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 جبران خليل جبرانمراجع حول 

 كتب

ً(لتسلسلًاألجبديً لًا)وفقً 

 

  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤّسسة الفكر اللبناني 
ً
 صفحة.175ًً،1981ًدارًالفكرًاللبناين،،ً[د.م.،ً]هفي فكر جبران ونعيم المجتمع المثاليّ أبوًجودة،ًنع وم،ً .1
   ً.صفحة 2004ً،135بريوت،ًدارًاملشرق،ً،ًجبران والتراث العربيّ أيبًفاضل،ًربيعة،ً .2
 صفحة.1981ً،67ً،ًبريوت،ًدارًابنًخلدون،ًجتماعّية في أدب جبرانالالمعرفة اأمحدًخليل،ًخليل،ً  .3
،ًرسالةًلنيلًشهادةًاملاجستريًالنزعة اإلصالحّية في فكر جبران في مناحيها االجتماعّية والدينّية والسياسّيةباِلش،ًطانيوس،ً .4

1980ً،154ًكل ي ةًاآلدابًوالعلومًاإلنساني ة،ًالفرعًالثاين،ًًً-إشرافًد.ًجورجًخرياهلل،ًالفنار،ًاجلامعةًاللبناني ةًًيفًالفلسفة،
 صفحة.

 صفحة.2013ً،277ًًًمطبعةًمشص،ً،ًبريوت،ةي  جبران خليل جبران أجراس الثورة وأعراس الحرّ اين،ًرمياًجنم،ًجبً  .5
 صفحات.1983ً،110ًًمنشوراتًليبانيا،ً،[د.م.،]السياسيّ مقّدمة في فكر جبران بدوي،ًسليم،ً .6
7. ً ًغازيًفؤاد، ًاحملل قًه ورسمه وشخصّيتهب  ة تركيبّية ألد  جبران خليل جبران: في دراسة تحليلي  براكس، ًالنسر ًدار ًبريوت، ،

 .1973ًللطباعةًوالنشر،ً
،ًبريوت،ًدارًالنسرًاحملل قًللطباعةًوالنشر،ًالداهشّيةملحق دراسة جبران النفسّية على ضوء المبادىء براكس،ًغازيًفؤاد،ً .8

1974. 
،1981ًبريوت،ًمكتبةًلبنانًناشرون،ً،1ً،ًط.ًةفي ذكرى جبران، مؤتمر للدراسات الجبرانيّ لبري،ًأبشروئي،ًسهيل؛ًمطلق،ً .9

 صفحة.336ًً
  ً.1991ً،[د.ن.]ً،ًأسرتاليا،بحيرة الضوءالبعيين،ًشربل،ً .10
 صفحة.Agateً،2001ً،152ًً،ًبريوت،ًجبرانّيةألغاز ،ًبولس،ًمرتيًسليم .11
 صفحة.Agateً،2001ً،136ًً،ًبريوت،ًبين الخيال والواقع جبران وميّ بولس،ًمرتيًسليم،ً .12
 صفحة.2011ً،142ًة،ًبريوت،ًمعهدًاآلدابًالشرقيً جبران: نحن وأنتم، ،ًبولس،ًمرتيًسليم .13
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،Agateًبريوت،ً ،يحاني، جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمه: أمين الر  1، جزء القصصيّ  في الفنّ ،ً،ًمرتيًسليمبولس .14
 صفحة.2001ً،136ً

   .صفحة 1967ً،248،ًبريوت،ًدارًالثقافة،ًالشابي وجبراند،ًالتليسي،ًخليفةًحممً  .15
مركزًالرتاثًً-ًةةًاألمريكيً بريوت،ًاجلامعةًاللبنانيً ً،بعةًأوىل،ًطيحانيقبس من لبنان بين جبران والر  ًة،ةًاألمريكيً اجلامعةًاللبنانيً  .16

 صفحة.2009ً،181ًً،ًاللبناينً 
 صفحة.1981ً،268ًًسةًنوفل،ً،ًبريوت،ًمؤسً جبران خليل جبران في حياته العاصفةجرب،ًمجيل،ً .17
      صفحة.1983ً،215ًسةًنوفل،ً،ًبريوت،ًمؤسً طبعةًأوىل،ًةة والفني  جبران في عصره وآثاره األدبي  جرب،ًمجيل،ً .18
 .1958ةًوالنشر،ًباعً حياينًللطًِ،ًبريوت،ًدارًالرً جبران: سيرته، أدبه، فلسفته ورسمهجرب،ًمجيل،ً   .19
 صفحة.1950ً،79ًً،ًبريوت،ًمطابعًفض ول،ًوجبران ميّ جرب،ًمجيل،ً   .20
بريوت،ًدارًاحلداثة؛ًالقاهرة،ًاجمللسًاألعلىً،ً،ًترمجةًقنديل،ًفاطمة2،ًط.جبران خليل جبران: حياته وعالمهجربان،ًجني،ً    .21

  صفحة.2009ً،732ًة،ًللثقافةً؛ًبريوت،ًجلنةًجربانًالوطنيً 
،ًشكراهلل،ً .22  صفحة.ً 1967ً،159،ًبريوت،ًدارًاملكشوف،ًأورفليس: جبران خليل جبران نبيّ اجلر 
 صفحة.2012ً،120ًوحًالقدس،ً،ًالكسليك،ًجامعةًالرً رسالةًحبثًدراساتًمعم قةرة، األجنحة المتكس  ،ًاجلمي ل،ًماتيلدا .23
د.ً بإشرافًرسالةًدبلومًدراساتًعليا،ًلبنان في أدب المهجر الشمالّي )الريحاني، جبران، نعيمة(جوان،ًليليانًيوسف،ًً .24

ًكل ي ةًاآلدابًوالعلومًاإلنساني ة،ًالفرعًالثاين،ةاجلامعةًاللبنانيً ،ًالفنارً،ًفاضل أيب بيعةًر ،ً1998. 
  صفحة.1971ً،52ًً،ًبريوت،ً]د.ن.[،ًذات أصيل... كان جبران وماريحامايت،ًهنري،ً .25
،ًبريوت،ًشركةًاملطبوعاتًّيةدراسة نصّ  –فات جبران خليل جبران العربّية ، جدلّية الحّب والموت في مؤلّ حبيب،ًبطرس   .26

 صفحة.1995ً،231ًللتوزيعًوالنشر،ً
27. ً ًإليانا، ًيفًدراسة مقارنة –مفهوم اإلصالح بين نيتشه وجبران حد اد، ًعليا ًدراسات ًدبلوم ًشهادة ًلنيل ًأُعد ت ًرسالة ،

ً ًاللبناني ة ًاجلامعة ًالفنار، ًالعرييب، ًعلي ًحمم د ًد. ًإشراف ًًً-الفلسفة، ًالثاين، ًالفرع ًاإلنساني ة، ًوالعلوم ًاآلداب -2007كلي ة
 صفحة.2008ً،300ً

،ًأطروحةًدكتوراه،ًإشرافًهة في الطبيعة عند جبران خليل جبران وميخائيل نعيماألساسيّ الموضوعات ً،احللو،ًأغاتًمسعد .28
 صفحة.2014ً،424ًس،ًوحًالقدً جامعةًالرً ً،د.ًجوزيفًشرمي،ًالكسليك

،1997ً،ًسوريا،ًاألهايلًللطباعةًوالنشرًوالتوزيع،ًزيادة رواية الحّب السماوّي بين جبران خليل جبران وميّ محود،ًماجدة،ً .29
    صفحة.111ً

 .1966،ًبريوت،ًاملكتبةًاحلديثة،ًموت نبّي جبران خليل جبرانحنا،ًجوزيف،ً  .30
ً ً.1983سةًنوفل،ًمؤسً ًبريوت، ،أحاديث عن جبرانحنني،ًرياض،ً .31
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 صفحة.88ًً،1981ًر،شًِهارًللنً ،ًدارًالنً الوجه اآلخر لجبرانحنني،ًرياض،ً .32
ًاحلويً  .33 ًيوسف، ًحرً 1910-1909ذكرياتي مع جبران: باريس ك، ،ً ًشيبوب،إرهتا ًجريديين ًثانيةط دفيك ًبريوت،ًبعة ،

 صفحة.1ً،222ًًدًل،ًجم1979سةًنوفل،ًمؤسً 
 صفحة.1988ً،125ًًرة،ًوراتًالدائًِبريوت،ًمنشًُ،ًبعةًثانية،ًطمحاوالت في درس جبرانخالد،ًأمني،ً .34
ًغسً ً،خالد .35 ة الحقوقّية، الرؤيا الفلسفّية لإلنسان المريض، بديهّيات الفلسف   جبران الفيلسوف: سيكولوجّية العبقريّ ان،

 .1974مؤس سةًنوفل،ً بريوت،واهلل، 
ًغسً ً،خالد .36 والبنية الفردوسية، جدلّية  جتماعيّ الفي منافذ خالصها، النقد ا جبران الفيلسوف: شخصّية العبقريّ ان،

 .  صفحة1983ً،300ًسةًنوفل،ً،ًبريوت،ًمؤسً بعةًثانية،ًطاإلنسان واأللوهة
  ً.1983سةًنوفل،ًمؤسً ،ً[د.م.،ً]ته وأدبهجبران في شخصيّ ان،ًغسً ً،خالد .37
 .1970اية،ً،ًبريوت،ًمنشوراتًدارًالرً المحتوى السياسّي لفكر جبرانخليل،ًأمحدًخليل،ً .38
      .1939،ًطرابلس،ً]د.ن.[،ًيسوع جبراناخلوري،ًأنطون،ً .39
ًكارول،ً .40  صفحة.1995ً،92ًًعائي،ًالرً ًالبيبليً ،ًجبيل،ًاملركزًنسانإلبن اايسوع جبران في يسوع خوري،
         صفحة.1981ً،127ً،ًبريوت،ًمركزًاإلعالمًوالتوثيق،ًجبران خليل جبران: النابغة اللبنانيّ خويري،ًأنطوان،ً .41
 صفحة.464ًًً ،1988ر،ًشًِلندن،ًدارًسوراقياًللنً ً،بعةًأوىل،ًطعقيدة جبراندايه،ًجان،ً .42
43. ً ً لجبرانا مجهواًل : مع خمسين نص  لكم جبرانكم ولي جبراني دايه،ًجان، ً ،البقاع، ًالياس، ،2009ًمنشوراتًجمل ةًقب 

  ًصفحة.415ً
ًكمال،ً    .44  .2010هار،ً،ًبريوت،ًدارًالنً يّة من جبران إلى فيروزبيروت والحداثة.. الثقافة والهوّ ديب،
 صفحات.2010ًً،109ً،ًبريوت،ًمنصورًالرحباين،ًةة غنائي  : مسرحيّ  جبران والنبيّ الرحباين،ًمنصور،ً   .45
ًالدين .46 ًحميي ً) رضا، ة في بالغة العرب في القرن العشرين : هي شذرات مختارة من أقالم رسل البالغة العربي  مجعها(،

ة،ًعةًالرمحانيً اخلرنفش،ًاملطبً ،ًا أبو ماضي، الياس فرحات، إيلي  هيحاني، ميخائيل نعيمأمين الر   ،أمريكا جبران خليل جبران
 صفحة.191ً]د.ت[،ً

47. ً ًالدين، ًحميي ،ًمصرً-ًالسكاكيينفي موطن جبران خليل جبران : صور ومشاهدات من ماضي لبنان وحاضره، رضا،
 صفحة.1951ً،192ًةًاحلديثة،ًاملطبعةًالتجاريً 

 .2012ًبريوت،ًدرغام،ًً،3جمل دًً،طبعةًثانية،ًتراجم جبران خليل جبران -ون العرب فون األميركيّ المؤلّ زغيب،ًهنري،ً .48
 صفحة.2012ً،267ًً،ًبريوت،ًدرغام،ًطبعةًثانية،ًجبران خليل جبران : شواهد الناس واألمكنةزغيب،ًهنري،ً .49
 . صفحة1988ً،231ًف،ًارًِ،ًبريوت،ًمكتبةًاملعً بعةًثالثة،ًطبين نعيمة وجبرانطنسي،ًً،ازكً   .50
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