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 شبلي الشمّيل
 عوَّل عليهاالمراجع الم

 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

 

في الفلسفة  ادي عشر،اجملّلد احلالمؤلَّفات الكاملة، (" يف 1917 -1850احلاج، كمال يوسف، "شبلي الشمّيل ) .1
 1146 -1079/موجز/11، 2014َأَسِسيَّة كمال يوسف احلاج،  -، الطبعة األوىل، جونيه، بيت الفكر(2اللبنانّية )

 (.  544 -538)ص  1153/موجز/11(، 532 -501)ص 
المؤلّفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم (" يف 1917 -1853حشيمه، األب كميل اليسوعّي، "الشمّيل، شبلي ) .2

 .53 -51، ص 2013وت، دار املشرق، لطبعة األوىل، اجلزء السادس، بي ، اإلى آخر القرن العشرين
، ترمجه 1939 -1798الفكر العربّي في عصر النهضة، فرح أنطون(" يف  -حوراين، ألربت، "طالئع العلمانّية )الشمّيل .3

 .  303 -297ص  ،1977 إىل العربّية كرمي عزقول، الطبعة الثالثة، بيوت، دار النهار للنشر،
الفكر  اجلزء الثاين،مصادر الدراسة األدبّية، " يف 1917 -1853داغر، يوسف أسعد، "شبلي الشمّيل )الدكتور(،  .4

بيوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، قسم الدراسات ، (1955 -1800)العربّي الحديث في ِسَيِر أعالمه، الراحلون 
 .467 -484، ص 1983، 7األدبّية، 

ت لنيل شهادة املاسرت يف الفلسفة، إشراف الفكر السياسّي والدينّي عند شبلي الشمّيل ،مشيساين، إميان حمّمد .5 ، رسالة أُعدَّ
 84، 2014 -2013د. هادي فضل اهلل، اجلامعة اللبنانّية، كلّّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، العمادة، قسم الفلسفة، 

 صفحة.
 .250 -247، ص 1977، طبعة جديدة، بيوت، دار الثقافة، لحديثةرّواد النهضة اعّبود، مارون، "شبلي الشمّيل" يف  .6
، الطبعة األوىل، بيوت، أبعاد الوعي العلميّ عون، سامي، "مشكلة اجلدل حول احلقائق العلمّية وتفسياهتا الدينّية" يف  .7

 .269 -263، ص 1986منشورات املكتبة الُبولِسيَّة، 
، التّيار الوضعّي وأثره في نتاج فرح أنطونفيكاين، بالنش، "مبدأ النشوء واالرتقاء بني فرح أنطون وشبلي مشّيل" يف  .8

أطروحة أُعّدت لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانّية يف اللغة العربّية وآداهبا، إشراف د. يوسف فرحات، بيوت، اجلامعة اللبنانّية،  
 .269 -265، ص 1996سانّية، الفرع الثاين، قسم اللغة العربّية وآداهبا، كّلّية اآلداب والعلوم اإلن
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أعالم النهضة الحديثة، الحلقة (" يف 1917 -1850مظهر، إمساعيل، "شبلي مشّيل وفكرة التطّور يف الشرق العريّب ) .9
 .92 -85، ص 1990 ُمستَ لَّة من جمّلة الكتاب، الطبعة األوىل، بيوت، دار احلمراء للطباعة والنشر،األولى، 

10. Haroun, Georges, Šībli Šumayyil Une Pensée Arabe à L’époque d’An-Nahda, 
Beyrouth, publications de L’Université Libanaise, Section des Etudes Philosophiques et 
Sociales, XVI, 1985, 498 pages.  

11. Lecerf, Jean, Šiblī Šumayyil Métaphysicien et Moraliste Contemporain, Bulletin 
d’Etudes Orientales (BEO), Le Caire, Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie 
Orientale, 1931, 35 pages. 

 

 

 
 

 

 


