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 فرح أنطون حولمراجع 
  فصول في كتب 

 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(
 
 

  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤّسسة الفكر اللبناني 
 

، ص 1985 دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع، ، طبعة أوىل، بريوت،من تراثنا الفكريّ أيب فاضل، ربيعة، "فرح أنطون" يف  .1
53- 69. 

، الطبعة األوىل، لندن، مطابع روز أنطون كاتبة نهضويَّة مجهولة(" يف 1922 -1874) أصفهاين، أمحد، "فرح أنطون .2
 .   31-21، ص 2018الرعيدي، 

هـ("، يف  1340-م1922/هـ 1291-م1874"أنطون، فرح )طرابلس الشام ، مراجعة د. جورج خنل، ألفا، روين إيلي .3
ص  ،م1992-هـ1412اجلزء األوَّل، طبعة أوىل، بريوت، دار الكتب العلميَّة، موسوعة أعالم الفلسفة العرب واألجانب، 

142-144 . 
العربّي  رّواد ومبدعون، دراسات في األدببّّلص، مشعون، "البحث عن املدينة الفاضلة يف روايات فرح أنطون" يف  .4

 .52-11، ص 2003ملانيا، منشورات اجلمل، أ -األّوىل، كولونيا ، الطبعةالمعاصر
 .1988بريوت، دار الفارايب، ، فرح أنطونل ابن رشد وفلسفته )تقدمي(، طّيبد. اليين، ز  ي  تـ   .5
نطون وحممد أىل فرح إبن رشد ... او: من أنطون وحممد عبده يف اخلصومة التارخييَّة الدميقراطية أب، "فرح يين، د. الطيّ ز  ي  تـ   .6

 . 1989، طبعة أوىل، بريوت، دار الفارايب، كتابات في الفلسفة والفكر العربيّ   ،على طريق الوضوح المنهجيعبده"، يف 
اااااد جحـــــا، ميشـــــال )تقـــــدمي(،  .7 ـــــة، نطـــــونألفـــــرح  عبااااادح وفااااارح أنطاااااونالمناااااالري الدينيَّاااااة باااااين ال اااااي  م مَّ ، طبعـــــة ،اني

 .26-19، 8-5، ص 2014بريوت، بيسان للنشر والتوزيع، 
المؤلّفون العرب المسي ّيون من قبل (، رومّي أر،وذكسّي" يف 1922 -1874حشيمه، األب كميل، "أنطون، فرح، ) .8

 .381 -379، ص 2010، اجلزء األّول، طبعة أوىل، بريوت، دار املشرق، اإلسالم إلى آخر القرن الع رين
، (1939 -1798الفكر العربّي في عصر النهضة )فرح أنطون(" يف  -حوراين، ألربت، "طّلئع العلمانّية )الشمّيل .9

 . 310 -303، ص 1968ترمجه إىل العربّية د. كرمي عزقول، طبعة ،الثة، بريوت، دار النهار للنشر، 
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(، من مذّكرات مفّكر حّر أيّام عبد اجلميد ]مقاطع من مقّدمة فرح أنطون 1922 -1874خوري، رئيف، "فرح أنطون ) .10
الفكر العربّي ال ديث: أثر الثوري الفرنسّية في توجيهه السياسّي لرواية "دمياس" اليت عّرهبا عن الثورة ]الفرنسّية[" يف 

 .232 -229، ص 2013الساقي،  ، الطبعة الثالثة، بريوت، دارواالجتماعيّ 
لهور وتطوُّر األدب العربّي في المهجر اخلوري، وديع رشيد، "أعّلم الرعيل األّول: أمني الر حياين وفرح أنطون" يف  .11

 .13 -12، ص 1969، طبعة ،انية، بريوت، دار الرَّحياين للطباعة والنشر، األميركيّ 
مصادر الدراسة األدبّية، الجز الثاني، الفكر العربّي ال ديث " يف 1922 -1874داغر، يوسف أسعد، "فرح أنطون:  .12

، 7، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، قسم الدراسات األدبّية، (1955 -1800في ِسَير أعالمه، الراحلون )
 .154 -149، ص 1983

لي، خري الدين، "فرح أنطون ) .13 س تراجم ألشهر الرجال األعالم، قامو ( يف 1922 -1874هـ =  1340 -1291الز ر ك 
،  1992، اجملّلد اخلامس، الطبعة العاشرة، بريوت، دار العلم للمّليني، والنساء من العرب والُمستعرِبين والُمست رِقين

 .141ص 
، بريوت، دار النهار للنشر، في حركة الّترجمة في عصر الّنهضة"  زيتوين، لطيف، "التيار الثالث: فرح أنطون، "أتاال" .14

 .140-138 ، ص1994
، طرابلس، تاري  طرابلس قديًما وحديثًا منذ أقدم األزمنة حّتى عصرنا ال اضرالزين، مسيح وجيه، "فرح أنطون" يف  .15

 .469 -467، ص 2010مكتبة السائح، 
 .2000 ،القاهرة، مكتبة مدبويل ، مصر.. التنوير عبر ثقب إبري يف ،"نطون[أ]عن فرح " ،، رفعتالسعيد .16
، بريوت، 1، ط. (1950-1860أثر البّنائين األحرار في األدب اللبنانّي ) "الصحافة احلرّة" يف سليمان، د. سهيل، .17

 .291-290، ص 1993نوفل، 
-1860أثر البّنائين األحرار في األدب اللبنانّي ) " يفوالعلماينّ  سليمان، د. سهيل، "خامتة: على الصعيدين الديينّ  .18

 .590، ص 1993، بريوت، نوفل، 1، ط. (1950
، (1950-1860أثر البّنائين األحرار في األدب اللبنانّي ) (" يف1922-1874سليمان، د. سهيل، "فرح أنطون ) .19

 .96-95، ص 1993، بريوت، نوفل، 1ط. 
، (1950-1860أثر البّنائين األحرار في األدب اللبنانّي ) (" يف1922-1874سليمان، د. سهيل، "فرح أنطون ) .20

 .332-329، ص 1993، بريوت، نوفل، 1ط. 
، (1950-1860أثر البّنائين األحرار في األدب اللبنانّي ) (" يف1922-1874سليمان، د. سهيل، "فرح أنطون ) .21

 .416-406، ص 1993، بريوت، نوفل، 1ط. 


