اليسوعي
وحققه :موريس بويج
ضبط ّ
ّ

(فرنسي)
تفسير مابعد الطبيعة البن رشد  -المقدمة  -المقدّمة
ّ
ّ
اليسوعي
وحققه :موريس بويج
نصه
ضبط ّ
ّ

ينتقــل هنــا ابــن رشــد إ ـلـى المقــاالت المتناولــة ـفـي الكتــاب ،وهــي :الــدال ،الهــاء،

العامــة
تحتــوي المق ّدمــة ع ـلـى المدخــل إ ـلـى مقــاالت األجــزاء الثالثــة ،والوثائــق
ّ

كل منهــا قــول ألرســطوطاليس يليــه التفســير..
الــزاي ،الحــاء ،الطــاء ،و يــرد ـفـي ّ
عدد الصفحات814 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦ :

عدد األلوان١ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

رقم الطبعة٥ :

2-72-148095-2

الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
978-2-72-148095-8

$37.00

تهافت التهافت البن رشد

يب ّيــن هــذا الكتــاب مراتــب األقاو يــل ويســقط مقاصــد الشــريعة المثبتــة ـفـي
كتــاب التهافــت أل ـبـي حامــد.
عدد الصفحات720 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦ :

عدد األلوان١ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

2-72-148089-8

الوثائــق.

عدد الصفحات218 :
رقم الطبعة٣ :

عدد األلوان١ :

110-0-00-002485-9

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$19.00

تفسير مابعد الطبيعة البن رشد  -الجزء الثالث

ّ
نصه
اليسوعي
وحققه :موريس بويج
ضبط ّ
ّ

رقم الطبعة٤ :

العرب ّيــة ،الالتين ّيــة ،العبر يّــة ،الدراســات الحديثــة ،ونتائــج المقارنــة بيــن هــذه

الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
978-2-72-148089-7

$28.50

ّ
اليسوعي
وحققه :موريس بويج
نصه
ضبط ّ
ّ
عامــة عــن هــذا الجــزء
يبــدأ ابــن رشــد ،كعادتــه ـفـي هــذه السلســلة ،بمالحظــات ّ

يتضمــن مقالتيــن اثنتيــن،
األخيــر مــن سلســلة تفســير مــا بعــد الطبيعــة ،وهــو
ّ

أال وهمــا :اليــاء والــام..

عدد الصفحات808 :
رقم الطبعة٣ :

عدد األلوان١ :

110-0-00-002484-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٦ :

الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$37.00
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ي
الفسارة الفلسف ّية  -بحث في تاريخ علم التفسير
ّ
الفلسفي الغرب ّ
بقلم :د .مشير باسيل عون
خالصــة نظر يّــات أبــرز فالســفة الغــرب الحديــث والمعاصــر ـفـي اســتجالء أصــول

النصــيّ أو الفســارة ،تســتنبط قواعــده وتضبــط آل ّياتــه.
التفســير ّ
عدد الصفحات220 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان1 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي

2-72-148097-9

978-2-72-148097-2

$10.00

والسياسة
ي  -منتخبات في الفلسفة والدّين
ّ
في فلسفة الوصال اإلنسان ّ
بقلم :د .بشارة صارجي
جمعها ّ
ونقحها وب ّوبها وقدّم لها :د .مشير باسيل عون

كل
عصــارة فلســفة إنســان ّية تضــع الوصــال بيــن النــاس ـفـي مقــام الصــدارة ـفـي ّ

اجتهــاد فلســفيّ يــروم تصويــر اإلنســان ع ـلـى هيئــة االكتمــال التاريخــيّ الممكــن.
عدد الصفحات480 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي

2-72-148166-5

978-2-72-148166-5
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$28.00

الفلسفي  -دراسات ومباحث فلسف ّية عرب ّية تحديث ّية
فريد جبر في فكره
ّ

بقلم :د .مشير باسيل عون
تحقيق وتعليق :د .جيرار جهامي

يحــوي هــذا الكتــاب مجموعـ ًة ق ّيمــة مــن دراســات ومباحــث وضعهــا فر يــد جبــر

ـفـي مضمــار الفكــر العر ـبـيّ وأصولــه ،وهــي ُتبــرز ،ع ـلـى تن ّوعهــا ،معالــم فلســفته
األساس ـ ّية ،وتكشــف عــن ســعيه إ ـلـى تحديــث هــذا الفكــر ليتماشــى والعصــر

والحيــاة.

عدد الصفحات316 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي

2-72-148161-4

978-2-72-148161-0

$17.00

من مسالك التراث إلى معابر النهضة  -الفلسفة في سبيل المعرف ّيات -
الفلسفي
دراسات ومباحث في القول
ّ
بقلم :د .جيرار جهامي

ـل هــذا الكتــاب
تماش ـ ًيا مــع المقولــة "احمــل مــا خـ ّـف وزنــه وزاد نفعــه"ُ ،ثقِ ـ َ

َهان بــه مــن الفالســفة
بمعلومـ ٍ
ـات غز يــر ٍة ل ُيحيـ َـط القــارئ بفكــر عــد ٍد ال ُيس ـت ُ
اليونان ّييــن وصـ ً
ـول إ ـلـى أولئــك اللّبنان ّييــن والمعاصر يــن.
عدد الصفحات260 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي

2-72-148159-2

978-2-72-148159-7

$11.00

ِفك ــر وفلسفة Cogitation and Philosophy

ﺍﻟﻔﻠﺴﻔَﺔ ﺍﻟ َﻌ َﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠّﻐَﻮﻳﺔ ﻓﻲ
َ

ﺴﻔﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ »ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ« ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ
ﻭﻓﻬﺎﺭﺱ
ﻟﺮﻓﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹٍ ﻭﺩﺭﺍﺳــﺎ ٍﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎ ٍﺙ
َ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻣﻊ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ
ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ّ
ً
ّ
ً
ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺳﻴﻤﺎ
ّ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻻ ّ
ّ
ﻜﺘﺒﺔ ،ﺇﺫ ﺗُﻔﺮِﺩُ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣﺮﻣﻮﻗًﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ
)ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻨﻄﻖِ ،ﺍﻹﻟ َّﻬﻴﺎﺕ ،ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﻔﻠﺴﻔﺔ
ّ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﻡ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪَ ،
ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ .ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻌﺎﻟﻤ ْﻴﻦ
َ
ّ
ّ
ّﻱ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﻟّﺪﺕ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴ ً ﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻴﻦ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ّ
ّ
ﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺛﺮ ﻣﺮﺣﻠﺘ َ ْﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻣﻦ
ﻣﻔﺴ ًﺮﺍ ﻭﻣﻌﻠ ًﻼ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ 
ّ
ﺗﻠﻮﻧﺖ
ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻴﺔ؟ ﻛﻴﻒ ﻧﺸﺄﺕ ّ
ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ؟

ﺩ .ﺟﻴﺮﺍﺭ ﺟﻬﺎﻣﻲ

ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻴﺮﺍﺭ ﺟﻬﺎﻣﻲ ،ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺇِ ﻳﺠﺎﺩ ﺃﺟﻮﺑﺔ
ﺑﻮﺟﻬ ْﻴﻬﺎ
ﺘﻨﻔﺎﺩﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨ ﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
َ
ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺮ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺷﺮ .ﻭﻗﺪ ّ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
ﺭﺑ ﻤﺎ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ّ
ﺎ ﻷﺻﻮﻟﻪ ﻭﻋﺒﻘﺮﻳّﺘﻪ.
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.م.م.
١٦٦
ت  ١١٠٠ ٢١٥٠ﻟﺒﻨﺎن

ن ش.م.ل.
 ،٥٠١ﺑﻴﺮوت ــ ﻟﺒﻨﺎن
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معرف ّيات ومسلك ّيات  -الفلسفة في خدمة اإلنسان -
بحث في ال ّراهن ّيات والمستقبل ّيات

اإلشكال ّية اللغو يّة في الفلسفة العرب َية
بقلم :د .جيرار جهامي

يجيــب الكتــاب عــن أســئلة نتجــت مــن إشــكال ّي ٍة لغو يّــة ك ّونتهــا ثنائ ّيـ ُة العالقــة
بيــن اللســان العر ـبـيّ والفكــر الفلســفيّ إثــر عمل ّيــة التّرجمــة والتّعر يــب.
عدد الصفحات264 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة٢ :

2-72-148156-8

الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
978-2-72-148156-6

$10.50

المنطق عند الفارابي (الجزء الثاني)  -كتاب القياس ،كتاب القياس
الصغير على طريقة المتك ّلمين ،كتاب التحليل ،كتاب األمكنة المغلطة
تحقيق:د .رفيق العجم
يتعمــق الجــزء الثا ـنـي مــن أعمــال الفارا ـبـي ـفـي مبحــث القيــاس ،وتحليــل
ّ

االســتدالل ،ومبحــث السفســطة .وتكتمــل فيــه أبحــاث المنطــق ـفـي الح ـ ّد

والقض ّيــة والقيــاس.
عدد الصفحات184 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة٢ :

2-72-148153-3

الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
978-2-72-148153-5

$8.00

بقلم :د .جيرار جهامي

كل مــا كُتــب وقيــل عــن المعرف ّيــات
ـروعا الســتيعاب ّ
يك ـ ّو ُن هــذا الكتــاب مشـ ً

ً
محافظــا
ـدع،
ـح ع ـلـى ّ
ويطرحهــا بأسـ ٍ
ـلوب جد ـلـيّ متفاعـ ٍ
كل جدي ـ ٍد مبـ ٍ
ـل ومنفتـ ٍ

ع ـلـى المنهج ّيــات البحث ّيــة وأدوات التّركيــب الفلســفيّ.
عدد الصفحات144 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي

2-72-148149-5

978-2-72-148149-8

$7.00

نص التوطئة ،الفصول الخمسة،
المنطق عند الفارابي (الجزء األ ّول) ّ -
إيساغوجي ،كتاب المقوالت ،كتاب العبارة
تحقيق :د .رفيق العجم
إف ُتتــح الجــزء األ ّول مــن أعمــال الفارا ـبـي المنطق ّيــة بالحـ ّد والقض ّيــة المســتلَّين
جمــع المنطق ّيــة" ،وينقســمان إ ـلـى ثالثــة
مــن مجموعــة مؤلّفــات بعنــوان "ال ُ

شــطور :ح ـ ّد وقض ّيــة وقيــاس .ويحتــوي هــذا الجــزء ع ـلـى نـ ّـص التوطئــة،
والفصــول الخمســة ،وإيســاغوجي ،وكتــاب المقــوالت ،وكتــاب العبــارة.
عدد الصفحات188 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي

2-72-148144-4

978-2-72-148144-3

$8.00
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المنطق عند الفارابي (الجزء الرابع)  -كتاب البرهان وكتاب شرائط
جة على البرهان
اليقين مع تعاليق ابن با ّ

بقلم :د .ماجد فخري

يكتمــل ـفـي هــذا الجــزء الرابــع واألخيــر نشــر اآلثــار الفاراب ّيــة المنطق ّيــة مــع كتا ـب َـي
جــة ع ـلـى البرهــان.
"البرهــان" و"شــرائط اليقيــن" الملحقــة بتعاليــق ابــن با ّ
عدد الصفحات160 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-148145-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148145-0

$8.00

مفهوم السبب ّية بين المتك ّلمين والفالسفة ( -بين الغزالي وابن رشد)
بقلم :د .جيرار جهامي

يبــرز هــذا الكتــاب الخــاف بيــن الغزا ـلـي وابــن رشــد حــول مفهــوم الســبب ّية

كاشـ ًـفا مــن خاللــه مــا للمنح َييــن مــن ضــرورة وتكامــل ،بعي ـدًا عــن أجــواء
الجبر يّــة واالتّكال ّيــة ،أو الحتم ّيــة العميــاء واللــزوم مهمــا حصــل.
عدد الصفحات96 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-148086-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148086-6

$5.50

المحصل في أصول الدّين
لباب
ّ
تحقيق وتقديم د .رفيق العجم

أصول الفلسفة العرب ّية

بقلم :يوح ّنا قمير

ُيع ّيــن هــذا الكتــاب أهـ ّ
ـم المناهــل الّتــي اســتقى منهــا الفيلســوف العر ـبـيّ
ّ
ّ
توغــل
فيتوغــل الكاتــب ـفـي العــرض حيــث
والجــذور الّتــي عليهــا عــاش.
الفيلســوف ـفـي االقتبــاس ويقتصــد حيــث اقتصــد متج ّن ًبــا اإليجــاز.
عدد الصفحات146 :
رقم الطبعة٧ :
عدد األلوان١ :
2-72-148085-5
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أبعاد الكتاب ٢٤ × ١٧
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148085-9

$4.50

ّ
العلمــة ابــن خلــدون هــذا ِ
إتّســم كتــاب
بســمة أعمــال علــم الــكالم اإلســاميّ
ـان انطلقــت مــن نبعــات إســام ّية عرب ّيــة
ـ
ع
م
ـن
ـ
ع
ـه
ـ
ل
خال
ـن
ـ
م
ـر
ـ
ب
المتأخّــر ،فع ّ
ٍ
بامتيــاز ،بمثــل مــا أظهــر قــدرات متم ّيــزة ـفـي اســتقبال فكــر اآلخــر وحججــه
العقل ّيــة ،بعدمــا طبعهــا بطبــع العرب ّيــة والمفاهيــم اإلســام ّية.
عدد الصفحات152 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002699-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٥ :
نوع التجليد :عادي

$8.50

ِفك ــر وفلسفة Cogitation and Philosophy

المنطق عند الفارابي (الجزء الثالث)  -كتاب الجدل ،شروح مختلفة
للمح ّقق

جة على منطق الفارابي
تعاليق ابن با ّ
تحقيق وتقديم د .ماجد فخري

يتمــم الدكتــور ماجــد فخــري مــن خــال هــذا الكتــاب حلقــة رئيسـ ّية مــن تار يــخ
ّ
ب
ـي
ـ
س
األندل
ـرب
ـ
غ
الم
ـل
ـ
ه
وأ
ـي
ـ
العر
ـرق
ـ
ش
الم
ـل
ـ
ه
أ
ـن
ـ
ي
ب
ـا
ـ
م
ـرب
ـ
ع
ال
ـد
ـ
ن
ع
ـق
ـ
ط
المن
ّ
ّ

جــة ع ـلـى تدبّــر منطــق الفارا ـبـي،
بإظهــار مــدى إقبــال فيلســوف األندلــس ابــن با ّ
انطال ًقــا مــن المدخــل ،مــرو ًرا بالمقــوالت والعبــارة ،وصـ ً
ـول إ ـلـى القيــاس والبرهان.
عدد الصفحات228 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
110-0-00-002701-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٤ :
نوع التجليد :عادي

$10.00

المنطق عند الغزالي

تحقيق :د .رفيق العجم
يذكــر الفارا ـبـي ،ـفـي الجــزء الثالــث مــن أعمالــه ،أقــوى موضوعــات أرســطو
مضم ًنــا مبحــث الجــدل
الجدل ّيــة ويختصرهــا ـفـي مجــال الحــدود والكلّيــات
ّ
ّ
للمحقــق ،وكتــاب الجــدل مــع أبحــاث الح ـ ّد والقض ّيــة
وتحاليــل وتعليقــات
والقيــاس والسفســطة الّتــي تجتمــع لتؤلّــف "أورغانــون" الفارا ـبـيّ بحســب
األعــراف التقليديّــة.

عدد الصفحات264 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002691-4

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٨٦ :
نوع التجليد :عادي

$10.50

أبو العالء المع ّري

بقلم :د .رفيق العجم

بقلم :يوح ّنا قمير

ُيعـ ُّد فكــر الغزا ـلـي ميزانًــا مــن حيــث إنّــه رفــض الفكــر اليونا ـنـيّ وعــدل فلســفته
ّ
ـل فيهــا ال ّثقافــة األجنب ّيــة
بالشـ ّ
الطريقــة الّتــي ت َُم َّثـ ُ
ـك عــن بــاب اليقيــن فتنج ـلـي ّ

يتنــاول هــذا الكتــاب بمختلــف أجزائــه حيــاة الفيلســوف أحمــد بــن عبــد هللا بــن

اليونان ّيــة ـفـي العقل ّيــة اإلســام ّية.
عدد الصفحات360 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
110-0-00-002693-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

$13.50

ّ
الملقــب بأ ـبـي العــاء ( ،)١٠٥٧-٩٧٣كمــا يتنــاول آثــاره
محمــد …
ســليمان بــن
ّ
ـارات مــن مؤلّفاتــه.
ومذهبــه الفلســفيّ ،ويعــرض مختـ ٍ
عدد الصفحات100 :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-148128-2

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148128-3

$4.50
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إبن رشد والغزالي  -التهافتان

إبن طفيل

ُيعتب ـ ُر هــذ الكتــاب أعنــف مظهــر لصــراع الفالســفة والمتكلّميــن :الغزا ـلـيّ
أضخــم متكلّــم هاجــم الفلســفة ،وابــن رشــد أضخــم فيلســوف تصـدّى للدفــاع.
َ
وقامــا بتزويدهــا أدلّــة،
ـم مســائل الخــاف،
إسـ
فجمعــا ـفـي
ـتعرض ّ
َ
َ
كل منهمــا أهـ ّ

يأ ـتـي هــذا الكتــاب ضمــن سلســلة دراســات ـفـي فالســفة العــرب ومفك ّريهــم بقلــم

بقلم :يوح ّنا قمير

بقلم :يوح ّنا قمير

كتابيــن مــا تب ـدّد ـفـي كتــب.
عدد الصفحات90 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148119-3

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148119-1

978-2-72-148113-9

$4.50

بقلم :يوح ّنا قمير

كل جــزء منهــا حياة فيلســوف
مــن مق ّدمــة المؤلِّــف" :سلســلة دراســات يتنــاول ّ

وآثــاره ومذهبــه الفلســفيّ ،ومختــارات مــن تآليفــه .هــو الشــيخ الرئيــس أبــو ع ـلـيّ
حســين ابــن ســينا .تعلّــم القــرآن واألدب
وعنــي
فحصــل كثي ـ ًرا ،وألّــف كثي ـ ًراُ ،
ّ
القـى
بشــؤون السياســة ،وامتــاز باالعتــداد بالنفــس ،وبالطمــوح إ ـلـى المجــد .وقــد ـ

ً
اعراضــا وعنــاء ،قبــل أن ُيصبــح لشــمس الدولــة وز يـ ًرا".
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2-72-148113-4

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي

إبن رشد

إبن سينا

2-72-148120-7

عدد الصفحات100 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :

$4.50

بقلم :يوح ّنا قمير

عدد الصفحات100 :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :

محمــد ،بــن عبــد
كل جــزء منــه حيــاة الفيلســوف أبــو بكــر
يوح ّنــا قميــر .يتنــاول ّ
ّ
محمــد بــن ُطفيــل القيســيّ المولــود ـفـي أوائــل القــرن الثا ـنـي عشــر،
الملــك ،بــن
ّ
ويتطـ ّرق إ ـلـى آثــاره ومذهبــه الفلســفيّ ،إضافـ ًة إ ـلـى مختــارات مــن مؤلّفاتــه.

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148120-7

$4.50

كل جــزء منهــا حياة فيلســوف
مــن مق ّدمــة المؤلِّــف" :سلســلة دراســات يتنــاول ّ
محمــد بــن
ـد
ـ
ي
الول
ـو
ـ
ب
أ
ـد
ـ
ل
و
ّ
وآثــاره ومذهبــه الفلســفيّ ومختــارات مــن تآليفــهُ .
محمــد… ابــن رشــد ـفـي قرطبــة .لقــد كان ج ـدّه قاض ًيــا ـفـي ُقرطبــة،
أحمــد بــن
ّ

ومــن أشــهر قضــاة عصــره ،وكان أبــوه قاض ًيــا فيهــا ً
أئمــة
أيضــا .وكان االثنــان مــن ّ
المذهــب المالكــيّ .وتعــود شــهرته إ ـلـى دوره ـفـي شــرح فلســفة أرســطوطاليس
وتلخيصه ـا".

عدد الصفحات100 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148114-2

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148114-6

$4.50

ِفك ــر وفلسفة Cogitation and Philosophy

الغزالي

الصفا
إخوان ّ

بقلم :يوح ّنا قمير

بقلم :يوح ّنا قمير
يتح ـد ُ
ّث هــذا الكتــاب عــن الغزا ـلـي الــذي امتــا َز بــذكا ِء عقلــه ،فهــو كثيــر التطلّــع،

كل عقيــدة ،ومــا أ كثــر
كل كتــاب ،ويص ّنــف ـفـي ّ
كل معضلــة ،ويطالــع ّ
يجــادل ـفـي ّ
مــا طالــع الغزا ـلـيّ وألّــف!
عدد الصفحات112 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148111-8

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148111-5

$4.50

إبن خلدون

عدد الصفحات90 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-148102-9

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148102-3

$4.50

بقلم :يوح ّنا قمير

يأ ـتـي هــذا الكتــاب ضمــن سلســلة دراســات ـفـي فالســفة العــرب ومفك ّريهــم
كل جــزء منــه حيــاة الفيلســوف صاحــب المق ّدمــة
بقلــم يوح ّنــا قميــر .يتنــاول ّ
الشــهيرة ابــن خلــدون ،ويتط ـ ّرق إ ـلـى آثــاره ومذهبــه الفلســفيّ ،وإ ـلـى عــدد مــن
مؤلّفاتــه ـفـي التار يــخ والعمــران وعلــم االجتمــاع وغيرهــا.

2-72-148103-7

وآثــاره ومذهبــه الفلســفيّ ،ومختــارات مــن تآليفــه .ظهــرت جماعــة إخــوان
الصفــا ـفـي العصــر الع ّباســيّ الثالــث حيــث كان الجــدل الدينــيّ الفلســفيّ
أضعــف اإليمــان ـفـي النفــوس .فقــد كانــت علومهــم وســيلة ،وفلســفتهم سـ ً
ـبيل،
أمــا الغايــة فنفــع عــا ّم يشــم ُلهم واآلخر ي ـن".
ّ

الفارابي

بقلم :يوح ّنا قمير

عدد الصفحات100 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :

كل جــزء منهــا حياة فيلســوف
مــن مق ّدمــة المؤلِّــف" :سلســلة دراســات يتنــاول ّ

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148103-0

$4.50

يتح ـد ُ
محمــد الفارا ـبـيّ الــذي ارتحــل
محمــد بــن
ّث هــذا الكتــاب عــن أ ـبـي نصــر
ّ
ّ
ً
ن
بغــداد فحـ ّران ،حيــث أخــذ طرفــا مــن المنطــق عــن الحكيــم النصرا ــيّ يوح ّنــا بــن

أن أ كثــر تآليــف الفارا ـبـيّ ضاعــت ،والمطبــوع منهــا أقــرب
حيــان .والجديــر بالذكــر ّ
إ ـلـى نظر يّــات ابــن ســينا.
عدد الصفحات112 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148105-3

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-148105-4

$4.50
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الكندي
ّ
بقلم :يوح ّنا قمير

ونص
أبو رائطة
التكريتي ورسالته في الثالوث المقدّس  -دراسة ّ
ّ

بقلم :سليم دكاش

يأ ـتـي هــذا الكتــاب ضمــن سلســلة دراســات ـفـي فالســفة العــرب ومفك ّريهــم

يطــرح هــذا الكتــاب رســالة أ ـبـي رائطــة التكريتــيّ ـفـي الثالــوث المق ـدّس كتبــه

كل جــزء منــه حيــاة الفيلســوف أبــو يوســف يعقــوب،
بقلــم يوح ّنــا قميــر .يتنــاول ّ
ّ
بــن إســحق الكنــديّ العر ـبـيّ،
الملقــب بفيلســوف العــرب .إمتــاز الكنــديّ
ـب الســكينة والســامة مــن الفتــن ،والتف ـ ّرغ لشــؤون
بمعاشــرته الخلفــاء ،وبحـ ّ
العقــل ،فحــرص ع ـلـى إفهــام المتعلّــم وهدا يــة الجاهــل.
عدد الصفحات106 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-148101-0

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي

منــذ ألــف ســنة ون ّيــف ،لك ّنــه ُيع ـ ّد معاص ـ ًرا لنــا لجهــة الن ّيــة والتو ّ
جــه العلمــيّ
ـفـي العنايــة بذهن ّيــة الخصــم ومعرفــة تراثــه وثقافتــه .فهــو يغــوص ـفـي ثقافــة

اآلخر يــن ويســتفيد مــن مقوالتهــم لكــي تنتصــر الكلمــة.
عدد الصفحات136 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002724-9

978-2-72-148101-6

$4.50

أبعاد الكتاب٢٢ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي

$4.50

تاريخ الفلسفة اإلسالم ّية

بقلم :د .ماجد فخري

ال ب ّد من أن تشــمل الكتابة في تاريخ الفلســفة ،خال ًفا لســرد األخبار والروايات
الفلســف ّية ،مقــدا ًرا كبي ـ ًرا مــن التأو يــل والتقييــم ،إ ـلـى جانــب ســرد األحــداث

وعــرض القضايــا .والغــرض مــن ثبــت المصــادر والمراجــع تعر يــف القــارئ ع ـلـى
مؤلَّفــات علمــاء آخر يــن ـفـي هــذا الحقــل ،وتســليط الضــوء ع ـلـى ســعة نطــاق
المــادّة الّتــي اعتمــدت ـفـي وضعــه.
عدد الصفحات584 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-148076-6
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٠ :
ّي
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-148076-7

$22.00

ونص
يحيى بن
عدي و«تهذيب األخالق»  -دراسة ّ
ّ
بقلم :د .جاد حاتم

يحتــوي هــذا الكتــاب ع ـلـى النـ ّـص الكامــل والمب ـ ّوب لتهذيــب األخــاق
عامــة ودراســة فلســف ّية
للفيلســوف يحيــى بــن عــديّ ،إضاف ـ ًة إ ـلـى مق ّدمــة ّ

غايتهــا تقو يــم أخالق ّيــات يحيــى بــن عــديّ وتحليلهــا.
عدد الصفحات134 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002709-6

أبعاد الكتاب٢٢ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٨٥ :
نوع التجليد :عادي

$4.00

اإلسالمي -
كتب في الحوار
المسيحي Books in Islamic-Christian Dialogue
ّ
ّ

)Intersignes à la mémoire du Père André Scrima (8

)Déclarations Communes Islamo-Chrétiennes (2002-2005
)(10) - (précédées d’un supplément 1998 - 2001
Choix de textes présentés par Juliette Nasri Haddad
Les déclarations sont présentées telles quelles, on retrouve enfin

la table chronologique des rencontres interreligieuses auxquelles
des Musulmans et des Chrétiens ont participé ensemble.

عدد الصفحات٥٤+٣٤٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145035-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145035-7

$11.50

ي
الحوار بين األديان ( - )9الحالة العرب ّية والنموذج اللبنان ّ
الحلبي
بقلم :ع ّباس
ّ
إن العيــش المشــترك هــو مشــكلة هــذه
يدحــض هــذا الكتــاب الفكــرة القائلــة ّ
وإن المســلمين والمســيح ّيين هــم واحــد بــإزاء
المنطقــة ،بــل هــو سـ ّر تمايزهــاّ .
قضايــا كثيــرة تجمعهــم ،وإن كانــوا متمايز يــن ـفـي بعــض شــؤون تنظيــم أحوالهــم

الشــخص ّية.

عدد الصفحات٣٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145032-8

par Hicham Nashabe

تواصل ودالئل إحياء لذكرى األب أندره سكرِيما
ُ
اليسوعي،
جمعها وقدّم لها :األب أوغسطين دوپره التور
ّ
الدكتور هشام ّ
نشابة

Un hommage au Père André Scrima, et un aperçu de la naissance
de l’idée de l’Institut d’études islamo-chrétiennes.

عدد الصفحات٢١٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145029-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145029-6

$9.00

ي) -
طريقة التحليل
ّ
البالغي والتفسير (( )1عرب ّ
النبوي الشريف
تحليالت نصوص من الكتاب المقدّس ومن الحديث
ّ
بقلم :روالن مينيه ،لويس پوزيه ،نائلة فاروقي وأهيف س ّنو
نقله إلى العرب ّية :جرجورة حردان ،هنري عويس

يحتــوي هــذا الكتــاب نتــاج تطبيــق االختصاص ّييــن وســائل التحليــل البالغــيّ
المســتعملة ـفـي دراســة نصــوص الكتــاب المق ـدّس ع ـلـى نصــوص عرب ّيــة
إ ســام ّية.

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145032-6

$11.50

عدد الصفحات٣٠٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145025-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145025-8

$11.00

39

البيانات المسيح ّية اإلسالم ّية المشتركة من 1954م1373/هـ إلى
1992م1412/هـ ( - )2نصوص مختارة
إشراف :األب أوغسطين دوپره التور اليسوعي الدكتور هشام ّ
نشابة
ّ
جمعتها :جولييت حدّاد
يق ـدّم الجــزء األ ّول هــذا المســتندات الرئيس ـ ّية المتّصلــة باللقــاءات والنــدوات

الرســم ّية اإلســام ّية المســيح ّية التــي جــرت ـفـي العقــود الثالثــة الماضيــة.
عدد الصفحات٥٦+٢٠٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145024-7

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145024-1

$9.00

)Déclarations Communes Islamo-Chrétiennes (1995-2001
)(5) - (précédées d’un complément 1992 - 1995
Choix de textes présentés par Juliette Nasri Haddad
Un nouveau volume de déclarations communes, avec la rencontre
du Caire qui a proclamé une «charte pour un dialogue de vie et

d’action commune», charte qui marque une date dans les relations
des Musulmans et des Chrétiens pour tout le monde arabe.

عدد الصفحات٧٢+٢٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145021-2

أبعاد الكتاب٢٤ ×× ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145021-0

$11.50

المسيحي ()7
مدخل إلى حقائق اإليمان
ّ
اليسوعي
بقلم :األب صالح أبو جودة
ّ

األسس الالهوت ّية في بناء حوار المسيح ّية واإلسالم ()6

بقلم :مشير باسيل عون

المبســط باإليمــان
يتوســع ـفـي التعر يــف
يهــدف الكاتــب مــن هــذا الكتــاب إ ـلـى أن
ّ
ّ
ـس فيــه حيــاة اإلنســان واإلنســان ّية ً
أيضــا
المســيحيّ وبُشــرى الخــاص بمــا يمـ ّ
ً
وثيقــا بيــن حقائــق اإليمــان
ترابطــا
مــن خــال تعاليــم الرســل الّتــي تُظهــر
ً

يعــرض علينــا الكاتــب نظــرة شــاملة إ ـلـى إشــكال ّيات الحــوار ،ومعضالتــه
ـم يشــرع ـفـي وضــع بعــض المبــادئ النظر يّــة
الجوهر يّــة وقضايــاه العالقــة ،مــن ثـ ّ

وطريقــة حيــاة مع ّينــة.

عدد الصفحات١٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145027-1
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للمقارنــة بيــن المســيح ّية واإلســام ،وكذلــك يشــرح أصــول الهــوت األديــان غيــر

المســيح ّية وقضايــاه الالهوت ّيــة الكبــرى.
أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145027-2

$6.50

عدد الصفحات١٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145022-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145022-7

$8.00

- اإلسالمي
كتب في الحوار
Books in Islamic-Christian Dialogue المسيحي
ّ
ّ

La gestion de la diversité au Liban (5) Visions de jeunes du secondaire

Questions de bioéthique au regard de l’islam et du
christianisme (4) - conférences à deux voix

par Pamela Chrabieh Badine

par Augustin Dupré la Tour, s.j, Dr. Hisham Nashabé

Cet ouvrage se présente en quatre parties: (le qui) (le pourquoi)

Les conférenciers donnaient successivement, le musulman le point

d’action, tout en s’inspirant en partie des intérêts et des besoins

sur un même aspect de la bioéthique.

(le comment). Finalement, la quatrième partie propose des pistes
identifiés par les jeunes questionnés.
٢١ × ١٤ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٩ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-145039-5

$7.50

١٦٨ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-145039-5

ّ - )1( تحدّيات التفاهم المتبادل
طلب مسلمون ومسيح ّيون وجهً ا لوجه

 معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية في جامعة القدّيس:إعداد
 بيروت- يوسف

 وينقــل،ومســلمين
ُ يحتــوي هــذا الكتــاب مذكّــرات لقــاءات طـ ّـاب مســيح ّيين
اختباراتهــم العمل ّيــة وشــهاداتهم كــي تكــون مصــدر إلهــام وأمــل ـفـي بنــاء مجتمــع
. ومط ّو ًقــا جهلنــا اآلخــر،المســبقة
ُ يقــوم ع ـلـى التعايــش مذلّـ ًـا األحــكام
٢١ × ١٤ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٨ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-145037-1

$4.00
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١٢٠ :عدد الصفحات
٢ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-145037-9

de vue de l’Islam, et le chrétien le point de vue du Christianisme
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٠ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

١٦٠ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-145017-4

978-2-72-145017-3

$8.00

Déclarations Communes Islamo-Chrétiennes de
1954c./1373h. à 1995c./1415h. (3) - Textes originaux et
traductions françaises
Sous la direction de: Augustin Dupré la Tour, s.j,
Dr. Hisham Nashabé
Choix de textes présentés par Juliette Nasri Haddad
Ce volume contient les documents essentiels établis au terme de

rencontres et de congrès officiellement reconnus par l’ensemble
des autorités religieuses des deux religions.
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩٧ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
110-0-00-002551-1

$15.00

٨٤+٣٧٦ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
0-00-002551-8

)Voix-es de paix au Liban (4
Contribution de jeunes de 25-40 ans à la reconstruction
nationale
par Pamela Chrabieh Badine
Penser la paix au Liban en ces termes n’implique pas de verser
dans le réservoir des utopies, des illusions et des chimères, mais de
témoigner d’une réalité beaucoup plus complexe qu’elle n’apparaît
à première vue et aussi, d’opter pour la voie des optimistes.

عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145036-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي

ُيقســم هــذا الكتــاب إ ـلـى جزئيــن ،ـفـي األ ّول محاضــرات حــول التعليــم الدينــيّ مــن
وفـي
وجهــة نظــر األطيــاف الروح ّيــة الدين ّيــة كا ّف ـ ًة المك ّونــة للمجتمــع اللبنا ـنـيّ .ـ
الجــزء الثا ـنـي ،دراســة حــول إنتاج ّيــة التعليــم الدينــيّ ـفـي ص ّفــي الثالــث والرابــع
المتوســطين ع ـلـى مســتويَي المعرفــة والســلوك الدين ّييــن.
ّ
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يحتــوي هــذا الكتــاب ع ـلـى نتائــج دراســة ميدان ّيــة شــملت مــدارس ـفـي ضواحــي
بيــروت ،معتمــدة ع ـلـى أُســس علــم االجتمــاع ومنهج ّيتــه .وتقــوم الباحثــة ع ـلـى
دراســة هــذه الســلوك ّيات ميدان ًّيــا كــي تصــل إ ـلـى معرفــة أســباب تعـدّد أطيــاف
المراهقيــن بالتحديــد.
التعبيــر الدينــيّ عنــد ُ
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145023-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145023-4

$3.50

$10.50

إعداد وإشراف :نزهة عقل

2-72-145031-X

بحث وتحليل :نزهة عقل

978-2-72-145036-4

الديني ()3
التربية على العيش المشترك من خالل التعليم
ّ

عدد الصفحات٢٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

الديني في مجتمع متعدّد الطوائف ()2
التعبير
ّ

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145031-9

$6.00

االصطناعي المتجانس وغير المتجانس ()1
التلقيح
ّ

إعداد :معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية في جامعة القدّيس
يوسف  -بيروت
سلســلة محاضــرات حــول :الحــوار اإلســاميّ المســيحيّ ـفـي مجــال األخالق ّيــات
الط ّب ّيــة ،والتلقيــح االصطناعــيّ وأطفــال األنابيــب بيــن المواقــف الدين ّيــة
واألخالقـيّ ،وموقــف اإلســام مــن التلقيــح االصطناعــيّ،
ـ
والبحــث األنثروبولوجــيّ
واألخــاق بيــن التط ـ ّور والثبــات.
عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145020-4

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145020-3

$2.00

اإلسالمي -
كتب في الحوار
المسيحي Books in Islamic-Christian Dialogue
ّ
ّ

عاما على
اإلسالمي
واقع الحوار
المسيحي ( - )4بعد مرور ً 40
ّ
ّ
ي الثاني «في عالقة الكنيسة باألديان غير
صدور بيان المجمع الڤاتيكان ّ
المسيح ّية»
إعداد :معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية في جامعة القدّيس
يوسف  -بيروت

يتنــاول هــذا الكتــاب أعمــال طاولــة مســتديرة ُعقِ ــدت ـفـي  ٢١كانــون األ ّول/
ديســمبر ـفـي معهــد الدراســات اإلســام ّية والمســيح ّية بجامعــة الق ّديــس
يو ســف.
عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145034-4

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145034-0

الروحي في اإلسالم والمسيح ّية ()2
التجديد
ّ
إعداد :معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية في جامعة القدّيس
يوسف  -بيروت
يحتــوي هــذا الكُت ّيــب ع ـلـى ُمحاضرتيــن ـفـي التجديــد ال ّروحــيّ :المحاضــرة األو ـلـى
الموصلـي ،والمحاضــرة الثانيــة
ّـ
ـفـي التجديــد ال ّروحــيّ ـفـي اإلســام ،للدكتــور أحمــد
ـفـي التجديــد ال ّروحــي ـفـي المســيح ّية ،لجولييــت حـدّاد.
عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145026-3

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145026-5

$2.00

$3.00

الديني ووظيفته في الحياة الروح ّية والجماع ّية في المسيح ّية
النص
ّ
ّ
واإلسالم ()3
إعداد :معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية في جامعة القدّيس
يوسف  -بيروت

يتنــاول هــذا الكتــاب أعمــال طاولــة مســتديرة ُعقِ ــدت بالتعــاون بيــن معهــد
الدراســات اإلســام ّية والمســيح ّية ـفـي جامعــة الق ّديــس يوســف ،ومعهــد
المعــارف الحكم ّيــة للدراســات الدين ّيــة والفلســف ّية.
عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145030-1

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145030-2

$3.50
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البيئة في الديانات اإلبراهيم ّية ()6

بقلم :الدكتور عيسى دياب

ُيع ّرفنــا الكاتــب ع ـلـى إشــكال ّية اتّهامــات بعــض علمــاء البيئــة لألديــان ،وردود
الهوت ّيــي هــذه الديانــات عليهــم ،ودفاعهــم عــن معتقدهــم .تشــتمل الدراســة
ـرض تاريخــيّ لعالقــة الديــن بالبيئــة ،وقصــد الخالــق مــن خليقتــه.
ع ـلـى عـ ٍ
عدد الصفحات٢٠٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145048-4

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145048-7

$7.00

اإلسالمي
حوار األديان والحوار
ّ
المسيحي
ّ
بقلم :الخوري غي سركيس

ً
والتالقـي كمــا
ـ
وبعضــا وســط عالــمٍ محكــو ٍم بالتنـ ّوع
«تتعايــش الديانــات بعضهــا
ـخاص ينتمــون إ ـلـى
وفـي عالــم اليــوم ،نجــد أنفســنا ـفـي حضــرة أشـ ٍ
الصراعــات .ـ

ـات أخــرى ،ال ـفـي المجتمــع وحســب ،بــل ـفـي قلــب العائلــة الواحــدة .فواقــع
ديانـ ٍ
ً
يتعمــق الكاتــب
وأفقــا لخطاباتنــا الالهوت ّيــة.
لقــاء الديانــات أصبــح إطــا ًرا إليماننــا
ّ

والثقافـيّ بوج ـ ٍه عــا ّم ،ـ
ـ
وفـي موضــوع الحــوار اإلســاميّ
ـفـي واقــع التع ـدّد الدينــيّ
ـاص .فالحــوار غــدا األشـ ّد ضــرور ًة ـفـي زمننــا الحاضــر وذلــك
المســيحيّ بوجـ ٍه خـ ّ
معــا نصــف البشــر يّة ،وألنَّهــم ،باإلضافــة
َّ
ألن المســيح ّيين والمســلمين يؤلّفــون ً
«فـي حالــة تنافــس» .أضــف
إ ـلـى ذلــك ،ينتمــون إ ـلـى ديان َتيــن تبشــير يّتَين ،فهــم إ ًذا ـ
معــا تاري ً
خــا طو يـ ًـا
إ ـلـى ذلــك ّ
أن المســيح ّيين والمســلمين ـفـي لبنــان يشــاركون ً
مــن التعايــش والتخالــط ،وينتمــون إ ـلـى حضــار ٍة بنوهــا ســو يّ ًة .ولهــذا يؤلّـ ُـف
الحــوار بيــن المســيح ّيين والمســلمين الدعــوة األساسـ ّية والتحـدّي األكبــر لــدى

س ـك ّان الشــرق األوســط».
عدد الصفحات224 :
رقم الطبعة1 :
عدد األلوان1 :
2-7214-5600-8
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أبعاد الكتاب24×17 :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠:
نوع التجليد :عادي

978-2-7214-5600-7

$10.00

مطر من ورد ( - )3دراسة في ثنائ ّية الدين والفنّ ونصوص مختارة
بقلم :جوزف طانيوس ل ّبس

ـن هــي القض ّيــة الّتــي يعالجهــا الكاتــب ـفـي دراســة
إن العالقــة بيــن الديــن والفـ ّ
ّ
مســتفيضة ق ّيمــة؛ ـفـي قســمها األ ّول ،تســتند إ ـلـى كتــب ونصــوص مــن التــراث
الدّينــيّ الكو ـنـيّ ،ـ
وفـي قســمها الثا ـنـي ،تس ـلّط الضــوء ع ـلـى أيقونــات أدب ّيــة كتبهــا
كبــا ُر الشــعراء واألدبــاء.

عدد الصفحات٢٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145044-1

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145044-9

$7.00

سلسلة «دراسات في األديان» «Studies on Religions» Collection

مدخل إلى تاريخ اليهوديّة وتعاليمها ()4

والتعصب والعنف في اإلسالم والمسيح ّية ()1
األصول ّية
ّ

ً
موقفــا أشـ ّد
مــا الّــذي نعرفــه عــن أو ـلـى الديانــات الســماو يّة؟ آن األوان لن ّتخــذ
اعتـ ً
ـدال وموضوع ّيــة ،هــذا مــا ُيســاعدنا فيــه الكتــاب كونــه :أ ّو ًل ،كتابًــا نســتخدمه
ّ
ً
لمعرفتنــا الشــخص ّية ،وثان ًيــا ،دليــا نســتعمله ـفـي تثقيــف المجموعــات التــي

يق ـدّم إلينــا الكاتــب دراســة تاريخ ّيــة شــاملة وموجــزة ـفـي الوقــت عينــه كــي
نعــرف جــذور األصول ّيــة ـفـي اإلســام البارحــة واليــوم ،وكذلــك ـفـي مســيح ّية
ومرشــديها ـفـي كِلتــا الديانتيــن.
ـم فروعهــا ُ
الغــربُ ،مضي ًئــا ع ـلـى أهـ ّ

بقلم :الدكتور عيسى دياب

ن ّ
ُنشــطها والصفــوف الّتــي ند ّرســها ً
أيضــا.
عدد الصفحات٢٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145046-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145046-3

بقلم :الدكتور عيسى دياب

عدد الصفحات٢٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145042-5

$9.50

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145042-5

$9.00

المرأة في آسية الغرب ّية  -رحلة إلى الماضي ()5

مسلمون يسألون ...ومسيح ّيون يجيبون)2( ...

تحــاول الباحثــة تصحيــح النظر يّــات عــن نســاء الديانــات الســماويّة فتنطلــق
مــن نظــر ٍة أوســع تشــتمل :البيئــة الجيوسياس ـ ّية ،والمجتمــع ،والثقافــة،

كل فصــل ـفـي هــذا الكتــاب مــن أر بــع مراحــل :صياغــة األســئلة حــول
يتك ـ ّون ّ
ـم عــرض المفاهيــم الكامنــة وراء
موضــوع مع ّيــن كمــا ع ّبــر عنهــا المســلمون ،ثـ ّ
هــذه األســئلة ،مــرو ًرا بعــرض نظــرة الالهــوت المســيحيّ ،وصـ ً
ـول إ ـلـى تقديــم

بقلم :الدكتورة پاميال شراب ّية

والديــن ،والجماعــة ،والعائلــة ،والفــرد ،كــي تُعيــد رســم واقــع المــرأة وماضيهــا

وحاضرهــا ،وكذلــك مســتقبلها.
عدد الصفحات١٣٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145450-1

بقلم :البروفسور كرستيان ترول ،البطريرك لويس روفائيل األ ّول ساكو

اقتراحــات حــول صياغــة األجوبــة.
أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145450-8

$5.00

عدد الصفحات١٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145043-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145043-2

$5.00
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رحالت علم ّية ً
بحثا عن المخطوطات

تاريخ فنّ الطباعة في المشرق

"إن مطالعــة رحــات شــيخو مليئــة بالفائــدة والمتعــة،
عــن مق ّدمــة الناشــرّ :
وباإلضافــة إ ـلـى مــا تق ّدمــه مــن أخبــار ســردها الراهــب األديــب بأســلوب ســلس
شــائق ،فإنّهــا تو ّفــر معلومــات كثيــرة عــن أوضــاع وآثــار وأحــداث كان مصيرهــا

تتنــاول هــذه المقــاالت بإســهاب وشــمول نتــاج الم ـدّة المتراوحــة بيــن بدا يــات
األهم ّيــة ال غنــى عنهــا لدارســي
المطابــع وزمــن المؤلِّــف ،فجــاءت وثيقــة بالغــة
ّ
إن دار المشــرق قــد آلــت اليــوم ع ـلـى
تار يــخ الكتــاب المطبــوع ـفـي بالدنــا .وهــا ّ
نفســها أن تجمــع شــتات تلــك األبحــاث الق ّيمــة ـفـي مجلّــد واحــد ،وتُصدرهــا

اليسوعي
بقلم :األب لويس شيخو
ّ

اليسوعي
بقلم :األب لويس شيخو
ّ

إ ـلـى النســيان ،لــوال مــا دبّجــه يــراع شــيخو وحفظــه لألجيــال الالحق ـة".
عدد الصفحات272 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-141171-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :فنّي مع جاكيت
978-2-72-141171-6

$12.00

إن هــذا الكتــاب الشــهير هــو "نظــر تاريخــيّ أد ـبـيّ اجتماعــيّ" ،يتنــاول معلومــات
ّ
دقيقــة عــن تار يــخ الماســون ّية وممارســاتها مســتندًا إ ـلـى أوثــق المراجــع .وقــد
نُشــر مقــاالتٌ متتابعــة صــدرت أوالهــا ـفـي المشــرق ـفـي العــام  ،١٩٠١قبــل أن

تصبــح كتابًــا مكتمــل األجــزاء.
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$13.00

اليسوعي
بقلم :األب لويس شيخو
ّ

اليسوعي
بقلم :األب لويس شيخو
ّ

2-72-141160-8

عدد الصفحات288 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002495-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٥ :
نوع التجليد :فنّي مع جاكيت

بيروت ،تاريخها وآثارها

الس ّر المصون في شيعة الفرمسون

عدد الصفحات312 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

ضمــن مجموعــة "مؤلّفــات األب لو يــس شــيخو".

ّ
العلمــة األب لو يــس شــيخو قــد نشــر ـفـي مجلّــة المشــرق
ـفـي األصــل ،كان

سلســلة مقــاالت بعنــوان بيــروت ،تاريخهــا وآثارهــا ،وجمعهــا بعــد صدورهــا وزاد
عليهــا إفــادات وفهــارس وطبعهــا ع ـلـى ِحــدة ـفـي العــام  .١٩٢٦وقــد عمــد مؤلّفــو
هــذا الكتــاب إ ـلـى إعــادة طبــع منشــورات األب شــيخو عــن بيــروت وإدخــال

بعــض التحســينات عليهــا.
أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141160-0

$10.00

عدد الصفحات200 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002487-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٤ :
نوع التجليد :فنّي مع جاكيت

$9.50

تاريـخ ،جغرافيـة ،آثـار History, Geography and Archeology

العربي وخارجه،
ض أقطار المشرق
ّ
ين سنة .لقد ساهمت هذه الحركة

ش ــفيق جحا

حركة عربيّة قوميّة س ّريّة ،نشأت

بقل ــم أح ــد أعضائه ــا
شفيق جحا

قومي ،واشتركت في حركات النضال
ّ

عربيّة وتوحيدها ،ودعت إلى معالجة

لله والنهوض به من َدرَكات التخلّف
وميادين الحضارة الحديثة .ونظرًا إلى

س ّريّة الكاملة ،لم يرد لها أيّ ذكر على

شفيق جحا

ّ
جلت والكتب ،وبقي أمرها مكتومً ا

،،

من

ي حينه وال بعدها ببضعة عقود من

ى الوثائق والمراجع المتوافرة بشأنها.

إلتحق بانترناشيونال كوليج مدر ًّسا

�ك
ا حر �ك�
ة

قصة
هذا الكتاب الذي يروي ألوّل مرّة ّ

األميركيّة في بيروت سنة .١٩٣٣

ّ
ّ ّ
العربية السرية

ا لحصول مثل هذه الخسارة وخدم ًة

مواليد

تخرّج في قسم التاريخ بالجامعة

مؤسسيها ومعظم أعضائها،
جميع
ّ

كلّيًّا من الخواطر واألذهان ،ويضيع

بشمزّين

الكورة.

ورئيسا لقسم العلوم
سنة ،١٩٣٣
ً
االجتماعيّة فيها من .١٩٨٠ – ١٩٤٤
ودرّس محاضرًا بدائرة التربية في
الجامعة األميركيّة من .١٩٧٠ – ١٩٤٥

�ك
ا حر �ك�
ة

مؤلّف مشارك في حوالى أربعين كتابًا

مدرسيًّا .أوّل من أدخل تدريس مادّة
نظامي
التربية الوطنيّة واألخلق بشكل
ّ
اللبناني.
الرسمي
في منهاج التعليم
ّ
ّ

ّ
ّ ّ
العربية السرية

الحالي
ونصه
ّ
ّ
دارون وأزمة السنة  ١٨٨٢بالجامعة
األميركيّة

(جماعــة الكتــاب األحمر) ١٩٤٥ - ١٩٣٥

Réf: HGAOAR000016A

صدر له عن دار المشرق:
اللبناني ،تاريخه وتعديالته
الدستور
ّ

معركة مصير لبنان في عهد االنتداب
الفرنسي – جزآن
ّ

تاريخ التّعليم والمدارس في بشمزّين

()١٩٥١ - ١٨٥٠

الحركة العربيّة الس ّريّة

األدبي لشفيق جحا
الوجه
ّ

الحركة العرب ّية الس ّريّة ( -جماعة الكتاب األحمر) 1945 - 1935

بقلم :شفيق جحا

قصــة حركــة عرب ّيــة قوم ّيــة ســر يّة نشــأت وانتشــرت وزالــت
يــروي هــذا الكتــاب ّ
ـفـي بعــض أقطــار المشــرق العر ـبـيّ وخارجــه ،قبــل مــا يز يــد ع ـلـى الســبعين ســنة.
أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد الصفحات480 :

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :

رقم الطبعة2 :

نوع التجليد :عادي

عدد األلوان١ :

978-2-72-148169-6

2-72-148169-X

$20.00

صوصا ،بدءًا من مدارس الحرفيّين
ً

بقلم :شفيق جحا

محطـةٌ
يوثّــق هــذا الكتــاب أزمــة العــام  1882المعروفــة "بمســألة لويــس" .إنّهــا
ّ

الســلف
بــارزة ٌ ـفـي تار يــخ الجامعــة األميرك ّيــة ـفـي بيــروت ،تناقلهــا الخلــف عــن ّ
ـت تفاصيلهــا ع ـلـى مــدى ثمانيــن ســن ًة.
وأُهمِ َلـ ْ
عدد الصفحات254 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
978-2-72-141196-9

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي

$14.00

ش ــفيق جح ــا

ش ــفيق جحا

على مراحل التعليم التي م ّر بها

دارون وأزمة  1882بالدائرة الطب ّية

تأسست
المدارس النظاميّة.
ّ

سة نظاميّة عامّ ة في بشمزّين،

محدودة الموارد التي تمكّنت

ن بين أبنائها ،من أن تتخلّص

ستطاعت أن تنجب العشرات

صحاب االختصاص ،واستحقّت

شفيق جحا

س والعلم والمتعلّمين ،وإحدى

،،

من

حضار ًة في الجمهوريّة اللبنانيّة.

تخرّج في قسم التاريخ بالجامعة

ب العاملين في حقل التربية

التاريخي ،وما
وقوع في الفراغ
ّ

بأعمال صالحة مماثلة ،ليس
في كلّ مدينة وقرية لبنانيّة.

األميركيّة في بيروت سنة .١٩٣٣
ّ
والمدارس
ي�� التعليم
ّ
ت��ار خ� في بشمزين

ما ج ّد وسيج ّد في مسيرة

إلتحق بانترناشيونال كوليج مدر ًّسا

ورئيسا لقسم العلوم
سنة ،١٩٣٣
ً
االجتماعيّة فيها من .١٩٨٠ – ١٩٤٤
ودرّس محاضرًا بدائرة التربية في

ّ
والمدارس
ي�� التعليم
ّ
ت��ار خ� في بشمزين
()١٩٥١ - ١٨٥٠

Réf: HGAOAR000015A

مواليد

بشمزّين

الكورة.

الجامعة األميركيّة من .١٩٧٠ – ١٩٤٥

مؤلّف مشارك في حوالى أربعين كتابًا

مدرسيًّا .أوّل من أدخل تدريس مادّة
نظامي
التربية الوطنيّة واألخالق بشكل
ّ
اللبناني.
الرسمي
في منهاج التعليم
ّ
ّ
صدر له عن دار المشرق:
اللبناني ،تاريخه وتعديالته
الدستور
ّ
الحالي
ونصه
ّ
ّ
دارون وأزمة السنة  ١٨٨٢بالجامعة
األميركيّة

معركة مصير لبنان في عهد االنتداب
الفرنسي – جزآن
ّ
تاريخ التّعليم والمدارس في بشمزّين
()١٩٥١ - ١٨٥٠

الفرنسي /1946-1918 -جزء 1
معركة مصير لبنان في عهد االنتداب
ّ

الحركة العربيّة الس ّريّة

األدبي لشفيق جحا
الوجه
ّ

تاريخ التعليم والمدارس في بشم ّزين 1951-1850
بقلم :شفيق جحا
المهتميــن
يحــاول هــذا الكتــاب تلبيــة رغبــة
قصــة التعليــم
ّ
باالطــاع ع ـلـى ّ
ّ
والمــدارس ـفـي بشــمزّين ع ـلـى حقيقتهــا.
عدد الصفحات526 :
عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

2-72-147105-8

الم َوثِّ َق ـ ِة لعهــد االنتــداب الفرنســيّ ،يــروي هــذا
ع ـلـى ال ّرغــم مــن تع ـدّد الكتــب ُ

الكتــاب ً
أيضــا تلــك الحقبــة التّاريخ ّيــة مــن منظــار ٍ تحلي ـلـيّ ألهم ّيــة ارتــداد
عواقبهــا ع ـلـى األزمــة ال ّراهنــة ـفـي لبنــان نتيجــة اختــاف والء المواطنيــن
وصراعهــم العقائــديّ.

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

رقم الطبعة٢ :

بقلم :شفيق جحا

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
978-2-72-147105-5

$20.00

عدد الصفحات552 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي

2-72-147103-1

978-2-72-147103-1

$25.00
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Encyclopédie - L’Islam et l’Iran - Dynamique de la culture et
vitalité de la civilisation (Vol. I)
par Dr. Ali Akbar Wilayati
C’est le premier volume de cette encyclopédie. Il porte sur un
aperçu historique sur la naissance et la propagation de l’Islam,

tout en tirant des conclusions « destinées à servir la cause de
l’Islam et de la Nation ».

٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠١٢ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-147084-3

$18.00

368 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

2 جزء/1946-1918 - الفرنسي
معركة مصير لبنان في عهد االنتداب
ّ
 شفيق جحا:بقلم

يســتذكر هــذا الكتــاب ـفـي جزئــه الثا ـنـي تار يــخ الوصــول إ ـلـى اســتقالل لبنــان مــن
ـل غيــاب
ّ  مــرو ًرا بحــال الجمهور يّــة ـفـي ظـ،العهــد االنتقا ـلـيّ إ ـلـى معركــة الجــاء

.ال ّدســتور وتأثيــر الحــرب العالم ّيــة الثانيــة ـفـي البــاد

٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠١٧ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-147104-8

$25.00

2-72-147084-1

498 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-147104-X

Encyclopédie - L’Islam et l’Iran De l’avènement de L’Islam à sa prospérité (Vol. II)

Les Waqfs de Beyrouth Ottoman (1843-1909) - Réseaux
socioculturels et économiques

par Dr. Ali Akbar Wilayati

par Aurore Adada

C’est le deuxième volume de cette encyclopédie. Il est formé

Ce livre analyse les modalités de partage de l’espace urbain au

administratives et sociales de la civilisation islamique et ses arts,

familiale des waqfs et l’attachement physique de leurs fondateurs

de 4 livres et porte sur les sciences islamiques, les institutions
ainsi que l’influence de cette dernière sur la civilisation occidentale.
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠١٢ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-147085-0

$18.00

368 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-147085-X

niveau d’une société multiconfessionnelle, en montrant la gestion
aux instances religieuses et charitables.
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠١٧ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-147106-2

$16.00

358 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-147106-6

48

تاريـخ ،جغرافيـة ،آثـار History, Geography and Archeology

Une histoire du Liban à travers les archives des Jésuites
)T. 1- (1816 - 1845

الحضارات
بقلم :لبيب عبد الساتر

par Sami Kuri s.j.

بحــث واضــح وســهل عــن الحضــارات،
ـن موضوعــات ُمطابقــة للمــوا ّد
يتضمـ ُ
ّ
المق ـ ّررة ـفـي الســنة األو ـلـى الثانو يّــة مــن المنهــج الرســميّ اللبنا ـنـيّ.
عدد الصفحات346 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة١٧ :

2-72-147074-4

الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
978-2-72-147074-4

$11.50

هــو أ ّول إصــدارات كتــاب تار يــخ لبنــان مــن خــال أرشــيف اآلبــاء اليســوع ّيين،

يغطــي الفتــرة التاريخ ّيــة الممت ـدّة بيــن  1816و.1845
ّ
عدد الصفحات600 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-147049-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-147049-2

$20.00

Une histoire du Liban à travers les archives des Jésuites
)T. 3- (1863 -1873
)L’Islam. Croyances et institutions (fr

par Sami Kuri s.j.

par Henri Lammens

هــو ثالــث وأحــدث إصــدارات كتــاب تار يــخ لبنــان مــن خــال أرشــيف اآلبــاء
اليســوع ّيين ،ويشــمل الفتــرة الممت ـدّة بيــن  1863و 1873التــي تتكلّــم ع ـلـى

Ce livre comporte un exposé objectif des croyances et des
institutions de l’Islam, notamment l’Islam contemporain.
عدد الصفحات336 :

أبعاد الكتاب٢٣,٥ × ١٦ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :فنّي مع جاكيت

رقم الطبعة٤ :

2-72-147059-0

الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
978-2-72-147059-1

$17.50

مرحلــة إعــادة إعمــار لبنــان بعــد األحــداث والحــروب الطائف ّيــة التــي شــهدها

مؤسســة المتص ّرف ّيــة.
الجبــل بيــن  1840و ،1860وذلــك ـفـي زمــن
ّ
عدد الصفحات484 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002733-1

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٧ :
نوع التجليد :عادي

$19.00
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Une histoire du Liban à travers les archives des Jésuites
)T. 2- (1846 - 1862
par Sami Kuri s.j.
هــو ثا ـنـي إصــدارات كتــاب تار يــخ لبنــان مــن خــال أرشــيف اآلبــاء اليســوع ّيين،
يغطــي تار يــخ لبنــان ـفـي الفتــرة الممت ـدّة بيــن  1846و.1862
ّ
عدد الصفحات436 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002706-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي

$18.00

التاريخ المعاصر

بقلم :لبيب عبد الساتر
الســنة الثانويّــة الثانيــة ،فهــو
يتطابــق محتــوى هــذا الكتــاب والمنهــج المقـ ّرر ـفـي ّ
الطالــب مباشــر ًة إ ـلـى صلــب القض ّيــة العرب ّيــة ويبـدّد الغمــوض ـفـي ذهنــه
يهــدي ّ
إذ تُع َت َبـ ُر مــادّة اســتقالل الـدّول العرب ّيــة جديــد ًة عنــد المتعلّميــن.
عدد الصفحات364 :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002747-8

جمهوريّة اشترا ك ّية مسيح ّية:
اليسوع ّيون وهنود الپركواي ()1768-1609
بقلم :ألبرتو أرماني
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ
قصــة إقامــة الرهبان ّيــة اليســوع ّية لمــا يشــبه "دولــة"
يحكــي هــذا الكتــاب ّ
قوامهــا سلســلة مــن القــرى أو "الحواضــر" ،حيــث انتقــل الهنــود الكَوارا ـنـي فيهــا
ـم إجبــار
إ ـلـى حيــاة حضار يّــة .وبقيــت تلــك "الحواضــر" تــؤدّي رســالتها ح ّتــى تـ ّ
اليســوع ّيين ـفـي العــام  ١٧٦٨ع ـلـى مغــادرة المنطقــة بأم ـر ٍ مــن البابــا بعــد أن

ضغطــت عليــه الحكومــات األوروب ّيــة المناهضــة للرهبان ّيــة اليســوع ّية.
عدد الصفحات222 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002704-1
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أبعاد الكتاب٢٣ × ١٥,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

$5.00

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٨٤ :
نوع التجليد :عادي

$11.50

)Baalbek-Heliopolis City of the Sun (En
by Nina Jidejian
This book presents a historical and archaeological background of
Baalbek and its monumental temples. We discover the “City of

the Sun” with the Romans, the Byzantines, the Arabs, as well as
the cult of its god. To make the reading more enjoyable, the text is
accompanied with interesting photos and drawings.

عدد الصفحات300 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002687-7

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٧٤ :
نوع التجليد :عادي

$32.00

تاريـخ ،جغرافيـة ،آثـار History, Geography and Archeology

Tripoli through the Ages
by Nina Jidejian
This volume is the end of the series of books depicting Lebanon’s
ancient coastal cities. It focuses on the history of Tripoli, its
evolution through different eras. The text is accompanied with
hundreds of interesting photos and drawings.
عدد الصفحات262 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
110-0-00-002702-7

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٦٩ :
نوع التجليد :فنّي مع علبة

$32.00

ي  -صفة جزيرة العرب
الهمدان ّ
إعداد :إبراهيم خوري

وجغرافـيّ حــا ّد
ـ
االطــاع،
ونســابة ضليــع ،ومــؤ ِّرخ واســع ّ
الهمدا ـنـي عالِــم جليــلّ ،
ـي
ـ
س
وسيا
ـة،
ـ
ه
البدي
ـريع
ـ
س
ـاعر
ـ
ش
و
ـتوى،
ـ
س
الم
ـع
ـ
ي
رف
البصــر والبصيــرة ،وأديــب
ّ
مرهــوب الجانــب .أحــاط بمختلــف معــارف عصــره ،ونبــغ ـفـي العديــد منهــا .كتــب
ـل أشــهر كتاباتــه صفــة جز يــرة العــرب ،فــا شــبيه
عــن مواضيــع متع ـدّدة ،ولعـ ّ
الجغرافـيّ العر ـبـيّ.
ـ
لهــذا الكتــاب ـفـي التــراث
عدد الصفحات176 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002743-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي

$5.50

المقدسي البشاري  -أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم
ّ
إعداد :إبراهيم خوري

هــو مص ّنــف فر يــد يقتصــر موضوعــه ع ـلـى جغرافيــة "مملكــة اإلســام" ،يشــرح

فيه المقدســيّ ،والذي يترأّس "المدرســة الكالســيك ّية للجغرافية اإلســام ّية"،
مخطــط واحــد.
ســمت إليهــا مملكــة اإلســام وفــق
ّ
األقاليــم التــي ُق ّ
عدد الصفحات168 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
110-0-00-002746-1

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي

$5.50
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ـوعي
األب صالح أبو جوده اليس ـ
ّ

ـوعي
األب صالح أبو جوده اليس ـ
ّ

ة ً
العربي؟
أرضا خصب ًة في العالم
ّ

جواب يكمن في تشابك األسباب

» في مختلف تجلّياتها وأبعادها
الديني حقيقةٌ
يّة .فجمود الفكر
ّ
موضوعي
نقاش
ٍ
حول دون قيام
ّ

ة نفسها ،وبين أقطابها والنخب

صيغ ديموقراطيَّة.
التوصل إلى
ّ
ٍ
السلطة السياسيّة نشأة تيَّارات

منشورات

المرجعيَّة الدينيَّة المستقرَّة في

اها عن نهج السلطة ،إذ إن ّها

طتها الذاتيّة ،وعلى ما تعتبره
مؤتمنةٌ عليه وعلى ديمومته.

www.darelmachreq.com
info@darelmachreq.com

قى العمل على تفكيك تشابك
و«الظرفيّة»،

وفهم

عناصرها

يَّة أمر ٌ أساسي ٌّ في هذا المسعى.

ن

،،

العربي .فما السبيل
مقرط َة العالم
ّ

�لــ
العجاف
و� ِ
ا ّس� ن

من وقع سياسات الدول الكبرى

ن العربيّة .ولكنّ إرادة التغيير
َ
يمكن أن
تقف في وجهها الدولُ

�لــ
العجاف
و� ِ
ا ّس� ن

التوزيع

ن

www.librairiestephan.com
info@librairiestephan.com

َّ
ّ
ّ
العربي
طموحات التحول إلى الديموقراطية في لبنان والعالم

Réf: POLPPP000008A

سلسلة
سياسـ ـ ـ ــة واجتمـ ـ ـ ـ ــاع

السنون العجاف -
ي
طموحات التح ّول إلى الديموقراط ّية في لبنان والعالم العرب ّ
اليسوعي
بقلم :األب صالح أبو جوده
ّ
أرض خَصبــة للديموقراط ّيــة ـفـي
كتــاب ُيب ـرِز ضــرورة التغييــر مــن حيــث إيجــاد ٍ
العالــم العر ـبـيّ.
عدد الصفحات288 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7108-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

Un liban neutre malgré une géopolitique engagée
par Dr. Louis HONEINÉ
Cet ouvrage, à l’origine thèse de doctorat en Sciences Politiques,
appelle à promouvoir un Liban nation et un Liban démocratique.
عدد الصفحات460 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :

رقم الطبعة١ :

978-2-7214-7098-0

$13.35

$13.00

مخاض الديموقراط ّية في لبنان والشرق األوسط
ي  -نحو دولة المواطنة
المسيح ّيون في المشرق العرب ّ

بقلم :د .نائل جرجس

ـرح المؤلّــف إشــكال ّية عيــش أقلّيــات مجتمعاتنــا ـفـي شــبه غر ب ـ ٍة عــن
يطـ ُ
ُمحيطهــا ع ـلـى بســاط البحــث العلمــيّ ،ليس ـلّط الضــوء بعدهــا ع ـلـى واقــع
مســيح ّيي الشــرق وخصوص ّيتــه.
عدد الصفحات380 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7102-4
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي

$12.00

اليسوعي
بقلم :األب صالح أبو جوده
ّ
ـرح المؤلّــف إشــكال ّية عيــش أقلّيــات مجتمعاتنــا ـفـي شــبه غر ب ـ ٍة عــن
يطـ ُ
ُمحيطهــا ع ـلـى بســاط البحــث العلمــيّ ،ليس ـلّط الضــوء بعدهــا ع ـلـى واقــع
ـكل مــن
مرجعــا
مســيح ّيي الشــرق وخصوص ّيتــه ،ليكــون هــذا الكتــاب
مهمــا لـ ّ
ً
ًّ

يســعى لترســيخ وجــوده ـفـي المشــرق.
عدد الصفحات368 :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

978-2-7214-7096-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي

$10.00

سياسـة واجتماع Politics and Sociology

هل من مسألة مسيح ّية في المنطقة العرب ّية؟
من السوسيولوجيا التاريخ ّية إلى الواقع المعاصر
بقلم :د .شارل شرتوني
مــن مق ّدمــة الكاتــب" :آمــل أن يســتعيد الوجــود المســيحيّ ـفـي المنطقــة
العرب ّيــة حيو يّتــه مــن خــال تبلــور مواعيــد «الربيــع العر ـبـيّ» ،ـفـي مجــاالت
اســتعادة حقــوق اإلنســان ،والح ّر يّــات الفكر يّــة واالعتقاديّــة والســلوك ّية،
والخيــارات الليبرال ّيــة والديموقراط ّيــة واإلنمائ ّيــة ،دورهــا الناظــم ـفـي الحيــاة
والخاصــة بهــذه المنطقــة مــن العالــم".
العامــة
ّ
ّ
عدد الصفحات160 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7097-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي

اليسوعي
بقلم :األب روبير بندكتي
ّ

يس ـلّط الكتــاب الضــوء ع ـلـى ظاهــرة الطائف ّيــة بصفتهــا طريقــة ـفـي الممارســة
معــا.
االجتماع ّية-السياس ـ ّية وأســلوبًا ـفـي التفكيــر ً

978-2-7214-7083-6

يس ـلّط الكتــاب الضــوء ع ـلـى ظاهــرة الطائف ّيــة بصفتهــا طريقــة ـفـي الممارســة
معــا.
االجتماع ّية-السياس ـ ّية وأســلوبًا ـفـي التفكيــر ً
عدد الصفحات306 :
رقم الطبعة ٢ :من ّقحة ومزيدة
عدد األلوان١ :
978-2-7214-7078-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي

$5.00

$7.00

ي والجماعة المذهب ّية ()2
المجتمع المدن ّ
ي والجماعة الطائف ّية  -خبرة قرية مسيح َّية
الهو يّة بين المجتمع المدن ّ
جرة في الحرب األهل َّية اللبنان ّية  -دراسة أنثروبولوج ّية
مه َّ

عدد الصفحات496 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

ي والجماعة المذهب ّية ()1
المجتمع المدن ّ
الديني
الشعائر بين الدين والسياسة في اإلسالم والمسيح ّية  -االحتفال
ّ
ي المعاصر
منب ًرا سياس ًّيا في المجتمع اللبنان ّ
اليسوعي
بقلم :األب روبير بندكتي
ّ

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي

$9.00

هو يّة لبنان الوطن ّية  -نشأتها وإشكال ّياتها الطائف ّية
اليسوعي
بقلم :األب صالح أبو جوده
ّ

دراســة تهــدف إ ـلـى فهــم إشــكال َّيات الهو يَّــة الوطن َّيــة المرتبطــة بالخلف َّيــة
ّ
معقــد
الدين َّيــة والثقاف َّيــة الطائف َّيــة .كمــا تشــير إ ـلـى أمر يــن يتداخــان بوجــه
إلنتــاج خصوص َّيــة لبنــان والتبــاس هُو يَّتــه الوطن َّيــة ،همــا نشــأ ُة الدولــة وتط ـ ّور
االتِّجاهــات الوطن َّيــة لــدى الطوائــف المختلفــة.
عدد الصفحات328 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7076-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي

$9.00
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ئل في المجاالت التي عُ ني بها،

ميّة ،وتحقيقات علميّة ،وشعرًا،

رن ــا خال ــد قائدبيه

ة الدكتور سامي مكارم العلميّة

إعداد وتنسيق:
رن ــا خال ــد قائدبي ــه

غاص ن َ َفر ٌ من محبّيه ومُ ريديه

أنّ مَ ْطلَب اإلحاطة بتراث الشيخ

ارته وتنوّعه فحسب ،بل لعُ مقه،

ُسنًا إذا ما زدتَه نظرًا.
يزيدُك ح ْ

بين أيدينا عن هذا السياق،

شيخ سامي ،إالّ أن ّها تتميّز عمّ ا

،،

سامي نسيب مكارم
()٢٠١٢ -١٩٣١

أعماله بأن ّها َ
شذَرات ممّ ا كتبه

فيها ،وإن شا َركَتْها تنوّعَ ها النابع

أستاذ

الرجل الفذّ .فنظرة سريعة إلى

العربيّة بالجامعة األميركيّة في بيروت،

كارميّة تُظهر توزُّعها بين األدب

اإلسالمي ،والنثر
صفوفًا في التصوّف
ّ

ش

رمزي منير البعلبكي

حيث درّس فيها حتّى الثمانينيّات
ّ
را� مكارمية
�� ذ� تٌ

المً ا والقضايا الوطنيّة والعامّ ة.

في

الدراسات

العربيّة

ومتخصص في الخطوط
واإلسالميّة
ّ

العربي القديم حتّى وفاته.
ّ

حاز درجة بكالوريوس في األدب

والفلسفة

العام

،١٩٥٤

ودرجة

العربي العام ،١٩٥٧
ماجستير في األدب
ّ

ودرجة الدكتوراه في الفلسفة ودراسات
الشرق األوسط من جامعة ميشيغان

في الواليات المتّحدة األميركيّة العام
.١٩٦٣
العربي
شغل رئاسة دائرة األدب
ّ
ولغات الشرق األدنى في الجامعة

ُ
ّ
مما كتبه ســامي مــكارم للصحافة أو كتب عنه فيها

األميركيّة مرّتين.
نشر ثالثة دواوين شعريّة:
مرآة على جبل قاف ()١٩٩٦

ضوء في مدينة الضباب ()١٩٩٩

حب على شاطئ مرآة
قصائد
ّ
()٢٠٠٤

Réf: LITLLL000042A

مما كتبه سامي مكارم للصحافة أو كتب عنه فيها
شذرات مكارم ّية ّ -

بقلم :الشيخ سامي مكارم

إعداد وتنسيق :رنا خالد قائدبيه
ممــا كتبــه
هــي مجموعـةٌ مــن ُد َرر الشــيخ ســامي مــكارم ،ت ّتصــف بأنّهــا َشـ َذرات ّ

ـن
للصحافــة،
وممــا كُتــب عنــه فيهــا .وتتن ـ ّوع هــذه الشــذرات بيــن األدب والفـ ّ
ّ

والعقائــد تاري ً
والعامــة.
وأعالمــا والقضايــا الوطن ّيــة
خــا
ً
ّ
عدد الصفحات286 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة١ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :

978-2-7214-8172-6

$12.00

شعراء النصران ّية  -الجزء األ ّول :قبل اإلسالم
اليسوعي
ونسقها :األب لويس شيخو
جمعهما ّ
ّ
عــن مق ّدمــة المؤلّــف" :نب ّيــن ـفـي هــذا المؤلَّــف مــا كان للنصران ّيــة مــن الســهم
الوافـي بيــن شــعراء الجاهل ّيــة ،مســتندين ـفـي قولنــا إ ـلـى أقــدم تآليــف العــرب وال
ـ

تيســر لنــا جمعــه مــن مكاتــب أور بّــه ومصــر
س ـ ّيما مؤ ّرخــي المســلمين
ّ
وممــا ّ
الخاصــة ـفـي أنحــاء الشــرق وال س ـ ّيما مــن مخطوطــات مكتبتنــا
ومــن خزائــن
ّ

الشــرق ّية .".. .

عدد الصفحات934 :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-1190-7

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$56.00

ي لشفيق جحا
الوجه األدب ّ

شعراء النصران ّية  -الجزء الثاني :بعد اإلسالم
اليسوعي
ونسقها :األب لويس شيخو
جمعهما ّ
ّ

ينشــر هــذا الكتــاب مقــاالت للمــؤ ّرخ شــفيق جحــا تطــرح مســاره النهضــويّ
والمؤســس باعتبــاره واح ـدًا مــن
يجســد شــخص ّية العالــم
التنويــريّ ،حيــث
ّ
ّ

عــن مق ّدمــة المؤلّــف" :نتبــع ـفـي هــذا المؤلَّــف آثــار الشــعراء النصــارى الّذيــن
نبغــوا بعــد ظهــور اإلســام مســتندين ـفـي قولنــا إ ـلـى أقــدم تآليــف العــرب وال

بقلم :شفيق جحا

الكبــار الّذيــن واصلــوا تع ّهدهــم لمشــعل النهضــة العرب ّيــة بفضــل منطلقاتــه
المســتقبل ّية اإلنســان ّية وأهدافــه الوطن ّيــة العروب ّيــة.
عدد الصفحات178 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة١ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :

978-2-7214-1195-2

$10.00
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تيســر لنــا جمعــه مــن مكاتــب أور بّــه ومصــر
س ـ ّيما مؤ ّرخــي المســلمين
ّ
وممــا ّ
الخاصــة ـفـي أنحــاء الشــرق وال س ـ ّيما مــن مخطوطــات مكتبتنــا
ومــن خزائــن
ّ

الشــرق ّية .".. .

عدد الصفحات516 :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-1191-4

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$34.00

ـي Arabic Literature
أدب عر بـ ـ ّ

المخطوطات العرب ّية لكتبة النصران ّية

كليلة ودمنة  -طبعة مدرس ّية مص ّورة ومل ّونة

ّ
العلمــة اليســوعيّ الكبيــر لو يــس شــيخو ـفـي هــذا المرجــع الــذي ال غنــى
أور َد

عــن مق ّدمــة الناشــر" :أعدنــا النظــر ـفـي هــذه الطبعــة وأصلحنــا مــا ـفـي ذاك األصــل

اليسوعي
بقلم :األب لويس شيخو
ّ

اليسوعي
بقلم :األب لويس شيخو
ّ

عنــه مــا َعثــر عليــه مــن أســماء المخطوطــات المســيح ّية التــي تعــود إ ـلـى القــرون
األو ـلـى مــن الهجــرة الموجــودة ـفـي المكتبــات األوروب ّيــة العموم ّيــة ،وأديــرة

الرهبــان وخزائــن الكتــب الشــرق ّية ـفـي أرجــاء العالــم العر ـبـيّ.

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد الصفحات304 :

الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :

رقم الطبعة٣ :

عدد األلوان١ :

978-2-7214-1189-1

نوع التجليد :عادي

خط ّيــة ـفـي مكتبتنــا الشــرق ّية
مــن األغــاط  ...مســتندين ـفـي ذلــك إ ـلـى ثــاث نســخ ّ
وإ ـلـى الطبعات الســابقة".
عدد الصفحات288 :
رقم الطبعة١٥ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-1164-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي

$6.00

$13.00

النصران ّية وآدابها بين عرب الجاهل ّية
تاريخ اآلداب العرب ّية -
القرن التاسع عشر والربع األ ّول من القرن العشرين
اليسوعي
بقلم :األب لويس شيخو
ّ

عــن مق ّدمــة الناشــر" :فضــل هــذا الكتــاب أنّــه باإلضافــة إ ـلـى ميزتــه اإلحصائ ّيــة

الّتــي تجــري ع ـلـى ركائــز البلــدان والطوائــف والمذاهــب،
يتضمــن إطــا ًرا تاريخ ًّيــا
ّ

شـ ً
ـامل لعوامــل النهضــة".
عدد الصفحات558 :
رقم الطبعة٤ :

عدد األلوان١ :

978-2-7214-1175-4

اليسوعي
بقلم :األب لويس شيخو
ّ

يوثّــق هــذا الســفر الموســوعيّ عصــارة جهــود اســتم ّرت نحــو أربعيــن ســنة،

ـم ـفـي حواشــيه أعــام
تار يــخَ النصران ّيــة وآدابهــا بيــن عــرب الجاهل ّيــة ،ويضـ ّ
الرجــال والنســاء ،والقبائــل ،والبلــدان واألمكنــة ،والمفــردات اللغو يّــة ،وأديــان

العــرب ،وأخـ ّـص الكتــب الطبيع ّيــة
والخط ّيــة المعتمــد عليهــا مــن عرب ّيــة
ّ
ـم كذلــك مجموعـ ًة نــادر ًة مــن وثائــق تح ّراهــا األب لويــس شــيخو
وأوروب ّيــة .ويضـ ّ
ـفـي بطــون عشــرات المطبوعــات والمخطوطــات.

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$22.00

عدد الصفحات532 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-1163-1

أبعاد الكتاب٢٥ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي

$15.00
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ي
مقامات بديع الزمان الهمذان ّ
محمد عبده
تقديم وشرح :العال ّمة الشيخ
ّ
أنشــأ الهمذا ـنـيّ زهــاء أربعمائــة مقامــة ،طبــع مجموعــة منهــا ـفـي األســتانة العل ّيــة
ومســت الحاجــة ـفـي االســتفادة منــه أ ّو ًل إ ـلـى
وهــو غز يــر الفوائــد كثيــر الفرائــد،
ّ
تصحيحــه ور ّد لفظــه إ ـلـى صريحــه ،وثان ًيــا إ ـلـى تفســير غريبــه وتبيــان خف ّيــه
وتوضيــح غامضــه.
عدد الصفحات262 :
رقم الطبعة١٠ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-1100-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي

$7.50

المؤ ّلفون العرب المسيح ّيون من قبل
اإلسالم إلى آخر القرن العشرين -

معجم األعالم واآلثار والمراجع  -المجلّد التاسع[ :الجئ  -المعلّم]
اليسوعي
إعداد :األب كميل حشيمه
ّ
عــن مق ّدمــة المؤلِّــف« :ك ُثــرت ـفـي اآلونــة األخيــرة المص ّنفــات الّتــي تب ّيــن مــا

المجاني الحديثة عن مجاني األب شيخو ( 5أجزاء)

حا وتبوي ًبا لجنة من األساتذة ،بإدارة
جدّدها اختيا ًرا
ودرسا وشر ً
ً
فؤاد أفرام البستاني
اليسوعي
بقلم :األب لويس شيخو
ّ

مختــارات مــن روائــع األدب العر ـبـيّ شــع ًرا ونثـ ًرا مــن العصــور الخمســة التاليــة:
العصــر الجاه ـلـيّ ،وصــدر اإلســام ،والعصــر الع ّباســيّ ،واالنحطــاط ،واألدب
منســقة ،وأســلوب
األندلســيّ .وقــد ظهــر ـفـي العــام  ١٨٨٢ليجمــع بطريق ـ ٍة
ّ
متــد ّرج ،أفضــل مــا ُينتخــب مــن خزانــة األدب العر ـبـيّ ،ـفـي مواضيـ َـع مختلفــة.
عدد الصفحات1842 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002735-5

56

أبعاد الكتاب٢٣ × ١٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي

$23.50

ـب واألدب والصحافــة،
ق ّدمــه العــرب المســيح ّيون ـفـي مياديــن العلــوم والطـ ّ
وهــو كثيــر ،بانــت طالئعــه منــذ قبــل اإلســام ،وأزهــر ـفـي العصــور األمويّــة
والع ّباس ـ ّية ،وكان مــن باعثــي النهضــة مــع إطاللــة العصــور الحديثــة ح ّتــى

أن المعلومــات عــن هــذه النواحــي موزّعــة ـفـي مراجــع كثيــرة مبعثــرة،
اليــوم .بيــد ّ
ّ
ويفتقــر
المثقــف ،بــل المباحــث المتضلّــع ،إ ـلـى مرجــع جامــع يشــمل ِسـ َير أ كبــر
عــدد ممكــن مــن المؤلّفيــن العــرب المســيح ّيين وآثارهــم ،فجــاء هــذا الكتــاب
كل مؤلِّــف مذكــرة ،ســير ًة مختصــر ًة ،بقــدر
ليكــون ع ـلـى نحــو معجــم يقـدّم عــن ّ

مــا تتوافــر المعلومــات عنهــا ،مــع الئحــة بمؤلّفاتــه ،ومجموعــة واســعة مــن
المراجــع التــي تناولتــه بالبحــث».
عدد الصفحات392 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7107-9

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$30.00

ـي Arabic Literature
أدب عر بـ ـ ّ

المؤ ّلفون العرب المسيح ّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين -
معجم األعالم واآلثار والمراجع  -المج ّلد الثامن[ :فخر  -ك ّيال]

المؤ ّلفون العرب المسيح ّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين -
معجم األعالم واآلثار والمراجع  -المج ّلد السادس[ :شكّور  -عبد هللا]

اليسوعي
إعداد :األب كميل حشيمه
ّ

اليسوعي
إعداد :األب كميل حشيمه
ّ

عدد الصفحات404 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7101-7

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$30.00

المؤ ّلفون العرب المسيح ّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين -
معجم األعالم واآلثار والمراجع  -المج ّلد السابع[ :عبد هللا  -فحمة]
اليسوعي
إعداد :األب كميل حشيمه
ّ
عدد الصفحات408 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7095-9

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$30.00

عدد الصفحات408 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7089-8

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$30.00

المؤ ّلفون العرب المسيح ّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين -
معجم األعالم واآلثار والمراجع  -المج ّلد الخامس[ :الزاخر  -شكري]
اليسوعي
إعداد :األب كميل حشيمه
ّ
عدد الصفحات408 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
جاكيت
978-2-7214-7091-1

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
ّي مع
نوع التجليد :فن ّ

$30.00
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المؤ ّلفون العرب المسيح ّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين -
معجم األعالم واآلثار والمراجع  -المج ّلد الرابع[ :خليل  -ال ّريّس]
اليسوعي
إعداد :األب كميل حشيمه
ّ
عدد الصفحات404 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7087-4

اليسوعي
إعداد :األب كميل حشيمه
ّ
أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$30.00

المؤ ّلفون العرب المسيح ّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين -
معجم األعالم واآلثار والمراجع  -المج ّلد الثالث:
[جريديني  -خليفة]
ّ

اليسوعي
إعداد :األب كميل حشيمه
ّ
عدد الصفحات416 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7081-2
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المؤ ّلفون العرب المسيح ّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين -
جريديني]
معجم األعالم واآلثار والمراجع  -المج ّلد الثاني[ :بابادوبولس -
ّ

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

$30.00

عدد الصفحات408 :

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :

عدد األلوان١ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

الطبعة األخيرة في٢٠١١ :

رقم الطبعة١ :

978-2-7214-7082-9

$30.00

المؤ ّلفون العرب المسيح ّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين -
معجم األعالم واآلثار والمراجع  -المج ّلد األ ّول[ :آبا  -أ يّوب]
اليسوعي
إعداد :األب كميل حشيمه
ّ
عدد الصفحات408 :

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :

عدد األلوان١ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ

رقم الطبعة١ :

978-2-7214-7079-9

الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :

$30.00

ـي Arabic Literature
أدب عر بـ ـ ّ

سليم حيدر

األخطل الصغير
بقلم :سهيل مطر

بقلم :د .علي شلق

أصبحــت كتاباتــه الجســر الــذي عبــر عليــه الكثيــرون إ ـلـى التجديــد .وخير لإلنســان

يتطـ َّرق الدكتــور ع ـلـيّ شــلق ،قبــل الغــوص ـفـي أشــعار حيــدر ،إ ـلـى أســرة الشــاعر،
فأبــرز دور المحامــي ،فالقاضــي ،فالســفير والوز يــر ،فالنائــب ،قبــل أن يصــل إ ـلـى
المؤلِّــف صاحــب القصائــد والمخطوطــات ،واإليمــان القــويّ باللــه.

بــرز دور األخطــل الصغيــر "بشــارة الخــوري" ـفـي مطلــع القــرن العشــرين عندمــا
أن يكــون جسـ ًرا مــن أن يكــون مجـ ّرد عابــر بســيط.
عدد الصفحات140 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-1161-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي

$5.00

فوزي المعلوف

إيل ّيا أبو ماضي

بقلم :د .ربيعة أبي فاضل

جــدوا
إليل ّيــا أبــو ماضــي أثــره ـفـي النهضــة األدب ّيــة الحديثــة ،وهــو مــن بيــن الذيــن م ّ
التــراث العر ـبـيّ ودعــوا إ ـلـى التضامــن الخـ ّـاق .لقــد حمــل لبنــان ـفـي قلبــه وروحــه
علمــا مــن أعــام الشــعر المهجــريّ المع ِّبــر عــن
وتــرك فيــه جــذوره ،ف ُي َعـ ّد شــعره ً

الغر بــة الموجعــة.

978-2-7214-1151-8

110-0-00-002744-7

$5.00

بقلم :د .جميل جبر

عدد الصفحات120 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

عدد الصفحات160 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٤ :
نوع التجليد :عادي

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي

$4.75

ـع ،أجمــع متذ ِّوقــو الشــعر ع ـلـى ســحره
فــوزي المعلــوف وج ـهٌ مهجــري ٌّ مشـ ّ
ـاص ،ومناخــه العــذب ،وعـدّوه رائــد اتّ ــجاه مم َّي ــز ـفـي الشــعر العر ـبـيّ .يسـلّط
الخـ ّ
المؤلّــف ـفـي كتابــه الضــوء ع ـلـى الظــروف السياس ّي ــة واالجتماع ّي ــة التــي دعــت
فــوزي المعلــوف إ ـلـى الهجــرة ،وع ـلـى معاناتــه التــي رافقــت عمــره القصيــر ،كمــا
يحلّــل أســلوبه الشــعريّ وكيف ّي ــة تط ـ ّوره.
عدد الصفحات176 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002694-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي

$6.00
59

بولس سالمة

خليل مطران

بقلم :د .منصور عيد

بقلم :د .منير عشقوتي

أن مؤلّفاتــه النثر يّــة أ كثــر عــددًا مــن
إشــتهر بولــس ســامه لشــعره ،بال ّرغــم مــن ّ
بموضوعيــن أساس ـ ّيين
مؤلّفاتــه الشــعر يّة .تم ّثلــت شــاعر يّة بولــس ســامه
َ

عــن مق ّدمــة المؤلِّــف" :خليــل مطــران واحــد مــن كبــار شــعرائنا ...تن ّفــس الشــعر
المصلــح والثائــر والهــادئ
فر ً
حــا وحزنًــا ونــذر لــه حياتــه .كان الناثــر والشــاعر ُ

همــا األلــم والشــعر القصصــيّ الملحمــيّ ،وقــد تداخــل الموضوعــان ـفـي كثيــر
مــن القصائــد ،ح ّتــى إنّنــا نجــد مالمــح تجر بــة األلــم وانعكاســاتها ع ـلـى نفسـ ّيته.
عدد الصفحات128 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002745-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي

والهــادر".

عدد الصفحات184 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002711-9

$4.75

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

$6.00

خليل حاوي

بقلم :د .جميل جبر
ممــا
خليــل حــاوي رائــد مــن ر ّواد الشــعر العر ـبـيّ الحديــثُ ،عــرف شــاع ًرا أ كثــر ّ
ُعــرف ناقـدًا مــع أنّــه علّــم النقــد األد ـبـيّ .مــا ســيرته ،ومــا تأثّراتــه وثقافتــه وأثرهــا
ـفـي شــعره؟ مــا نظرتــه الشــعر يّة الشــخص ّية؟ مــا خصائصــه ومــا دوره؟ نجــد
أجوب ـ ًة عــن هــذه األســئلة ـفـي هــذه الدراســة.
عدد الصفحات220 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002708-9
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

$4.50

أمين نخله

بقلم :د .هدى نعمه
عــن مق ّدمــة الكاتبــة" :جمــع أميــن نخلــه بيــن المحامــاة والسياســة واليــراع،

معــا".
ـ
وفـي جميعهــا نجــح ...و ُل ّقــب «بأميــر الصناعتيــن» ،صناعــة النثــر والشــعر ً
عدد الصفحات164 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002710-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

$6.00

اللـغـات

مبادئ العرب ّية في الصرف والنحو -
ّ
الصف السابع
األ ّول :السنة الخامسة االبتدائ ّية أو
ي
بقلم :المع ّلم رشيد الشرتون ّ
إن الجــزء األ ّول مــن سلســلة المبــادئ العرب ّيــة هــو لتالمــذة الســنة الخامســة
ّ
الصـ ّـف الســابع .ويتألّــف مــن جزئيــن اثنيــن ،أال وهمــا" :بــاب
االبتدائ ّيــة أو ّ
الصــرف"،
ويتضمــن خمسـ ًة وعشــرين قسـ ًـما ،مــن الحــروف الهجائ ّيــة إ ـلـى بنــاء
ّ
ويتضمــن ثالثـ ًة وعشــرين قسـ ًـما ،مــن الجملــة المفيــدة
االســم ،و"بــاب النحــو"
ّ
إ ـلـى إعــراب الكلمــات والجمــل .والكتــاب ملحــق بجــدول لتصر يــف األفعــال.
عدد الصفحات114 :
رقم الطبعة١٧ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-9226-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي

يتضمــن مجموعــة مــن القواعــد
مقســمة إ ـلـى دروس ـفـي الصــرف وأخــرى
ّ
جــزءٌ
ّ
ـفـي النحــو ،تســاعد التلميــذ أو الطالــب ع ـلـى إيجــاد األجوبــة عــن أســئلتهم.

978-2-7214-9654-6

مبادئ العرب ّية في الصرف والنحو
الثاني :للسنتين
المتوسطتين األولى والثانية أو الص ّفين السادس
ّ
والخامس.
ّ
ن
رشيد
م
ل
بقلم :المع
ي
الشرتو
ّ
يتضمــن مجموعــة مــن القواعــد
مقســمة إ ـلـى دروس ـفـي الصــرف وأخــرى
ّ
جــزءٌ
ّ
ـفـي النحــو ،تســاعد التلميــذ أو الطالــب ع ـلـى إيجــاد األجوبــة عــن أســئلتهم.
عدد الصفحات238 :
رقم الطبعة٣٠ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-9350-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي

$4.25

$3.25

مبادئ العرب ّية في الصرف والنحو
ّ
الرابع :للسنة الرابعة
الصف الرابع
المتوسطة أو
ِّ
ن
ي
بقلم :المع ّلم رشيد الشرتو ّ

عدد الصفحات442 :
رقم الطبعة٢٠ :
عدد األلوان١ :

Languages

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي

$6.75

مبادئ العرب ّية في الصرف والنحو
ّ
الصف الثامن
ي :للسنة الرابعة االبتدائ ّية أو
االبتدائ ّ
ّ
ن
ي
بقلم :المعلم رشيد الشرتو ّ
إنّــه كتــاب ـفـي الصــرف والنحــو لتالمــذة الســنة الرابعــة أو الصـ ّـف الثامــن.

ويحتــوي الكتــاب ع ـلـى اثنيــن وأربعيــن قسـ ًـما ،ومنهــا :الحــروف الصحيحــة
والمعتلّــة ،الحــركات ،الســكون والتنو يــن ،الحــروف الشمسـ ّية والقمر يّــة ،المـدّة

كل قســم مــن هــذه
والشـدّة والهمــزة وغيرهــا مــن مبــادئ اللغــة العرب ّيــةّ ،
وإن ّ

األقســام
يتضمــن تعريفــات ،وقواعــد ،وتمار يــن.
ّ
عدد الصفحات64 :
رقم الطبعة٧ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-9282-1

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي

$2.25
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مبادئ العرب ّية في الصرف والنحو
ّ
الثالث :للسنة الثالثة
الصف الرابع
المتوسطة أو
ّ
ي
بقلم :المع ّلم رشيد الشرتون ّ
إن الجــزء الثالــث مــن سلســلة المبــادئ العرب ّيــة هــو لتالمــذة الســنة الثالثــة
ّ
المتوســطة أو الصـ ّـف الرابــع .وكســابقه ،يتألّــف الكتــاب مــن جزئيــن اثنيــن،
ّ
وفـي
وفـي االســم ـ
ويتضمــن ثالثــة أقســام :ـفـي الفعــل ـ
أال وهمــا" :علــم الصــرف"
ّ
ويتضمــن سـتّة أقســام ،مــن المرفوعــات إ ـلـى ملحقــات
الحــرف ،و"علــم النحــو"
ّ
النحــو ،كمــا أنّــه ملحــق ً
أيضــا بجــدول لتصر يــف األفعــال.
عدد الصفحات268 :
رقم الطبعة١٠ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-3969-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي

البالغة والتحليل

بقلم :أنطوان مسعود البستاني
كل مــن األســاتذة والطـ ّـاب الثانويّيــن والجامع ّييــن.
ج ـهٌ إ ـلـى ٍّ
هــذا الكتــاب مو ّ
فهــو ينطــوي ع ـلـى المــوا ّد المق ـ ّررة ـفـي المنهــج ال ّرســميّ ويســمح للدّارســين

إنمــاء قدرتهــم البيان ّيــة وطاقتهــم النّقديّــة لخصائــص ال ّنصــوص األدب ّيــة.
عدد الصفحات242 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-3615-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٥ :
نوع التجليد :عادي

$9.25

$4.50

جدول تصريف األفعال
مبادئ العرب ّية في الصرف والنحو  -كتاب المع ّلم
ي
بقلم :المع ّلم رشيد الشرتون ّ
يــز ّود هــذا الكتــاب ًّ
الصــواب
كل مــن المتكلّــم والكاتــب منفع ـ ًة إذ يعلّمهمــا ّ
ويشــرح لهمــا الخطــأ ـفـي صــوغ الــكالم وتأليفــه .فيغتنــي ذهــن القــارئ معرف ـةً
الصــرف أم مــن بــاب ال ّنحــو.
بمبــادئ اللّغــة العرب ّيــة أ كانــت مــن بــاب ّ
عدد الصفحات188 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002731-7
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٨ :
نوع التجليد :عادي

$4.00

يحــوي الكتــاب جــدول تصر يــف أ كثــر مــن عشــرين فعـ ًـا :األفعــال المج ـ ّردة
والمز يــدة ومشـ ّ
ـتقاتها ،الفعــل الســالم ،المضاعــف ،المهمــوز الفــاء ،المهمــوز

العيــن ،المهمــوز الــام ،المثــال الــواويّ واليا ـئـيّ ،األجــوف الــواويّ واليا ـئـيّ،
ـل ،الناقــص الــواويّ واليا ـئـيّ ،اللفيــف المفــروق
األجــوف مــن وزن َفعِ ـ َ
ـل يَ ْف َعـ ُ
والمقــرون ،المهمــوز الفــاء واألجــوف والناقــص ،وغيرهــا مــن األفعــال.
عدد الصفحات32 :
رقم الطبعة١٢ :
عدد األلوان٢ :

110-0-00-002741-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي

$1.00

اللـغـات

فرنسي)
ي-
ّ
دروس اللغة العرب ّية (عرب ّ

اليسوعي
بقلم :األب أندره دالفرني
ّ
Cours de langue arabe (arabe-français), Vocabulaire
commenté et sur textes,
par André d’Alverny s.j.
Ce livre sert de guide pour accéder à la connaissance de la langue
et de la culture arabes, et ce à travers l’étude des mécanismes
grammaticaux et phraséologiques.
عدد الصفحات٥١٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7068-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي

Languages

التصميم

بقلم :شاهين ّ
كلس

يســاعدك هــذا الكتــاب ع ـلـى كشــف فكــرة ال ّنـ ّـص األساس ـ ّية وأفــكاره ال ّثانويّــة
ّ
فالشــكل يهــدي إ ـلـى المضمــون ويكشــف
والعالقــة القائمــة بيــن هــذه وتلــك.
عنــه بد ّقــة ووضــوح.
عدد الصفحات64 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7047-8

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٠ :
نوع التجليد :عادي

$2.75

$18.50

الجملة والمقطع

التلخيص

بقلم :هبة شبارو  -س ّنو

بقلم :جينا أبو فاضل

يســاعدك هــذا الكتــاب ع ـلـى تمييــز الجملــة المفيــدة مــن غيــر المفيــدة ومعرفــة
أنواعهــا كا ّف ـ ًة .فتنطلــق مــن مجموعــة الجمــل المترابطــة هــذه وتعيــد كتابتهــا

ُيع ـ ّد هــذا الكتــاب خيــر أداة للراغبيــن ـفـي التمكّــن مــن تقن ّيــة التلخيــص ،وهــي
عامــة كنايــة عــن ضغــط أبــرز مــا جــاء ـفـي النـ ّـص المســموع أو المكتــوب
بصــورة ّ

كــي ي ّتضــح أمامــك المقطــع بأفــكاره األساسـ ّية وال ّثانويّــة.
عدد الصفحات72 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-6067-7

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي

$2.75

مــع مراعــاة عــدد محــدود مــن الكلمــات.
عدد الصفحات52 :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7046-1

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٩ :
نوع التجليد :عادي

$2.75
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البحث القصير

النص
تحليل
ّ

بقلم :أهيف س ّنو

بقلم :هدى نعمه

يتنــاول هــذا الكتــاب طريقــة إيجــاز مســأل ٍة مطروحـ ٍة تنتمــي ـفـي غالــب األحيــان
خاصـ ًة .فهــو يعـزّز ًّ
والتأمل
كل مــن التّفكيــر
عامـ ًة والعلــوم اإلنســان ّية ّ
ّ
إ ـلـى العلــوم ّ
ّ
والتّركيــز كمــا يو ـلـي الناحيتيــن النظر يّــة والتطبيق ّيــة.

كل طاقاتك
عــن مق ّدمــة الناشــر" :تســاعدك منهج ّيــة التعبيــر ع ـلـى التعـ ّرف إ ـلـى ّ

عدد الصفحات136 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7044-7

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٩ :
نوع التجليد :عادي

$4.25

ـفـي التنظيــم والتركيــب والتص ـ ّرف مــن خــال ا كتشــاف النصــوص ســمع ًّيا
وأمــا تحليــل النـ ّـص فيعنــي أن تف ـك ّك
وبصر يًّــا ،والتعبيــر شــفه ًّيا وكتاب ًّيــاّ .
العناصــر الشــكل ّية للنـ ّـص ،فتص ّفــف شــكله ،وترصــد مفاصلــه المختلفــة.".. .
عدد الصفحات64 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002729-4

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٧ :
نوع التجليد :عادي

$2.75

القراءة السريعة

اإلداريّات

بقلم :نبيل حدّاد

بقلم :جرجورة حردان

يســاعد هذا الكتاب على التواصل مع أصحاب الشــأن من موقع المســؤول ّية

يؤمــن لــك هــذا الكتــاب طر ًقــا عديــد ًة مــن أجــل تحســين ســرعة قراءتــك
ّ
الصامتــة كل ًّيــا.
ـة
ـ
ي
البصر
ـراءة
ـ
ق
ال
ـة
ـ
ي
وتنم
ـري
ـ
ص
الب
ـك
ـ
ل
حق
ـيع
ـ
س
وتو
الســريعة ّ
ّ
ّ
ّ

على نح ٍو رســميّ عبر قرار ،أو مذك ِّرة ،أو تعميم ،أو بيان ،أو محضر ،أو تقرير.
عدد الصفحات48 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7045-4
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أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٩ :
نوع التجليد :عادي

$2.75

عدد الصفحات60 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002730-0

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٧ :
نوع التجليد :عادي

$2.75

اللـغـات

الشفهي
التعبير
ّ
مي حبيقة
بقلم:
ّ

تدوين رؤوس األقالم
بقلم :ندى كفوري خوري

جه ـ ٍة
يشــرح لــك هــذا الكتــاب أســاليب التّعبيــر الشــفهيّ فتنطــق بمرســل ٍة مو ّ
إ ـلـى آذان المســتمعين ـفـي حــاالت تواصل ّيــة مع ّينــة تتطلّــب منــك تعبيـ ًرا شــفه ًّيا.
عدد الصفحات44 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002721-8

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي

$2.75

كل
عــن مق ّدمــة الناشــر" :تســاعدك منهج ّيــة التعبيــر ع ـلـى التع ـ ّرف إ ـلـى ّ
طاقاتــك ـفـي التنظيــم والتركيــب والتص ـ ّرف مــن خــال ا كتشــاف النصــوص
وأمــا تدويــن رؤوس األقــام فيعنــي
ســمع ًّيا وبصر يًّــا ،والتعبيــر شــفه ًّيا وكتاب ًّيــاّ .
أن تقــوم ـفـي آن بعمل ّيــات حصــر االنتبــاه الســماعيّ ،واالختيــار ،وا كتشــاف
مفاصــل النـ ّـص ،وإعــادة صياغــة مضمــون النـ ّـص".
عدد الصفحات56 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
110-0-00-002723-2

$2.75

بقلم :ليليان كرم

جــه فيــه إ ـلـى
نصــا ع ـلـى
يــز ّودك هــذا الكتــاب طريقــة تدو يــن مرســلتك ًّ
ورق تتو ّ
ٍ
عيــن القــارئ ـفـي حــاالت تواصل ّيــة مع ّينــة تتطلّــب منــك تعبي ـ ًرا كتاب ًّيــا.

110-0-00-002756-0

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٥ :
نوع التجليد :عادي

إعادة الكتابة

ي
التعبير الكتاب ّ
بقلم :رنا الحكيم بكداش

عدد الصفحات44 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

Languages

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي

$2.75

يق ـدّم إليــك هــذا الكتــاب أســاليب إعــادة كتابــة النـ ّـص ،فتتقــن تصفيفــه كامـ ًـا

ضمــن إطــار لوحــة التّطابــق وال ّتعــارض فيــه.
عدد الصفحات76 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
110-0-00-002732-4

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٥ :
نوع التجليد :عادي

$2.75
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المراسلة

Grammaire éthiopienne (fr)

 هنري عويس:بقلم

par M. Chaine s.j.
Venant en aide aux débutants voulant apprendre la langue
éthiopienne, ce livre recouvre nettement tous les aspects de sa
grammaire. Il révèle de la façon la plus claire, simple et concise, la
phonétique, la morphologie et la syntaxe de la langue.
٢٥ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٢ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$25.00

318 :عدد الصفحات
٣ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
978-2-7214-7054-6

كل
ّ  "تســاعدك منهج ّيــة التعبيــر ع ـلـى التع ـ ّرف إ ـلـى:عــن مق ّدمــة الناشــر
طاقاتــك ـفـي التنظيــم والتركيــب والتص ـ ّرف مــن خــال ا كتشــاف النصــوص
وأمــا المراســلة فتعنــي أن تع ّبــر
ّ . والتعبيــر شــفه ًّيا وكتاب ًّيــا،ســمع ًّيا وبصر يًّــا
 فتتح ـ ّول إ ـلـى، مراع ًيــا أســس الرســالة، أو طلــب، أو شــعور،خط ًّيــا عــن رأي
ّ

".رســل إلي ـه
ِ
ُ  ويتح ـ ّول المخاطــب إ ـلـى،المرســل
َ الم

١٩,٥ × ١٣,٥ :أبعاد الكتاب
١٩٩٥ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$2.75

60 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002722-5

Grammaire syriaque (fr)

Grammaire copte (fr)

par Louis Costaz s.j.

par Alexi. Mallon s.j.
À travers un exposé clair et précis, Mallon s’attarde sur la
langue copte relative aux Chrétiens d’Égypte tout en évoquant
grammaire, vocabulaire et chrestomathie.
٢١,٥ × ١٤ :أبعاد الكتاب
٢٠٠١ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$26.00

Très riche du point de vue littéraire, la langue Syriaque,

fréquemment utilisée dans les rites orientaux, est l’origine d’un
vaste groupe de langues sémitiques. L’étude de sa grammaire
devient sans doute l’objet d’intérêt d’un vaste public.

624 :عدد الصفحات
٥ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
978-2-7214-7048-5

٢١,٥ × ١٤ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٣ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$11.00

264 :عدد الصفحات
٢ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

978-2-7214-7066-9
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اللـغـات

أدب اللغة اآلرام ّية
بقلم :األب ألبير أبونا

)La traduction - par les textes (français-arabe
par Camille Hechaïmé, s.j.

مــن مق ّدمــة الكاتــب" :لقــد تطلّــب م ّنــا هــذا العمــل اســتقراءات دقيقــة ـفـي
بطــون المخطوطــات القديمــة وحواشــيها واســتقصاءات عميقــة فجــاء تاري ً
خــا
موج ـزًا لــأدب اآلرامــيّ يشــمل نشــأته وتط ـ ّوره وازدهــاره ومراحلــه الشــا ّقة

ونهضتــه .".. .

عدد الصفحات720 :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002688-4

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
ّي
نوع التجليد :تجليد فن ّ

بقلم :أنطوان شكري مطر

La traduction pratique (arabe-français),
par Antoine Ch. Matar

فعال ـ ًة ـفـي إعــداد طـ ّـاب التّرجمــة معط ًيــا إ يّاهــم
يســاهم هــذا الكتــاب مســاهم ًة ّ
أمثـ ً
ّ
حــا لهــم الفــروق الحضار يّــة عنــد االنتقال مــن لغ ٍة إلى أخرى.
ـال عمل ّيـ ًة
وموض ً

978-2-7214-7093-5

Ce livre comporte des textes traduits du français à l’arabe, et met
en œuvre théorie et pratique dans le domaine de la traduction.
عدد الصفحات198 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

ّي
نوع التجليد :تجليد فن ّ

رقم الطبعة٥ :

978-2-7214-7092-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي

$8.00

الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :

$8.50

$22.00

فرنسي)  -للصفوف الثانو يّة والجامعات
ي-
ّ
الترجمة العمل ّية (عرب ّ

عدد الصفحات278 :
رقم الطبعة١١ :
عدد األلوان١ :

Languages

إنكليزي)
ي-
الترجمة المعاصرة
ّ
ّ
ي؛ عرب ّ
(إنكليزي  -عرب ّ
األساسي
التعليم
من
والثالثة
الثانية
لتالمذة الحلقتين
ّ

بقلم :ندى ملحم ،مايا صفير

المتوســط ال سـ ّيما الطـ ّـاب،
ـم تصميــم هــذا الكتــاب مــن أجــل ذوي المســتوى
تـ ّ
ّ
ُ
إذ إنّــه مدخــل إ ـلـى أســس التّرجمــة مــن اللّغــة العرب ّيــة إ ـلـى اللّغــة اإلنكليز يّــة
والعكــس.

عدد الصفحات256 :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة١ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :

978-2-7214-7086-7

$10.00
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فرنسي) -
ي-
ّ
التمارين التطبيق ّية لكتاب الترجمة العمل ّية (عرب ّ
للصفوف الثانويّة والجامعات
بقلم :أنطوان شكري مطر

جــا جديـدًا ـفـي الترجمــة ،إذ يأخــذ بعيــن االعتبــار علــم
كتــاب جامعــيّ يط ّبــق منه ً

األصــوات والمعنــى ،الشــكل والمحتــوى ،المنطــق وعبقر يّــة اللغــة.
عدد الصفحات322 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7077-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي

$10.00

فرنسي)  -لمرحلة متقدّمة
ي-
ّ
دراسة في أصول الترجمة (عرب ّ
جار
بقلم :جوزف نعّ وم ح ّ

 Traité de traduction/ Pour un stade avancé(arabe-français),
par Joseph N. Hajjar

جــه إ ـلـى طـ ّـاب المرحلــة ال ّثانويّــة ـفـي ترســيخ الـدّروس
يســاهم هــذا الكتــاب المو ّ
ً
ً
تخطــي العوائــق
ـل
ـ
ج
أ
ـن
ـ
م
ة
ـر
ـ
ي
كث
ـا
ـ
ق
طر
ـرض
ـ
ع
في
ِ.
ه
فِ
الّتــي ســبق شــرحها ـفـي َسـ َل
ّ
الصــرف وال ّنحــو أم مــن ناحيــة
ـة
ـ
ي
ناح
ـن
ـ
م
ـت
ـ
ن
كا
أ
ـة،
ج َهــة ـفـي أثنــاء التّرجمـ
ّ
الموا َ
ُ
والصــور البديع ّيــة.
ـلوب
ـ
س
األ
ـى
ـ
ـة
ـ
ظ
المحاف
ل
ع
ّ
عدد الصفحات430 :
رقم الطبعة٨ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7073-7

فرنسي)  -للمبتدئين
ي-
ّ
أصول الترجمة مع تمارين (عرب ّ
جار
بقلم :أندره دالفرني ،جوزف ح ّ

النص
التّرجمــة خيــر معلّــمٍ لطـ ّـاب المرحلــة
المتوســطة ،فهــي تُلز ِ ُمهــم بتحليــل ّ
ّ
المصــدر مراعيــن ّ
رســل ِة ُمن َت ِبهيــن إ ـلـى
أدق تفاصيلــه كــي يســتطيعوا إيصــال ُ
الم َ
كل الفــوارق اللّغو يّــة مهمــا بلغــت صعوبــة التّعبيــر عنهــا باللّغــة الهــدف.
ّ
عدد الصفحات342 :
رقم الطبعة١٣ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-7075-1
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي

$10.25

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي

$16.75
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L’Égypte et la Compagnie de Jésus

Jésuites au Proche-Orient, Vol. II
par Charles Libois, s.j.

par Charles Libois s.j.

C’est le deuxième volume de ce recueil biographique qui contient

A la suite du besoin d’élaborer certains sujets d’intérêt général qui

les notices de 56 Jésuites ayant vécu et travaillé au Proche-Orient
entre 1986 et 2004.
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٤ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$5.50

86 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
978-2-7214-5028-9

marquent les relations entre les Jésuites et l’Egypte, la publication

de ce livre vient regrouper les efforts et activités des Jésuites
dans ce pays.

٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠١٥ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$12.00

Transfiguration sacrale de la société civile - La fête religieuse
comme lieu politique dans la société arabe contemporaine

240 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

978-2-7214-5047-0

par Robert Benedicty, s.j.

La Compagnie de Jésus au «Levant» - La Province du
Proche-Orient - Notices historiques

Ce livre traite la question de la coexistence du civique et du

par Charles Libois, s.j.

communiel dans la société arabe contemporaine et le problème
qu’elle pose, sous l’angle de la célébration religieuse festive.
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠٠١ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$13.50
69

246 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
978-2-7214-5018-0

Livre qui traite l'histoire de la compagnie de Jésus au ProcheOrient; débuts et évolution.

٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٩ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$22.00

416 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

978-2-7214-5038-8

L'Expression du Temps Traductologie du Verbe en anglais et en arabe

Théorie des Jeux et endettement international Essai d'application à la Jordanie et à l'Egypte

par Jana Moghaizel

par Elias Gannagé

Ce livre est l’un des tous premiers à s’attarder sur les problèmes

Destiné à un public spécialisé en économie et sociologie, cet

l’arabe et l’anglais.

en Égypte et en Jordanie.

rencontrés dans la traduction des syntagmes verbaux entre
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩٣ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$6.50

88 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

ouvrage vise à cerner les problèmes d’endettement international
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩٩ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

110-0-00-002720-1

Le métayage et l'impȏt au Mont-Liban
aux XVIIIᵉ et XIXᵉ s.
par Souad Abou el-Rousse Slim

$10.50

132 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002696-9

Société civile et communauté religieuse Expression culturelle d'un village chrétien dans la société
arabe contemporaine
par Robert Benedicty, s.j.

Étude intégrale dans le village de Khenchara, qui divulgue l’influence

des changements de structures sociales et économiques dans la
région du Mont-Liban.

L’étude anthropologique présentée dans ce livre tire ses résultats

en appliquant au discours des villageois la méthode d’analyse des
contenus.

٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩٣ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$13.50

274 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002727-0

٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩٦ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$22.00

720 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002734-8
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Zaki al-Arsouzi - un arabe face à la modernité

Jésuites au Proche-Orient, Vol. I - Notices - bibliographie

par Antoine Audo s.j.

par Henri Jalabert s.j.

Cet ouvrage à triple intérêt s’attarde sur la vie de Zaki Al-Arsouzi,

Précédemment intitulé “Le souvenir de nos morts”, c’est le premier

textes étudiés.

d’un millier de Jésuites ayant vécu et travaillé depuis un siècle au

l’expérience politique et religieuse, ainsi que la méthodologie des
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩٢ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$11.50

192 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002719-5

volume d’un recueil biographique contenant des notices de plus
Proche-Orient.

٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩٢ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$16.50

514 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002726-3

Religion et Développement - étude de sociologie
comparative de deux villages libanais

Le Paléolithique et l'Epipaléolithique de la Syrie et du Liban

par Thom Sicking s.j.

par Francis Hours s.j.

Cette étude tire sa particularité non seulement du modèle

Idéal pour tous ceux qui souhaitent s’initier à la Préhistoire

de sa présentation du délicat problème de l’influence des religions

traitant le Paléolithique du Levant syro-libanais effectuée par

monographique et ethnosociologique qu’elle constitue, mais aussi
sur le développement au Liban.
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٨٤ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$16.00
71

288 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002738-6

levantine, ce livre présente la synthèse de recherches extensives
Francis Hours s.j, l’un des plus grands spécialistes de la question.
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩٢ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد

$13.00

154 :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان

110-0-00-002698-3

لمن؟
نوبل للسالمَ ...

ٌ
حضارات تو َلد
بين األوجاع والتناقضات،

بقلم :كيفِن البيوس

بقلم :الخوري غي سركيس
"إن هــدف هــذا الكتــاب استشــراف حوا ـلـى المئــة عــام األخيــرة مــن خــال
ّ
جهــات البشــر يّة الكبــرى .يقتــرح المؤلِّــف قــراء ًة للقــرن العشــرين
التمــاس تو ّ
وبدا يــة القــرن الواحــد والعشــرين انطال ًقــا مــن جوائــز نوبــل للســام .وتنطلــق

أن الحائز يــن جائــز َة نوبــل للســام يعكســون ،ـفـي
وجهــة نظــره مــن مبــدأ ّ
شــخص ّيتهم وتاريخهــم وإنجازاتهــم ،اتّجاهــات البشــر يّة وهمومهــا وتطلّعاتهــا
ورغباتهــا ـفـي أزمنــة تســليمها ،ف ُهــم مرا يــا عصرهــم .لــذا ،ـفـي ســرده الوقائــع،
يســتند إليهــا الكتشــاف الدوافــع الخف ّيــة ،فيتو ّقــف ع ـلـى المحيــط الــذي عاشــت
المختــارة وســياق األحــداث التــي ارتبطــت بهــا أو انخرطــت
فيــه الشــخص ّية ُ
يتقصــى مالمــح الحداثــة ـفـي ســير البشــر يّة التــي ُتســتبان مــن خــال
ـم
ّ
فيهــا ،ثـ ّ

دوافــع تقديــم الجائــزة ،وأخي ـ ًرا يتط ـ ّرق إ ـلـى إشــكال ّي ٍة تكــون هــذه الحداثــة قــد
ـحب ارتدادا ُتهــا ع ـلـى عالــم اليــوم".
س ـ ّببتها وتنسـ ُ
عدد الصفحات٣٧٦ :
رقم الطبعة1 :
عدد األلوان1 :

978-2-7214-1213-3

72

أعظم خطابات التاريخ

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢١ :
نوع التجليد :عادي

$15.00

نقله إلى العرب ّية :كريستيان الضاهر
كثيــرة هــي العبــارات التــي بقيــت مطبوعــة ـفـي صفحــات التار يــخ وحيــاة الناس!
فنابوليــون بونابــارت ،ومارتــن لوثــر كينــغ ،وجــون كينيــدي ،ونيلســون مان ـد ِّل،
ـات دين ّيــة،
وغيرهــم ،ســواء أ كانــوا رؤســاء د َول ،أو عســكر يّين ،أو مم ّث ـلـي جماعـ ٍ
قــد وجــدوا الكلمــات ليغ ّيــروا الظـ َ
ـروف واألحــوال ـفـي أقســى أزمنــة التار يــخ.

ـل كلمــات هــؤالء الرجــاالت
ّبعــا ترتي ًبــا كرونولوج ًّيــا ،يجعـ ُ
وهــذا الكتــاب ،مت ً

ونتأمــل ـفـي مصائــر هــذه
ـات إ ـلـى الــوراء ،فنفكّــر
ـن ـفـي آذاننــا وتُر ِجعنــا حقبـ ٍ
تطـ ّ
ّ

وفـي مــا ذاقتــه مــن ُم ـ ٍّر أو َمج ـ ٍد مــا زال أثرهمــا راس ـخًا ـفـي القلــوب
الشــعوب ـ
إن هــؤالء األبطــال قــد صنعــوا التار يــخ ،وهــو تار ي ـ ٌ
ل بالحقــد
والعقــولّ .
خ حاف ـ ٌ
والتهديــد ،ولك ّنــه ً
ـال والتح ّديــات.
أيضــا تار يــخُ اآلمـ ِ
عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة1 :

عدد األلوان1 :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :

الطبعة األخيرة في٢٠٢١ :
نوع التجليد :عادي

978-2-7214-1212-6

$7.50

عامــة General Culture
ثقافــة ّ

تسلسل األحداث التاريخ ّية
ما الذي فعلناه طوال العشرين ألف سنة المنصرمة؟
بقلم :أندريه الرانيه

نقلته إلى العرب ّية :إليزابيتا أبوجوده
ل
"مــا الــذي فعلنــاه طـ َ
ـوال العشــرين ألــف ســنة المنصرمــة؟ هــوذا ســؤا ٌ

ـل األساس ـ ّية التــي أدّت إ ـلـى
ـان ع ـلـى نفســه ل ُيـ َ
ـدرك المراحـ َ
حــه ّ
يطر ُ
كل إنسـ ٍ
حضاراتنــا ـفـي القــرن الحــادي والعشــرين .فسلســلة التوار يــخ هــذه هــي
التار يــخُ بح ـ ّد ذاتــه :مــن أجــل فهــم كيــف بُ ِنيــت هــذه الحضــارات ،يجــب
إن هــذا الكتــاب َلروا يــة حقيق ّيــة تاريخ ّيــة عــن اإلنســان
النظــر إ ـلـى الماضــيّ .

وعــن تط ـ ّوره عبــر الزمــن ،منــذ بنــاء األهرامــات بمصــر ح ّتــى أ يّامنــا هــذه.

ـاص ،تار يــخ فرنســا وأوروبّــا ودورهمــا ـفـي العالــم ،وبعـ َـض
وهــو يــروي ،بوج ـ ٍه خـ ّ
ً
ّ
ف
األحــداث القليلــة التــي أثــرت ــي تار يــخ أوروبّــا ،انطالقــا مــن وجهــة النظــر

األوروب ّ ّيــة بــل والفرنس ـ ّية".
عدد الصفحات١٧٤ :
رقم الطبعة1 :

عدد األلوان1 :

978-2-7214-1210-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :

الطبعة األخيرة في٢٠٢١ :
نوع التجليد :عادي

$18.00

المفكّرة الرومان ّية -

يوم ّيات رحلة إلى المدينة الخالدة
بقلم :د .جوزف طانيوس ل ّبس
أمــا عاصمتهــا
إيطاليــا َم ْهـ ُد الرومــان والنهضــة األورو پّ ّيــة ،وأ ّم الســاح والفنــون؛ ّ
ل
ـي
ـ
ـنحت
ـ
س
كل العصــور .وقــد
حالــة ـفـي ّ
رومــا أو ( ُرومِ َيــة) فقِ بلــة أنظــار الر ّ
َ
الفرصــة ،ـفـي ُغ ـ ّرة آب (أغســطس)  ،2011أن أزور «أثينــا إيطاليــا» ،وأقضــي
وأيمــم شــط َر
امــا ،وأقتفــي آثــا َر برنينــي وميكالنجلــو ورافاييللــو...
ـفـي ربوعهــا أ يّ ً
ّ

ـل بورغيــزي ...وأد ّون يوم ّيــات رحلتــي
الكولوســيو والڤاتيكانــو والفــوروم وڤيـ ّ
ّ
ـت وانتصــرت (»)Veni, vidi, vici
ـت ورأ يـ ُ
هــذه ،وأقــول بع َدهــا« :أتيـ ُ
عدد الصفحات240 :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :

الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
نوع التجليد :عادي

978-2-72-141207-2

$6.99
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خاص بوالدي،
متأثّرًا بوج ٍه
ّ

كن ً
عبثا؟

دونـي النـغلـوا

كرّست شبابي له،

،،

دونـي النـغلـوا

حامٍ
فرنسي ،مجاه ٌد ثوروي ٌّ
ّ

شخص اسمه الياس
ٍ
أثر
في أثناء الحرب اللبنانيّة،

بين

الدروز

والمسيحيّين.

صمت الذين يستجوبهم

م ،والعقبات التي واجهها،

ً
وغموضا ممّ ا يبدو .وجال
ب ًة

ماروني إلى
ى مح ّققٍ من دير ٍ
ّ
روت ،وهي في طور إعادة
الحرب وجرائمها ،والصعوبة

ت

التي

ارتكبت

الفظائع

ي العيش معً ا من جديد.

دونـي النـغلـوا

االستطالعي والمؤثّر في آن.
فر
ّ

دوني النغلوا هو
كاتب فرنسي ٌّ ومحامٍ
ٌ

بأسلوب جميل ،ليحمل
لكاتب
ٍ

قضائي
مراقب
سابق ،تابع بصفة
ٍ
ّ
محاكمات
في عصبة حقوق اإلنسان
ٍ
سياسيّة في اليونان وإسبانيا والجزائر
وتونس ومالي .كونه مسالمً ا مقتنعً ا،
الرسمي
شغل منصب المتكلّم
ّ
«لنداء الـ »75ض ّد حرب الخليج،
وتنقّل بين يوغوسالفيا والعراق
ولبنان .في رصيده عشرون كتابًا ،وهو
يعيش حاليًّا في فرنسا.

Réf: CULCCC000014A

شاب
ي ،رحلة
ّ
الخيميائ ّ

جر
المه ّ

بقلم :دوني النغلوا
نقله إلى العرب ّية :األب سميح رعد

بقلم :باولو كوئلهو

قصــة إليــاس قاســم الــذي عـ َ
ـاش األحــداث بيــن الــدروز والمســيح ّيين ،وقــد
ّ
اقتفــى أث ـ َره محــا ٍم فرنســيّ ُملتــزم.
عدد الصفحات240 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-1206-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

خواطر على الطريق

ـاط
النجاحــات والفشــل ،والســهر ع ـلـى الشــأن َين الروحــيّ والوطنــيّ ،وبعــد تعـ ٍ
واقعــيّ يومــيّ مــع نســيج إنســانيّ زاده التن ـ ّوع غ ًنــى .مجموع ـةٌ مــن خواطــر

إيمان ّيــة ،تربو يّــة ،وطن ّيــة ،ووجدان ّيــة ،ووجوديّــة ،حفظتهــا ولــم أحتفــظ بغيــر
القطــرات المك ّثفــة منهــا.".. .
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :

رقم الطبعة٢ :

عدد األلوان١ :

978-2-7214-1193-8

نوع التجليد :عادي

$9.00

ثانية قبل بدء الكون  -أحدث األبحاث الفلك ّية عن نشأة الكون

مــن مق ّدمــة الكاتــب" :يحمــل الكتــاب بيــن د ّف َتيــه خالصــة ســنوات مــن

978-2-7214-1194-5

عدد الصفحات210 :

$5.00

اليسوعي
بقلم :األب سليم دكّاش
ّ

عدد الصفحات136 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

ـاب
تســرد هــذه الروا يــة الجامعــة بيــن الواقــع والخيــال وفلســفة الحيــاة ّ
قصــة شـ ّ
ينطلــق ـفـي رحلــة بح ًثــا عــن كنــز مدفــون تحــت أقــدام األهــرام.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي

$6.25

اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ

مــن أ يــن أتــت هــذه الكوا كــب والنجــوم؟ مــن أ يــن أ ـتـى هــذا العالــم الــذي نعيــش

فيــه؟ وأســئلة أخــرى يجيــب عنهــا الكاتــب ـفـي مؤلَّفــه حيــث يــروي تار يــخ
ـات علم ّيــة
ـاب مــزود ٌ معلومـ ٍ
مغامــرة اإلنســان العلم ّيــة مــع نشــأة الكــون .هــو كتـ ٌ
جهــة إ ـلـى الق ـ ّراء الذيــن ليســت لديهــم فكــرة عــن علــم الفلــك.
موثّقــة مو َّ
عدد الصفحات136 :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

978-2-7214-1179-2

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي

$6.25

عامــة General Culture
ثقافــة ّ

قصة فنيانوس
ّ

Culture libanaise et francophonie

بقلم :شكري الخوري

par Mgr Antoine-Hamid Mourany

عــن مق ّدمــة الناشــرُ " :ولــد األديــب اللبنا ـنـيّ شــكري بــن عبــدهللا الخــوري ـفـي

العــام  .١٨٧٩لــه كتــب هزل ّيــة نقديّــة اجتماع ّيــة ،أشــهرها :التحفــة
العام ّيــة أو
ّ
قصــة فنيانــوس .ناضــل شــكري الخــوري ـفـي الحقــل العــا ّم
دفاعــا عــن القض ّيــة
ً
ّ
اللبنان ّيــة ،ولــه ـفـي هــذا البــاب نحــو عشــرة كت ّيبــات".
عدد الصفحات68 :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-1139-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي

$2.50

ضاقت األرض

بقلــم د .أنطــوان طعمــه" :تشــتمل ضاقــت األرض ع ـلـى قصائــد مــن

الخمســين ّيات ح ّتــى التســعين ّيات .ينــزل ميشــال الحايــك إ ـلـى قــاع بشــر يّتنا،
ويصعــد بــه نحــو
اق إ ـلـى التألّــه والمطلــق،
ّ
ي ت ـ ّو ٍ
يســتنهض مــا فيهــا مــن إنســان ٍّ
مــدار الكينونــة الجديــدة القائمــة ،حيــث يتصالــح العل ـ ّو والعم ـق".

978-2-7214-1118-1

francophonie à Beyrouth, en octobre 2001, inscrit la culture
libanaise dans le cadre de la francophonie, entre passé et présent,
et révèle les différents problèmes que doit aborder l’assemblée.
عدد الصفحات40 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-1094-8

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠١ :
نوع التجليد :عادي

$3.50

أ يّها الهارب من الجرح  -قصائد وصلوات غاضبة

بقلم :ميشال الحايك

عدد الصفحات80 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

Le livre, rédigé à l’occasion de la IXème assemblée de la

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي

$4.50

بقلم :صبحي حبشي

مــن مق ّدمــة الكاتــب" :هــذه القصائــد والصلــوات الغاضبــة كُتبــت ـفـي بار يــس
وشــارتر وبيــروت بيــن ١٩٨١و ،١٩٩٦ونُشــرت ـفـي مجلّ َتــي المســتقبل الباريسـ ّية
وفـي جر يــدة الحيــاة اللندن ّيــة".
واللقــاء اللبنان ّيــة ،ـ
عدد الصفحات120 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002714-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي

$7.50
75

عطش في بالد الينابيع  -قصائد ومزامير لبنان ّية

تكملين الغناء  -مجموعة شعريّة وجدان ّية
لو ّ

قدّمه :نجيب جمال الدين

قدّمه :فيكتور حدّاد

أمــا حــزن صبحــي حبشــي فامتــاز
ّ
إن للحــزن َ
نوعيــنُ :
حزنًــا يهــدم وآخــر يبنــيّ .
ـداع.
ـ
ب
باإل
ويفصــل هــذا الكتــاب الحــزن الّــذي صقــل نفــس حبشــي ودعاهــا إ ـلـى
ّ

بقلــم فكتــور ح ـدّاد" :ال ،ليــس هــذا الكتــاب ديوانًــا ،كســواه ،يجمــع قصائــد

بقلم :صبحي حبشي

العــاء.

عدد الصفحات160 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002715-7

بقلم :سليم نكد

من ّوعــة األغــراض والمواضيــع .وليســت أناشــيده ،لتغنــي ،حصـ ًرا ،الفتـ ّوة ،ربيــع

ـن أنّــك تخاطــب ـفـي لــو
الحيــاة .و ُيخطــئ مراميــك الشــعر يّة ،يــا ســليم ،مــن يظـ ّ

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي

$7.50

أمــك ،أو المطر بــة الفاتنــة .ال ،إنّــك تغــازل الحيــاة".
ِّ
تكمليــن الغنــاء حســنا َءك ،أو ّ
عدد الصفحات126 :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٥ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة٢ :

110-0-00-002739-3

الطبعة األخيرة في١٩٨٦ :

$2.75

حات
الزمان ذلك الن ّ

بقلم :يوح ّنا قمير

عــن مق ّدمــة الناشــر" :أ ُيغر يــك أن تقــرأ كتابًــا اســتهوته منحوتــات الزمــان،
فبحــث عنهــا ،وجمــع منهــا ،وراح
ـميهاُ ،يع ـ ِّرف بهــا ،أو يحادثهــا؟
يتأملهــا ،يسـ ّ
ّ
فــإن ُتغــرك طرافــة الكتــاب ،أو ُتثــر فضولــك أحاديثــه ،فاقــرأ ،وأع ـ ِد القــراءة،
تجــد متعـ ًة للعيــن والــذوق ،وغــذا ًء للفكــر والخيــال والشــعور ،ونجــوى اإلنســان
للصخــور نجــوى ابــن الســبيل البــن الدهــور!".
عدد الصفحات84 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002713-3
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٨٨ :
نوع التجليد :عادي

$4.00

أفـيـاء  -مجموعة من الصفحات الحكم ّية من وحي الواقع
بقلم :يوح ّنا قمير

آ ي ـ ُة هــذا الكتــاب أنّــك تقــرأه ،فيســتعصي عليــك التصنيــف :أتقــرأ شــع ًرا ،أم

ـال! أليســت
جــا مــن ّ
فك ـ ًرا ،أم حكم ـ ًة ،أم مزي ً
كل هــذه األلــوان؟ فاقــرأ ،وال ُتبـ ِ
كل تصنيــف؟
ـم مــن ّ
المتعــة أهـ ّ
عدد الصفحات88 :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

110-0-00-002712-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٨٥ :
نوع التجليد :عادي

$3.50

سلسلة «ثقافة وفكر» «Culture and Reflection» Collection

خاص إذ سارت إلى جانب
وفي هذا الحقل في ألمانيا بوجه
ّ
العربي «ثورة ٌ ثقافية»
االحتجاجات السياسيّة في العالم
ّ

مجموعة مؤلّفين

،،

كان النتفاضات «الربيع
العربي» منذ عام  2010تأثير ٌ
ّ
متعدّد األوجه في حقل الدراسات األدبيّة العربيّة بوجه عامّ،

ســـلســـــــــــــــــلة

ُ
أدوات «سياس ٍة
تنظر إلى ممارسات األدب والفنّ على أن ّها
جديدةٍ» .وكان من عواقب ذلك أَنْ بدأت الدراسات األدبيَّة
العربيَّة تعيد النظر في العالقة بين األدب والمجتمع ،مفضي ًة

منشورات

مثل المدوّنات وكتابات الجدران والشعارات ،واستكشاف ما
يحيط بالنصوص من شروط اجتماعيَّة سياسيَّة ،وما يقترن

www.darelmachreq.com
info@darelmachreq.com

بالكتابة من ممارسات اجتماعيَّة ثقافيَّة .غير أنَّ هذا التوسيع

األكاديمي في
ال يقتصر بأيّ حال من األحوال على البحث
ّ
الدراسات األدبيَّة العربيَّة ،بل يتعدّاه إلى توسيع التشبيك

،،

المجتمعي في كلّ ما يتعلّق بهذا
ولغة التعليم وااللتزام
ّ
الفرع .ومع تعزيز التعاون بين باحثين في الغرب وفي العالم
العربي ،وتدريس اللغة العربيَّة بوصفها لغ ًة حديثة للتواصل
ّ

التوزيع

المجتمعي إزاء حضور
وإنتاج المعرفة ،وإبراز االلتزام
ّ
الالجئين والمهاجرين العرب المتنامي في ألمانيا والبالد
العربيّة ،فإنَّ حقل الدراسات األدبيَّة العربيَّة يتحرّك ُقدُمً ا.

www.librairiestephan.com
info@librairiestephan.com

الدراسات
العربيّة
وانتفاضات
العربي
الربيع
ّ

العربي
الدّ راسات العربيّة وانتفاضات الرّبيع
ّ

األدبي التقليديّ .وبات
النص
بذلك إلى «توسيع» مفهوم
ّ
ّ
نصيّة جديدة،
باحثو األدب
العربي توّاقين إلى دراسة أشكال ّ
ّ

الدراسات
العرب ّية
وانتفاضات
العربي
الربيع
ّ
بالل األرفه لي
(الجامعة األميركيّة
في بيروت ،لبنان)
بالل األرفه لي
مها حسامي
رنا سبليني
باربرة وينكلر
كريستيان يونغي

مها حسامي
(جامعة ديوك،
الواليات المتّحدة األميركيّة)
رنا سبليني
(معهد الدوحة للدراسات
العليا ،قطر)
باربرة وينكلر
(جامعة مونستر ،ألمانيا)

ســـلســـــــــــــــــلة

كريستيان يونغي
(جامعة ماربورغ ،ألمانيا)

Réf:PPHCUP000004A

الدراسات العربية وانتفاضات الربيع العربي
بقلم :بالل األرفه لي ،ومها حسامي ،ورنا سبليني ،باربرة وينكلر،
وكريستيان يونغي
كتــاب يسـلّ ُط الضــوء ع ـلـى تأثيــر انتفاضــات الربيــع العر ـبـيّ منــذ  2010ـفـي حقــل
الدراســات األدب ّيــة العرب ّيــة.
عدد الصفحات72 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-8173-3

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

$6.00

كتاب إنتزاعات القرآن

الفاطمي أبي القاسم
المنسوب إلى الكاتب
ّ
ـي (ت )1147 /542
علي بن َّ
ّ
الصيرف ّ
بقلم :الدكتور بالل األرفه لي

مرجعــا دين ًّيــا ومصــد ًرا للفصاحــة والبالغــة
ّس ُيع ـ ُّد
«القـ َ
ً
ـرآن نـ ٌّ
ـص مق ـد ٌ
جــزة ،ولــذا عمــد األدبــاء إ ـلـى زخرفــة خطاباتهــم باإلشــارات القرآن ّيــة إلثبــات
المع ِ
ـاب محفـ ٌ
ف
ـ
ت
ك
ـرآن
ـ
ق
وال
ـه.
ـ
ي
ومعان
ـرآن
ـ
ق
ال
ـاظ
ـ
ف
أل
ـع
ـ
م
ـل
ـ
م
التعا
ـي
ـ
ـم
ـ
ه
براعت
ـوظ
ٌ

الســطور ،األمــر الــذي يس ـ ّهل ع ـلـى القــارئ أو المســتمع
ـفـي ّ
الصــدور قبــل ّ
التّن ّب ـ َه إ ـلـى أيّ إشــار ٍة قرآن ّي ـ ٍة وبالتّا ـلـي تقديــر براعــة المؤلّــف عنــد اســتعمالها.
وقــد غــدا توظيــف القــرآن واألشــعار واألمثــال تدريج ًّيــا مهــار ًة ف ّن ّي ـ ًة ومعيــا ًرا

ً
يتضمــن هــذا الكتــاب دراســة
يعكــس كفــاءة األديــب ومكانتــه.
وتحقيقــا لكتــاب
ّ
(توفـيّ
ـ
انتزاعــات القــرآن العظيــم المنســوب إ ـلـى ابــن
جــب ـ
الصيرفـيّ ع ـلـيّ بــن ُمن ِ
تمــوز  ،)1147وهــو مــن أشــهر الك ّتــاب الذيــن ترأّســوا
ـفـي  19صفــر ّ 20/542
ديــوان اإلنشــاء الفاطمــيّ الــذي تم ّيــز بأســلوبه األنيــق بكتابــة الرســائل واإلنشــاء.
ـاب الدولــة اســتعمالها عنــد خوضهــم ـفـي
يق ـدّم الكتــاب آ يـ ٍ
ـات قرآن ّي ـ ًة يمكــن ك ّتـ َ
ً
مواضيـ َـع مختلفــة ،رتّبهــا المص ّنــف ـفـي  117فصــا».
عدد الصفحات104 :
رقم الطبعة1 :
عدد األلوان١ :
2-7214-8177-0

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-7214-8177-1

$6.00

رفع االلتباس عن منكر االقتباس  -البن أبي اللطف (ت )١٥٨٥ /٩٩٣
دراسة وتحقيق :بالل األرفه لي

الكتــاب رســالة إفتائ ّيــة مــن المفتــيّ الشــافعيّ شــمس الديــن
محمــد بــن أ ـبـي
ّ
ن
ـرعا ،والثا ــي
اللّطــف ،مؤلّفــة مــن بابيــن :األ ّول ـفـي بيــان جــواز االقتبــاس بالغـ ًة وشـ ً

ـن االقتبــاس مــن القــرآن ـفـي األدب
ـفـي بيــان األدلّــة ع ـلـى الجــواز ،يعالجــان فـ ّ
العر ـبـيّ والنقــد األد ـبـيّ وحكمــه ـفـي الشــرع اإلســاميّ.
عدد الصفحات80 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-8167-2

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي

$6.00
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المصري
قصة الع ّباس بن حمزة مع ذي النون
الحديث والتص ّوف ّ -
ّ
دراسة وتحقيق :بالل األرفه لي
حــا جديـدًا للعالقــة بيــن الحديــث النبــويّ والتصـ ّوف مــن
يقـدّم هــذا الكتــاب طر ً
ـوط جديــد .فيســاهم ـفـي دحــض االتّهامــات الّتــي تُضعــف
خــال دراســة مخطـ ٍ
روا يــة الز ّهــاد والمتص ّوفــة للحديــث النبــويّ.
عدد الصفحات80 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-8164-1

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي

$6.00

الغزل والنحو -
تضمين ألف ّية ابن مالك في الغزل للباعوتي ت ١٤٦٥ /٨٧٠
دراسة وتحقيق :بالل األرفه لي

ُيس ـلّط هــذا الكتــاب الضــوء ع ـلـى عــدد مــن الروابــط بيــن النحــو والعلــوم كمــا
وفـي الثقافــة العرب ّيــة.
يعكــس مكانــة النحــو ـفـي التعليــم اإلســاميّ الكالســيكيّ ـ
ً
تحقيقــا لتضميــن ألف ّيــة ابــن مالــك ـفـي الغــزل للباعو ـنـي وهــي
ويق ـدّم الكتــاب
إ ـلـى ذلــك تطـ ُ
ـي بعيـ ٍد عــن النحــو ،أال وهــو الغــزل.
ـرق بوجـ ٍه مفاجــئ بــاب فـ ٍّ
ـن أد ـب ٍّ
عدد الصفحات80 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
978-2-7214-8165-8
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أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي

$6.00

سلسلة «اإلنسان في قلب المجتمع» «Man in Society» Collection

أح ّباؤنا مرضى األلزهايمر-
كيف نعتني بهم؟
بقلم :كوليت رومانوف

نقله إلى العرب ّية :ليتيسيا الحدّاد
وفـي نظــر العديــد
"ليــس مــن الســهل وال البدهــيّ االهتمــام بمر يــض األلزهايمــر .ـ
المتخصصيــن منهــم ً
أيضــا ،تبــدو فكــرة الســعادة عنــد الــكالم
مــن النــاس ،ر بّمــا
ّ

ع ـلـى األلزهايمــر متناقضــة .ولكــن ليــس هــذا رأي كوليــت رومانــوف َمــن تعتبــر
أن فكــرة الســعادة تلــك هــي الوســيلة الوحيــدة
لتخطــي مــرض العصــر هــذا.
ّ
ّ
وفـي الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا ،تتط ـ ّرق الكاتبــة إ ـلـى الموضوعــات
ـ
المهمــة
ّ
كلّهــا ،كتكــرار األســئلة ،والتغذيــة ،والته ّتــك ،والتص ـ ّرف التلقا ـئـيّ ،ورفــض

العــاج؛ كمــا تتط ـ ّرق إ ـلـى موضــوع العقاقيــر وإ ـلـى دور مه ّدئــات األعصــاب.
والحلــول المقترحــة بســيطة ّإل أنّهــا تتطلّــب مــن المرافــق عمـ ًـا ع ـلـى

الــذات ج ّديًّــا ،والمفتــاح هــو التأقلــم والمر يــض وليــس العكــس.
إن هــذا الكتــاب ،بالرغــم مــن صغــر حجمــه ،كنـز ٌ ق ّيــم ،فيــه مفاتيــح تســاهم ـفـي
ّ
فهــم خصوص ّيــات مرضــى األلزهايمــر أو األمــراض المشــابهة".
عدد الصفحات١٠٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-1209-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في2021 :
نوع التجليد :عادي

$14.50
79

80

Personal Development

تنمية ذات ـ ّية

Be Anchored
Motivational Notebook
by Rima Boujok

“Be anchored” is the first 100% Lebanese motivational notebook,
also the first in the “Just Be Notebooks” series. It is written by
Business and Executive coach Rima Boujok, in collaboration
with Dar El Machreq. It will help you locate your anchor(s) and
encourage you to take hold of it.
It includes monthly focuses and practices, daily progress logs,
daily trilingual quotes, success boards and coloring mantras too!"
٢١ × ١٤ :أبعاد الكتاب

٢٧٢ :عدد الصفحات

ressort :نوع التجليد

٢ :عدد األلوان

2021 :الطبعة األخيرة في

$15.00

81

١ :رقم الطبعة

978-2-7214-0001-7
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مجلّة المشرق

Al-MACHRIQ JOURNAL

المشرق (عربيّ)
مج ّلة ثقاف ّية جامعة محكَّمة

وتموز/يوليو).
تصدر م ّرتين في السنة (كانون الثاني/يناير ّ
أسسها األب لويس شيخو العام  1898واستم ّرت حتى ،1970
َّ
وبعد انقطاع قسريّ عادت إلى الصدور العام .1991
ّ
المحكّمــة الثقاف ّيــة
صــدر العــدد األ ّول مــن مجلّــة المشــرق ـفـي العــام ١٨٩٨ع ـلـى يــد
العلمــة األب لو يــس شــيخو اليســوعيّ .وتتابــع دار المشــرق نشــر هــذه المجلّــة ُ
ـاالت الجدَل ّيـ ُة والفلســف ّي ُة واالجتماع ّيـ ُة واألدب ّيــة والعلم ّيــة مكانَهــا األرحــب،
جـ ُد فيهــا المقـ ُ
الســنة ،وتهــدف إ ـلـى معالجــة قضايــا ال ِّديــن والدّنيــا .تَ ِ
الجامعــة م َّرتيــن ـفـي َّ
ـل بالشــؤون الثقاف ّيــة
تمامــا كالمقــاالت والقضايــا اللغو يّـ ِة والفن ّيـ ِة
ِّ
وكل مــا ي ّتصـ ُ
ً
/24×17نحو 650ص.
سنة ٢٠٢١
الجزء الواحد

لبنان
خارج لبنان

الجزءان

200,000 L.L.

120,000 L.L.

$ 12.00

$ 7.00

سنة ( ١٩٩١كاملة)

400,000 L.L.

لبنان

$ 20.00

خارج لبنان

مجموعة المشرق ( ٢٠١٠ - ١٩٩٢مع علبة)

6,000.000 L.L.

لبنان

$ 300.00

خارج لبنان

من  ١٩٩١إلى ٢٠٠٠
الجزء الواحد

لبنان
خارج لبنان

220,000 L.L.
$ 11.00

من  ٢٠٠١إلى ٢٠١٠

الجزء الواحد

لبنان
خارج لبنان

180,000 L.L.
$ 9.00

من  2011إلى 2020

الجزء الواحد

لبنان
خارج لبنان

140,000 L.L.
$ 7.00

الجزءان

400,000 L.L.
$ 20.00
الجزءان

320,000 L.L.
$ 16.00
الجزءان

240,000 L.L.
$ 12.00

اإلدارة والتحرير:
دار المشرق ،ص .ب ،166778 .األشرف َّية ،بيروت  1100 2150لبنان.

www.al-machriq.com
83

بحوث ودراسات2.....................................................................................................................................................
نصوص ودروس١٠....................................................................................................................................................
ِفك ــر وفلسفة٢٩..........................................................................................................................................................
اإلسالمي -
كتب في الحوار
المسيحي ٣٩............................................................................................................
ّ
ّ
سلسلة «دراسات في األديان»٤٤...........................................................................................................................
تاريـخ ،جغرافيـة ،آثـار ٤٦............................................................................................................................................
سياسـة واجتماع٥٢...................................................................................................................................................
ـي 54.............................................................................................................................................................
أدب عر بـ ـ ّ
اللـغـات٦١.....................................................................................................................................................................
سلسلة «اإلنسان ومجتمعات الشرق األدنى»٦٩..............................................................................................
عامــة ٧٢.............................................................................................................................................................
ثقافة ّ
سلسلة «ثقافة وفكر» 77.........................................................................................................................................
سلسلة «اإلنسان في قلب المجتمع»79..............................................................................................................
تنمية ذات ـ ّية80.............................................................................................................................................................
مجلّة المشرق82........................................................................................................................................................
فهرس المحتو يــات84.................................................................................................................................................

84

Table of Contents فهرس المحتويــات

Researches and Studies............................................................................................................................... 2
Texts and Documents...................................................................................................................................10
Cogitation and Philosophy........................................................................................................................29
Books in Islamic-Christian Dialogue...................................................................................................39
"Studies on Religions" Collection..........................................................................................................44
History, Geography and Archeology...................................................................................................46
Politics and Sociology..................................................................................................................................52
Arabic Literature.............................................................................................................................................54
Languages...........................................................................................................................................................61
"Man and Near-East Societies" Collection.......................................................................................69
General Culture................................................................................................................................................72
"Culture and Reflection" Collection......................................................................................................77
«Man in Society» Collection......................................................................................................................79
Personal Development................................................................................................................................80
Al-MACHRIQ JOURNAL.............................................................................................................................82
Table of Contents............................................................................................................................................85

85

