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 ونـــــــــرح أنطـــــــــــف اتــــــــــفمؤل  

  مقاالت أو دراسات

 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(
 

ح املصرّي واألديب املصرّي قدميًا...( أثر مصري  " .1 -1901، جملة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، ")حالة الفَّلا
 . 57-55، ص 1902

 .19 -5، ص 1909اجلامعة، السنة السابعة، بريوت، دار صادر،  ، جمّلة"أن نستفيده منهاأسباب َعَظَمة أمريكا وما جيب " .2
 -1899، جمّلة اجلامعة، السنة األوىل، القسم الثاين، بريوت، دار صادر، "الرتانسفال ظاملة أم مظلومة، الوجه األدبّ " .3

 . 598 -596، 566 -562، 500 -496، 405 -401، 376 -374، ص 1900
 .418 -412، ص 1902 -1901، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، "احلبشة واملسلمون واألقباط" .4
، 1901 -1900، جمّلة اجلامعة، السنة الثانية، بريوت، دار صادر، "احلكيم بوذه اهلندّي الشهري صاحب الشريعة البوذيّة" .5

 .444 -434ص 
، 1907 -1906، جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، بريوت، دار صادر، "تارخيّية أم االجتماعّيةالروايات العربّية وأنفعها لنا: ال" .6

 . 338 -331ص 
، جمّلة اجلامعة، السنة "الشاعرة سافو اليونانّية )شاعرة متلني وأّول إمرأة يف العاََل املتمّدن دعت النساء إىل أعمال الرجال(" .7

 . 240 -237، ص 1902 -1901الثالثة، بريوت، دار صادر، 
، جمّلة اجلامعة، "ثريه على مدرسة سوريّة، شيء عن مدرسة ِكْفِتني على ذكر وفاة شيخها منذ شهَرينأالشيخ إبراهيم الفّتال وت" .8

 .8 -2، ص 1908السنة السادسة، بريوت، دار صادر، 
 -133، ص 1907 -1906، جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، بريوت، دار صادر، "واجلامعة بعد املناظرةالشيخ حمّمد عبده " .9

137 . 
 -32، ص 1907 -1906، جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، بريوت، دار صادر، "1الشيخ حمّمد عبده، مجال الدين األفغاين" .10

35 ،49- 53 ،418- 423  . 

                                                           
مة الشيخ محماد عبده. تقتضي اإلشارة هنا إىل أّن اجلامعة نشرت، يف العدد الثاين من سنتها اخلامسة،  1 . ولَّلّطَّلع على هذه الرتمجة ترجمة جمال الدين األفغاني بقلم تلميذه العّلا

 . 129 -122، ص 1907 -1906يُراَجع: جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، 
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، ص 1903، جملاة اجلامعة، السنة الرابعة ، بريوت، دار صادر، "وت واحلياة والسعادة واإلنسان("العلم يبحث ُمتَ َلماًسا )امل .11
393-342. 

، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار " تاريخ املسيح""الفيلسوف إرنست رنان املؤرّخ املستشرق الشهري مؤّلف كتاب " .12
 .79 -74، ص 1902 -1901صادر، 

، ترمجته وذكر مبادئه مبناسبة وفاة تلميذه "كونت )مؤّسس الفلسفة احلّسّية وواضع ديانة اإلنسانّية والعلم(  الفيلسوف أوغست" .13
، ص 1903وخلفه يف رئاسة ديانة اإلنسانّية يف الشهر املاضي يف باريز، جمّلة اجلامعة، السنة الرابعة، بريوت، دار صادر، 

15- 21 . 
، جمّلة "أشهر فَّلسفة اإلنكليز وأشهر شعرائهم وهل كان األّول مؤّلف روايات الثاين(الفيلسوف باكون والشاعر شكسبري )" .14

 . 368 -351، ص 1902 -1901اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، 
 .652 -648، ص 1901 -1900، جمّلة اجلامعة، السنة الثانية، بريوت، دار صادر، "الفيلسوف تولستوي" .15
، جمّلة اجلامعة، السنة الرابعة، بريوت، دار "واالحتفال بَِنْصِب متثاله يف باريس يف الشهر املاضيالفيلسوف جول سيمون " .16

 . 266 -260، ص 1903صادر، 
 . 98 -96، ص 1899ة، السنة األوىل، القسم األّول، بريوت، دار صادر، ة اجلامعة العثمانيا ، جملا "الفيلسوف جول سيمون" .17
، جمّلة اجلامعة، السنة الرابعة، "مثال الفيلسوف الكامل (يف الشهر السابق بنصب متثاله يف فرنسااالحتفال )الفيلسوف رنان " .18

 . 315 -300، 1903بريوت، دار صادر، 
 .494-492ص  -1901-1900، جملاة اجلامعة، السنة الثانية، بريوت، دار صادر، "الفيلسوف ماكس مولر" .19
]تتضّمن سلسلة املقاالت هذه ترمجة عن الفرنسّية  "نبسط فيها فلسفته ومبادئهالفيلسوف نييتش وفلسفته، سلسلة مقاالت " .20

 -57، 17 -16، ص 1908لبعض مقاطع من ُكتب نييتش[، جمّلة اجلامعة، السنة السادسة، بريوت، دار صادر، 
64،81- 86 ،125- 128. 

 .492-489 ص، 1900-1899دار صادر، "القّبة الزرقاء"، جملة اجلامعة ، السنة األّوىل، القسم الثاين، بريوت،  .21
 -1899، جمّلة اجلامعة، السنة األوىل، القسم الثاين، بريوت، دار صادر، "القرن العشرون وماذا عمل القرن التاسع عشر" .22

 .462 -457، ص 1900
 . 237 -230، ص 1903، جمّلة اجلامعة، السنة الرابعة، بريوت، دار صادر، "الكاتب الشرقّي وحاجاته اجلديدة" .23
، ص 1901 -1900، جمّلة اجلامعة، السنة الثانية، بريوت، دار صادر، "الكونت الون تولستوي الفيلسوف الروسّي الشهري" .24

370- 380 . 
 .129 -124، ص 1903، جمّلة اجلامعة، السنة الرابعة، بريوت، دار صادر، "اللغة املصريّة القدمية، اهلريوغليف" .25
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، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، ")املسيو برتلو أشهر علماء الكيمياء يف عصره(اجملد للعلماء فإّّنم خالدون " .26
 . 300 -285، ص 1902 -1901

 .598 -597، ص 1902 -1901، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، "املرحوم تقَّل باشا" .27
، 1901-1900، جملاة اجلامعة، السنة الثانياة، بريوت، دار صادر، "رق(املرحوم عبده احلمويل )أكرب موسيقّي عرب يف الش" .28

 .711-706ص 
، ص 1901-1900، جمّلة اجلامعة، السنة الثانياة، بريوت، دار صادر، "املسلمون يف بَّلد الصني )وإرسال وفد دييّن إليهم(" .29

684-690. 
، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، ")أحاديث جريدة الفيغارو اجلديدة(املسيو فيلكس فور: من معمل الدباغة إىل رئاسة اجلمهوريّة " .30

 . 159 -150، ص 1902 -1901بريوت، دار صادر، 
، ص 1908، جمّلة اجلامعة، السنة السادسة، بريوت، دار صادر، "املقتّطف ودعوة اجلامعة إىل الزراعة يف الواليات املّتحدة" .31

257- 264. 
، ص 1902 -1901، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، "اف عظيم يف كريت(امللك واحلكيم مينوس )اكتش" .32

233- 237 . 
]يعتمد يف وصفها على مقالة للعاَِل املسيو بواسيه السكرتري الدائم  "اهليئة االجتماعّية يف رومه يف بداية القرن األّول للميَّلد" .33

 -1900لألكادميّية الفرنسويّة، وعلى مقالة أخرى للعاَِل املسيو كانيان[، جمّلة اجلامعة، السنة الثانية، بريوت، دار صادر، 
 .454 -445، ص 1901

 -30، ص 1909جمّلة اجلامعة، السنة السابعة، بريوت، دار صادر، ، "هاجرَة، إحبْث وحاَذْر قبل أن ُُتاِجر ُ إىل ُمريدي امل" .34
38. 

، ص 1907 -1906، جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، بريوت، دار صادر، "إنشاء الروايات العربّية، معاين رواية ابن الشعب" .35
305- 311 . 

 .271 -261، ص 1901 -1900جمّلة اجلامعة، السنة الثانية، بريوت، دار صادر،  ،"إيطاليا ونشأُتا" .36
 -1901، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، "يُذّكر باحلديث القدمي حديث بولونيا والرتانسفال، حديث" .37

 . 326 -321، ص  1902
بريوت، دار ، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، "تاريخ فيكتور هيكو )مقالة ُتديها اجلامعة إىل روحه الكرمية ونفسه العظيمة(" .38

 .452 -429، ص 1902 -1901صادر، 
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، جمّلة اجلامعة، السنة األوىل، القسم الثاين، بريوت، دار "تاريخ مسألة الرتانسفال )من بدايتها إىل اآلن(، الوجه السياسيّ " .39
 .344 -340، ص 1900 -1899صادر، 

 .85 -77، ص 1907 -1906، ، جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، بريوت، دار صادر"تذكارات مصر والشام" .40
-462ص ، 1900-1899"ثَّلث مدن حتت الرماد"، جملة اجلامعة، السنة األّوىل، القسم الثاين، بريوت، دار صادر،  .41

467. 
، جمّلة اجلامعة، ، اقرتاح على رئيسات مدارس اإلناث يف الشرق"جون روسكني الشهري داعي الناس إىل حّب الطبيعة واجلمال" .42

 . 572 -562، ص 1901 -1900بريوت، دار صادر، السنة الثانية، 
 . 232 -217، ص 1902 -1901، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، "حالة السودان احلاضرة" .43
، جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، بريوت، دار صادر، "حّب روّسو ومدام وارين )زيارة صاحب اجلامعة بيتهما يف مشبريي(" .44

 .45 -35، ص 1907 -1906
 .195-192، ص 1902-1901، جملاة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، "حجارة ُمن َْقضاة من السماء )الرُُّجم(" .45
 .12-7، ص 1907-1906، جملاة اجلامعة، السنة اخلامسة، بريوت، دار صادر، "حكمة ابن حزم وفلسفته" .46
، جمّلة اجلامعة، السنة الرابعة، بريوت، دار "يُقال إّن بعض شرائع التوراة نُقَلت عنها()واضع الشرائع البابلّية اليت  بورَ حَ " .47

 . 79 -67، ص 1903صادر، 
: القصيدة على اجلبل )الشعر 2ُخطبة وقصيدة لصاحب اجلامعة يف اثناء رحلته، اخلُطبة لدى شَّّلٍل والقصيدة على جبٍل، " .48

، جمّلة اجلامعة، السنة السادسة، بريوت، دار "وي يف وسط أجماد الواليات املّتحدةعلى الطريقة العلمّية(، بني نييتش وتولست
 . 218 -212، ص 1908صادر، 

، ": اخلُطبة لدى شَّّلل نياغرا1ُخطبة وقصيدة لصاحب اجلامعة يف أثناء رحلته، اخلُطبة لدى شَّّلٍل والقصيدة على جبٍل، " .49
 .211 -201، ص 1908ادر، جمّلة اجلامعة، السنة السادسة، بريوت، دار ص

، ص 1901 -1900، جمّلة اجلامعة، السنة الثانية، بريوت، دار صادر، "ُمَظفار الدين شاه -دولة إيران، ناصر الدين شاه" .50
2- 9. 

 . 269 -266، ص 1900 -1899، جمّلة اجلامعة، السنة األوىل، القسم الثاين، بريوت، دار صادر، "ساره برنار" .51
 .191 -183، ص 1907 -1906جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، بريوت، دار صادر، ، "صوت من بعيد" .52
 . 178 -176، ص 1899، جمّلة اجلامعة العثمانّية، السنة األوىل، القسم األّول، بريوت، دار صادر، "عجائب الدنيا السبع" .53
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وكيل نظارة احلّقانّية بكتابه اجلديد ]الذي عرابه عن  أحد فتحي باشا زغلول فيها سعادةُ  الكَّلمَ  ثارِ عقدة املسائل االجتماعّية أَ " .54
، جمّلة اجلامعة، السنة السابعة، "لو بون[، حبٌث هذا وقتهڤ الفرنسّية[ "روح االجتماع" ]لعاَِل االجتماع الفرنسّي غوستا

 . 28 -19، ص 1909بريوت، دار صادر، 
 -353، ص 1903ّلة اجلامعة، السنة الرابعة، بريوت، دار صادر، جم "،ولتري الشرق(ڤُعَمر اخليّامي )الذي يسّميه اإلفرنج " .55

361 . 
 .79 -67، ص 1910، جمّلة اجلامعة، السنة السابعة، بريوت، دار صادر، "فاحتة أحاديث شهريّة يف املسائل العثمانّية" .56
، 1900 -1899وت، دار صادر، ، جمّلة اجلامعة، السنة األوىل، القسم الثاين، بري "فردينان دي لسبس )فاتح ترعة السويس(" .57

 .372 -362ص 
، جمّلة اجلامعة، السنة الثانية، بريوت، دار صادر، "فقيد الشرق العظيم بشاره باشا تقَّل صاحب جريدََت األهرام والبرياميد" .58

 . 744 -737، ص 1901 -1900
أو القيامة لتولستوي[ يف مقالة ّنديها فلسفة احلكيم تولستوي ومبادؤه واحتجاجه على اهليئة االجتماعّية، كتاب ]"البعث" " .59

، ص 1901 -1900، جمّلة اجلامعة، السنة الثانية، بريوت، دار صادر، "إىل مجهور املعّلمني واملتعّلمني وكّل ذي عقل سليم(
534- 553. 

 .279 -274 ، ص1901 -1900، جملة اجلامعة، السنة الثانية، بريوت، دار صادر، "فلسفة الصينّيني وأدياّنم وأخَّلقهم" .60
، ص 1907 -1906، هل لألفغاين فلسفة؟ جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، بريوت، دار صادر، "فلسفة مجال الدين األفغاين" .61

145- 157 ،196- 202 ،238- 240 . 
سلسلة مقاالت "لصاحب اجلامعة" يدرس فيها شؤون املدنّية ]، "كَّلم ابن الشرق يف الغرب وهو كَّلم َمن مسع ورأى" .62

 . 69 -64، ص 1908، جمّلة اجلامعة، السنة السادسة، بريوت، دار صادر، [مريكّيةاأل
، جمّلة اجلامعة، السنة السادسة، بريوت، دار "كَّلم البن الشرق يف الغرب، اآلن بدأت أحّب أمريكا، مثال من مدينة أمريكّية" .63

 .155 -149، 112 -105، ص 1908صادر، 
، 1900 -1899، جمّلة اجلامعة، السنة األوىل، القسم الثاين، بريوت، دار صادر، "مصر قدميًا(كليوباتره )آخر َمن َمَلَك يف " .64

 .400 -393ص 
 .511-506 ص، 1900-1899"لغة اجملرمني"، جملة اجلامعة ، السنة األّوىل، القسم الثاين، بريوت، دار صادر،  .65
، ص 1899نة األوىل، القسم األّول، بريوت، دار صادر، ، جمّلة اجلامعة العثمانّية، الس"ليكورغوس واضع شرائع سبارطه" .66

77- 79 ،139- 141. 
 .20 -2، ص 1902 -1901، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، "جمد اإلسَّلم القدمي" .67
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-255، ص 1902-1901، جملاة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، "عاًما 365حمالفة الدولة الَعِلياة وفرنسا منذ " .68
262. 

مدرسة موسى عليه السَّلم )هيكل سييت(: وصف التعليم يف املدارس املصريّة القدمية وعَّلقتها باهلياكل وظهور الوحدانياة بعد " .69
 .588-581، ص 1902-1901، جملاة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، "تعدُّد اآلهلة

 . 1471، ص 1899عثمانّية، السنة األوىل، القسم األّول، بريوت، دار صادر، ، جمّلة اجلامعة ال"مسألة دريفوس" .70
، جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، بريوت، دار "مشاهدات يف أمريكا، درس يف املدنّية األمريكّية مبيّن على املشاهدة العيانّية" .71

 . 317 -313، 269 -257،  212 -208، ص 1907 -1906صادر، 
االتّفاق بني حكومة كندا واجلامعة هبذا ]، "وحكومة كندا، األرض جّمانًا للسورّيني ليستعمروها ويستثمروهامشروع اجلامعة " .72

، جمّلة اجلامعة، [هاجَرة ُ الشأن بعد حديث صاحب اجلامعة مع وزير الداخلّية يف كندا ووكيل الوزارة ومِديَري االستعمار وامل
 . 1762 -169 ، ص1908السنة السادسة، بريوت، دار صادر، 

، جمّلة اجلامعة، السنة الثالثة، بريوت، دار صادر، "مشروع جديد يف اللغة العربّية أّوله برناردين ]دي سان بيري[ وكتابه اخلالد" .73
 . 607 -599، ص 1902 -1901
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.[ وثانيها مراقبة [، إىل ثَّلثة أمور مهّمة ]..1899يف إشارُتا إىل تنبُّه "فرنسا، يف هذا العام ]  . يُذَكر أنّه سبق ل "اجلامعة العثمانّية" أن أشارت إىل مسألة دريفوس يف موضَعني: األّول 1
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 سورّي" يدعوهم فيها "إىل الزراعة، واجلامعة تعضد دعوته".


