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 فرح أنطون حولمراجع 
 مقاالت أو دراسات
 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

 
 

  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤّسسة الفكر اللبناني 
 

، 1992آب  20، و12، ص 18307، عدد 1992آب  19أبو محدان، مسري، "فرح أنطون" يف جريدة النهار،  .1
 .13، ص 18308عدد 

، 1947كانون األّول   ،12أبو محزة، خليل، "فرح أنطون كما قرأته" يف جمّلة األديب، بريوت، السنة السادسة، العدد  .2
 .56ص 

، ملحق السنة الرابعة )خَّاص( ، السّيدات والرجالأنطون، روزا، "فرح أنطون: حياته، تآبينه، وخمتاراته" يف جمّلة  .3
 .1923مصر، أيلول 

( قبوٌل فاعٌل للفكر األورويّب" 1922 -1874"فرح أنطون ) (،)نقله عن اإلنكليزيّة األب كميل اليسوعيّ  ،حشيمه .4
 .100 -59، ص 2009حزيران  -، كانون الااين1ّلة اشمشر،، السنة الاالاة والامانون، ازجز  األّول، العدديف جم

Puig, Josep, “Farah Antun, Active Reception of European Thought”, in Pensamiento, 
January 2008, 64 (242). 

 .265 -261، ص 1922، السنة 61احلّداد، نقوال، " فرح أنطون"، جمّلة اشمقتطف، اجملّلد  .5
داغر، يوسف أسعد، " فّن التمايل يف خالل قرن، فهرس أجبدّي بعناوين اشمسرحّيات اشموضوعة واشمعرَّبة"، يف جملّة  .6

 .450، 445، 436، ص 1948، 42اشمشر،، السنة 
داغر، يوسف أسعد، " فّن التمايل يف خالل قرن، فهرس أجبدّي بعناوين اشمسرحّيات اشموضوعة واشمعرَّبة"، يف جملّة  .7

 .277، 131، 121، ص 1949، 43اشمشر،، السنة 
، السنة داغر، يوسف أسعد، "فرح أنطون، كلمة يف أثره ومقامه ومؤلَّفاته ومصادر البحث فيه" يف جمّلة األديب، بريوت .8

 .12، ص 9، العدد 1947السادسة، أيلول 

https://www.researchgate.net/journal/0031-4749_Pensamiento


   
 

 

2 
 

، ص 1982حلب، السنة الاانية واخلمسون، العدد الرابع، نيسان،  ،الضادّ رمزي، بدر الدين، "فرح أنطون" يف جمّلة  .9
22- 24. 
 

 عبر موقع إلكترونّي :

 ة"فرح أنطون"، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: ويكيبيديا اشموسوعة احلرَّ  .10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D

9%88%D9%86 

ع اإللكرتويّن التايل: ، راجع اشموق2010آب  5، 3085"، العدد 1922 -1874نطون أر فرح اشمفك  عجيل علي، "منهل،  .11
 ناحلوار اشمتمد  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224838 

 Tripoli scope( رائد التنوير العريب"، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: 1922 -1874فرح أنطون )" .12
http://tripoliscope.com/news/50%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_

%D9%84%D8%A8%D9 

، راجع اشموقع 2015ر أيّا   11 ،العريبّ  ر الفكريّ خضر، نبيل أمحد، "فرح أنطون".. خطوات جريئة يف طريق التحرّ  .13
 اإللكرتويّن التايل: البديل

https://elbadil.com/2015/05/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9
-%88%D9%86 

، راجع اشموقع اإللكرتوينّ 2017حزيران  10: "ابن رشد وفلسفته" لـ فرح أنطون"، قدميًا" صدر  جنم الدين، خلف اهلل، .14
 ازجديد التايل: العريبّ 

https://www.alaraby.co.uk/books/2017/6/10أنطون-فرح-لـ-وفلسفته-رشد-ابن-قدميًا-/صدر 

ة وفصل الدين عن الدولة يف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين"، ناصر، نعيم، " فرح أنطون رائد من دعاة العلمانيَّ  .15
 عب الفلسطينّ شراجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: حزب ال

http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11b6a9dy18573981Y11b6a9d 

، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: ملحق 2014نيسان  19د عبده وفرح أنطون"، ق بني حممَّ الزيباوي، حممود، " احلوار اشمعلَّ  .16
 هار جريدة النَّ 

https://newspaper.annahar.com/article/126695%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%
-A7%D8%B1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224838
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224838
http://tripoliscope.com/news/50%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A8%D9
http://tripoliscope.com/news/50%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A8%D9
https://elbadil.com/2015/05/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86-
https://elbadil.com/2015/05/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86-
https://www.alaraby.co.uk/books/2017/6/10/صدر-قديمًا-ابن-رشد-وفلسفته-لـ-فرح-أنطون
http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11b6a9dy18573981Y11b6a9d
http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11b6a9dy18573981Y11b6a9d
https://newspaper.annahar.com/article/126695%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-
https://newspaper.annahar.com/article/126695%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-
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 www.facebook.com،  راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: 2010األّول  كانون20 أنطون"،سالم، "فرح سي،الراَّ  .17
https://www.facebook.com/salamalrassi/posts/688515977849141 

 التايل: مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث راجع اشموقع اإللكرتوينّ  ،2016كانون الااين   23"فرح أنطون"،  .18
http://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A3%D9%86%D8%

4804-B7%D9%88%D9%86 

، راجع اشموقع  2016حزيران 21"، للنهضة لفرح أنطون: فيلسوف قرطبة إماًما رشد وفلسفته العريس، إبراهيم، " إبن .19
 اإللكرتويّن التايل: جريدة احلياة

-Al-http://www.alhayat.com/Opinion/Ibrahim
-Arees/16195878/%C2%AB%D8%A5%D8%A8%D9%86 

، راجع 2016كانون األّول   24ة"، العريس، إبراهيم، " الدين والعلم واشمال لفرح أنطون: مدينة فاضلة على الطريقة العربيَّ  .20
 اشموقع اإللكرتويّن التايل: جريدة احلياة 

Al -http://www.alhayat.com/Opinion/Ibrahim
-Arees/19234038/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86 

 "، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: فالسفة العربفرح أنطون" .21
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/amodern/amodernnames/Anton.ht

m 

 "فرح أنطون"، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: هنداوي  .22
https://www.hindawi.org/contributors/62629517/ 

 بقجة ، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل:2010كانون األّول   10"فكر فرح أنطون"،  .23
http://www.bukja.net/archives/33069 

د عبده، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: فكار ابن رشد فانتقده الشيخ حممَّ أنطون" كتاب شميشال جحا . دافع عن أح "فر  .24
 جريدة احلياة 

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998/11/9/%D9%81% 

 "، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: التحريرفرح أنطون وهنضة اشمسرح اشمصريّ  ،"الشامي .25
w.tahrirnews.com/posts/268077/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%https://ww 

تشرين الااين  24)الدين، العلم، اشمال(، ازجز  الااين،  ةة و اشماسونيَّ "فرح أنطون و اشمدن الاالث ما بني العلمانيَّ اجملمر، عبري،  .26
 ، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: سودانايل2017

https://www.facebook.com/salamalrassi/posts/688515977849141
https://www.facebook.com/salamalrassi/posts/688515977849141
http://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86-4804
http://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86-4804
http://www.alhayat.com/Opinion/Ibrahim-Al-Arees/16195878/%C2%AB%D8%A5%D8%A8%D9%86-
http://www.alhayat.com/Opinion/Ibrahim-Al-Arees/16195878/%C2%AB%D8%A5%D8%A8%D9%86-
http://www.alhayat.com/Opinion/Ibrahim-Al%20Arees/19234038/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-
http://www.alhayat.com/Opinion/Ibrahim-Al%20Arees/19234038/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/amodern/amodernnames/Anton.htm
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/amodern/amodernnames/Anton.htm
https://www.hindawi.org/contributors/62629517/
http://www.bukja.net/archives/33069
http://www.bukja.net/archives/33069
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998/11/9/%D9%81%25
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998/11/9/%D9%81%25
https://www.tahrirnews.com/posts/268077/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D9%81%D8%B1%D8%AD+%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86+%D9%88%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.tahrirnews.com/posts/268077/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D9%81%D8%B1%D8%AD+%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86+%D9%88%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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http://sudanile.com/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D
-8/102947-6-1-3-8-6-0-8%B1%D8%A3%D9%8A/34 

راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: ، 2016تشرين الااين  6("، 3ها )ت مصر كلَّ أنطون.. رواية هزَّ السعيد، د. رفعت،" فرح  .27
 الوطن

https://www.elwatannews.com/news/details/1568237 

شباط  21ة عن اإلخا "، ال بديل للبشريَّ «..الدين والعلم واشمال» حممَّد، مرهج، "فرح أنطون يف حكاية اشمدن الاالث .28
 ، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل: تشرين 2016

http://tishreen.news.sy/?p=10356 

 معجم البابطني ، راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل:"طونأنفرح " .29
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=5185 

راجع اشموقع اإللكرتويّن التايل:  ،2016أيّار  16 د عبده وفرح أنطون: مغامرة العقول اشمستنرية"،استعادة حممَّ ريتا، " فرج، .30
 األخبارجريدة 

akhbar.com/Literature_Arts/31545-https://al 

http://sudanile.com/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/34-0-6-8-3-1-6-8/102947-
http://sudanile.com/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/34-0-6-8-3-1-6-8/102947-
https://www.elwatannews.com/news/details/1568237
https://www.elwatannews.com/news/details/1568237
http://tishreen.news.sy/?p=10356
http://tishreen.news.sy/?p=10356
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=5185
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=5185
https://al-akhbar.com/Literature_Arts/31545
https://al-akhbar.com/Literature_Arts/31545

