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 ترجمات شبلي الشمّيل 
 كتب

 (لكّل باب للصدور الزمين)وفًقا للتسلسل 
 

 األدب 
 ن الفرنسّية إىل العربّية، منشورمرواية،  ،Daphnis et Chloé ،1[وَْكل وي]ى وِ ل  قّصة َدْفِنس وخْ  .1

وُنشرت عام  إىل الفرنسّية  Amyot  Jacquesباليونانّية وترمجها جاك أميوت Longusكتبها لونغوس   ؛1914القاهرة، 
 Les Amours Pastorales de Daphnis et Chloéيف باريس وحتمل العنوان التايل:  1559

 
 والتطبيقّية طبيعّيةالعلوم ال         
 منشور ،الفرنسّية إىل العربّية (، منطبّ علوم طبيعّية ) ،كتاب اأَلْهوِيَة والمياه والبلدان ألبقراط الطبيب .2

، القاهرة، Emile Littréة بقلم أبقراط وأقواله، الرتمجة الفرنسيّ  2أربعة وعشرين مبحثًا فضًًل عن مقّدمة يف ترمجةيتضّمن 
 صفحة صغرية. 47، 1885مطبعة املقتَطف، 

 
  منشور ،الفرنسّية إىل العربّية من، (طبّ علوم طبيعّية )، ألبقراط 3كتاب الفصول .3

السنة ؛ 109 -104، 69 -68، ص 1887 نيسان 15، 3، اجلزء 2ة الشفاء، السنة جملّ  ؛Littréة بقلم الرتمجة الفرنسيّ 
 -256، ص 1887 آب 15، 7، اجلزء 2لسنة ؛ ا212 -210، 181 -179، ص 1887 حزيران 15، 5، اجلزء 2

ص ، 1887 تشرين األّول 15، 9، اجلزء 2؛ السنة 297 -295، ص 1887 أيلول 15، 8، اجلزء 2؛ السنة 258
صفحة موزَّعة على سّتة أجزاء من  29. 385 -381، ص 1887 ، تشرين الثاين10، اجلزء 2؛ السنة 335 -332

 .1887السنة الثانية للمجّلة: 
 
 

                                                           
رسالة الهواء األصفر والوقاية منه وعالجه  مشص )حتقيق وإعداد(،حسن . يُراَجع: وىل  َدْفِنيس وخْ قّصة  الحّب على الفطرة أوحسن مشص عنواهنا على النحو اآليت: رواية  رَ كَ . ذَ  1

 .149، ص 2018، الطبعة األوىل، بريوت، دار نلسن، ورسالة المعاِطس البن َجال
 .، مجعها "تراِجم"حياة سرية"الرتمجة" تعين هنا  . 2
  فصول السنة. وكّل فصل من فصول هذا الكتاب عبارة عن جمموعة ِحَكم ونصائح طبّية وحياتّية." تعين هنا أجزاء من كتاب وليس الفصول".  3
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 إىل العربّية، منشورالفرنسّية  من، (طبّ علوم طبيعّية )، ألبي الطّب أبقراط 1كتاب العالمات .4
، 1888كانون الثاين   15، 12؛ السنة الثانية، اجلزء 425 -421، ص 1887، كانون األّول 11، اجلزء 2الشفاء، السنة 

 ، )مل نعثر على التتمَّة يف أجزاء جمّلة الشفاء الًلحقة(.465 -461ص 
 

 ، من الفرنسّية إىل العربّية، منشور"مع بعض تلخيص"، مذهب التحوُّل في مدارس الطبّ  .5
منصب أستاذ علم التشريح يف مدرسة ليون الطبّية، جمّلة الشفاء، السنة  ترمجة خطبة الربفسور َتْستو االفتتاحّية وقد رُّقَي إىل

، 2؛ السنة 47 -43، ص 1887مارث )آذار(  15، 2 ، اجلزء2؛ السنة 9 -2، ص 1887شباط  15، 1، اجلزء 2
   .89 -86، ص 1887أبريل )نيسان(  15، 3اجلزء 

 
 الفرنسّية إىل العربّية، منشور  من، (طبّ علوم طبيعّية )، طبيعة اإلنسان ألبي الطّب أبقراط .6

 15اجلزء الرابع، ، 1888جمّلة الشفاء، السنة الثالثة، منشورة يف يف الئحة الشميل ملؤلَّفات أبقراط،  ةمذكور  هذه املقالة غري
  )مل نعثر على تتّمة هذا الكتاب يف أجزاء الشفاء الًلحقة(.. 149 -146، ص 1888أيّار 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ]"العًلمات" هنا هي األعراض اليت تظهر على املريض نتيجة معاناته لداء ما[. .لشمّيل[لاحلاشية ] كتاب تقدمة المعرفة، والعرب ُتسّميه كتاب اإلنذار. وُيسمَّى  1


