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 أحمد فارس الشدياقمراجع عن 
 فصول في كتب

 (األجبدي)وفًقا للتسلسل 
 
 

  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤسسة الفكر اللبناني 

، بريوت، دار احلمراء 1، احللقة الثانية، ط. أعالم النهضة الحديثة("، يف 1883 – 1819"أمحد فارس الشدياق ) .1
 .33-29، ص 1991للطباعة والنشر، 

أعالم الرّواد،  ،1 ،النثر ،نصوص مختارة من األدب العربّي الحديثعبد الكرمي، "أمحد فارس الشدياق"، يف األشرت،  .2
 . 283 -159، ص 1966املكتبة احلديثة بدمشق، ال ط، 

دار دائرة المعارف وهو قاموس عاّم لكّل فّن ومطلب، مجّلد عاشر،  كتابالبستاين، املعّلم بطرس، "شدياق"، يف  .3
 . 430 -428بريوت، لبنان، ال تاريخ، ص  املعرفة،

لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور إلى عصرنا حّّت، فيليب، "املؤّسسات الرتبويّة الكاثوليكّية والربوتستانتّية" يف  .4
ة للطباعة والنشر،  -بريوتالحاضر،  .554 -553، ص 1959نيويورك، مؤّسسة فرنكلني املساِهم

المؤلّفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن ، أمحد فارس"، يف حشيمه، األب كميل، "الشدياق .5
 .359 -357، ص 2013دار املشرق، طبعة خامسة،  ، بريوت، لبنان،العشرين، المجّلد الخامس

ألمحد فارس  "الساق على الساق في ما هو الفارياق" مقدمة لكتاب اخلازن، الشيخ نسيب وهيبه، "هذا الكتاب" .6
 .64 -50، ص 1966دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، ، ياقالشد

، ال طبعة، بريوت، 1918 -1861، عهد المتصّرفين في لبنانخاطر، حلد، "اجلوائب تثين على رستم باشا" يف  .7
 .49 -48، ص 1967منشورات اجلامعة اللبنانّية، قسم الدراسات التارخيّية، 

الفكر العربّي (: الوطيّن الزائف"، ]نّص بقلم الشدياق[ يف 1887 -1801خوري، رئيف، "أمحد فارس الشدياق ) .8
، ص 2013، الطبعة الثالثة، بريوت، لبنان، دار الساقي، الحديث، أثر الثورة الفرنسّية في توجيهه السياسّي واإلجتماعيّ 

157- 159 . 
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بريوت، دار  ،3ط  ،الحديث الفكر العربيّ ( الوطين الزائف" يف 1887-1801"أمحد فارس الشدياق )خوري، رئيف،  .9
 .159-157، 2013، الساقي

نصوووووووووص : االنكليووووووووز وأحووووووووواام بووووووووني ال اريوووووووواق وامرأتووووووووه"، يف أمحوووووووود فووووووووارس الشوووووووودياقخوووووووووري، رئيووووووووف، "يف الوووووووورح ت:  .10
، بووووووووريوت، جلنووووووووة التوووووووو ليف 1، ط. 1950-1850عصوووووووور اإلحيووووووووا  والنهضووووووووة  –التعريووووووووف فووووووووي األدب العربووووووووي 

 .322-315، ص 1957املدرسي، 
بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، من مشارف المئة، لبنان: وجوه حضاريّة، ، فؤاد، "أمحد فارس الشدياق"، يف اخلوري .11

 . 284 -283، ص 1987، ال طبعة، 37قسم الدراسات التارخيّية، 
الجنان سليم البستاني، افتتاحّيات مجّلة خوري، يوسف قزما،" مناظرة الشدياق واليازجي على ص حات اجلنان" يف  .12

الطبعة األوىل، بريوت، دار احلمراء،  ، )إعداد وحتقيق(،1875 -1870الجز  األّول  ،1884 -1870البيروتّية، 
 . 67 -66، ص 1990

 .148 -89، ص 1998، جامعة البلمند، العربّية في لبنانداغر، شربل، "الشدياق/ ال ارياق، العربّية والتمّدن" يف  .13
الفكر العربّي الحديث في ِسَير  اجلزء الثاين، ،مصادر الدراسة األدبّيةالشدياق"، يف  داغر، يوسف أسعد، "أمحد فارس .14

، ال طبعة، 7بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، قسم الدراسات األدبّية، (، 1955 -1800أعالمه، الراحلون )
 .464 -457، ص 1983

 
 


