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 مؤلّفات شبلي الشمّيل
 تبك

 (لكّل باب )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور
 
 

 األدب 
 بالعربّية، منشور ،الرسائل )إفراديّة( .1

 1909، نيويورك، رسالة الدكتور شبلي الشمّيل إلى جمعّية االّتحاد السورّي في نيويورك 
وفيها  ،1909آذار  3إىل  تارخيهايعود  ،ركيو ة رزق حّداد يف نيو هي جواب على رسالة تلّقاها من رئيس اجلمعيّ 

، بعد أن 1909نيسان  15يطلب من الشمّيل كتابة "بضعة أسطر ]...[ لكي تُتلى" يف حفلة اجلمعّية العمومّية يف 
، مجع وإعداد كتابات سياسّية وإصالحّيةمنشورة أيًضا يف ؛ ه لعضويّة جملس األعيان العثماينقرَّرت اجلمعّية ترشيح

 .116 -102، ص 1991د رّزوق، الطبعة األوىل، بريوت، دار احلمراء للطباعة والنشر، وحتقيق أسع
 

  ،1910آذار سنة 12 ،القاهرةرسالة إلى أمين الريحاني 
، بريوت، دار الرَّحياين للطباعة رسائل األدباء إليه، الرَّيحاني ومعاصروهيف ، الرَّحياينمجع وحتقيق وتقدمي ألربت 

 .122 -120، ص 1966والنشر، 
 

 ،1910آذار  24مصر،  رسالة إلى أمين الريحاني 
، بريوت، دار الرَّحياين للطباعة والنشر، رسائل األدباء إليه، الرَّيحاني ومعاصروهيف مجع وحتقيق وتقدمي ألربت الرَّحياين،

 .124 -122، ص 1966
 

  ،ترجيًحا، 1912القاهرة، رسالة إلى مّي زيادة 
-1912َمّي زيادة وأعالم عصرها، رسائل مخطوطة لم تُنَشر )يف الكزبري،  اراحلفّ  مجع وحتقيق وتقدمي سلمى

 .21-20، ص 1982الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة نوفل، (، 1940
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 ترجيًحا 1912القاهرة، ، رسالة إلى مّي زيادة 
-1912َمّي زيادة وأعالم عصرها، رسائل مخطوطة لم تُنَشر ) يف الكزبري، ارمجع وحتقيق وتقدمي سلمى احلفّ 

 .26-22، ص 1982سة نوفل، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسّ (، 1940
 

 ، بالعربّية، منشور)مسرحّية شعريّة( مسرح، ، مسرحّية في خمسة فصولالمأساة الكبرى .2
 .1915القاهرة، مطبعة احملروسة، 

 
 ، بالعربّية، منشور راتمذكّ ، الشمّيل حوادث وخواطر، مذّكرات الدكتور شبلي .3

 صفحة.  298، 1991مجع وإعداد وحتقيق د. أسعد رّزوق، طبعة أوىل، بريوت، دار احلمراء للطباعة والنشر، 

 العربية، مفقودب، رواية، 1الحّب على الفطرة .4
 .656يف فهرس الرواية العربّية، رقم  Henri Pérès (1890-1983) ذكرها املستشرق برييس

 

 السياسة 
 ، منشوروالفرنسّية مقالة سياسّية، بالعربّية، كتابات سياسّية وإصالحّية .5

من أبرز ما يتضّمنه  صفحة. 255، 1991مجع وإعداد د. أسعد رّزوق، طبعة أوىل، بريوت، دار احلمراء للطباعة والنشر، 
 من مقاالت نذكر:

 بالعربّية، منشور ، (خان مرفوعة إىل جاللة السلطان املعظَّم عبد احلميد) شكوى وآمال - أ
طَّم نشرها بُعَيد حركة "تركيا الفتاة" وإعالن ـقُـ . أعادت صحيفة امل1896آذار  20القاهرة، مطبعة املعارف، 

. تُراَجع بشأهنا 1908آب )أغسطس(  14و 13و 12و 11و 8يف أعداد  1908الدستور العثمايّت عام 
 .22 -9الصفحات 

 ، منشور، بالفرنسّيةومسؤولّية أوروبّامساوئ السيطرة التركّية  - ب
« Les Méfaits de la Domination Turque et la Responsabilité de l’Europe », 
Le Caire, Mai-Juin, 1913, pp: 48. 

 .170 -169تُراَجع بشأهنا الصفحتان 
 

                                                           
رسالة في الهواء األصفر والوقاية منه وعالجه . يُراّجع: (Daphnis et Chloé)ى وِ لُ َدْفِنيس وخْ الحّب على الفطرة أو قّصة . ذكر حسن مشص عنواهنا على النحو اآليت: رواية 1

 .149، ص 2018، إعداد وحتقيق حسن مشص، الطبعة األوىل، بريوت، دار نلسن، ورسالة المعاِطس البن َجال
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 منشور ، بالفرنسّية،رسالة العرب واألتراك - ت
وحول هذه الناحية تُراجع بشأهنا  ،. مثة التباسات كثرية حتيط هبذه الرسالة1913القاهرة، مطبعة املَقطَّم،  

، مرجع سابق، ص شبلي شمّيل رائد نظريّة التطّور في عصر النهضة يف هارونجورج ، وأيًضا: 122الصفحة 
98- 99. 

 جيًحا، منشور، بالفرنسّية تر رسالة شمّيل إلى رئيس الواليات المّتحدة - ث
. يُراَجع أيَضا: 200، 128 -127ُُتاَجع بشأهنا الصفحات ات ونظرًا ملا حييط هبذه الرسالة من غموض والتباس

 ؛ 100 -99مرجع سابق، ص ،شبلي شمّيل رائد نظريّة التطّور في عصر النهضة يف هارونجورج 
 منشور بالفرنسّية،رسالة الدكتور شبلي الشمّيل إلى السّيد إرنست هيكل،  - ج

« Lettre du Dr.Shibli Schemeil à M. Ernest Haeckel », El-Mokattam, 1915, 20 
pages. 

، مرجع شبلي شمّيل رائد نظريّة التطّور في عصر النهضةيف  هارونحورج . وأيًضا: 172الصفحة  تُراَجع بشأهنا
 .102سابق، ص 

 ، بالعربّية، منشورسوريا ومستقبلها - ح
 . 208 -203يُراَجع نّصها على الصفحات  صفحة. 29، 1915تشرين األّول  25قطَّم، ُـ مصر، مطبعة امل

 منشور بالعربيَّة، مقالة سياسّية،كتابات لبنانّية،  - خ
متّوز  19نشري حتديًدا، حتت هذا العنوان، إىل تسع مقاالت نشرها الشمّيل يف جريدة األهرام ابتداًء من تاريخ 

شباط  1؛ ومقالَتني نشرمها يف جمّلة سركيس، العدد الثاين، السنة الثامنة، 1913ر آذا 19وانتهاًء بتاريخ  1912
. من عناوين مقاالت األهرام 1914أيّار  20َقطَّم يف ُـ ؛ ومقالة نشرها يف امل56-54، 39 -38، ص 1914

ومتصرّفوه"، و"لبنان. لبنان. لبنان"، نذكر: "املطالب اللبنانّية واجلرائد الُتكّية"، و"اللبنانّيون وحمّط آماهلم"، و"لبنان 
شوَّه ومطالب اللبنانّيني النافعة"، و"احلاجة يف اإلصالح إىل ُـ و"لبنان ... سويسرا الشرق؟ لبنان اجلميل ولبنان امل

الرجال"، و"لبنان مثل اململكة كّلها"، و"اللبنانّيون وإصالح وطنهم"، و"دعوة إىل التمزيق". أّما مقالتا جملّة 
قطَّم ُـ فهما: "ِمن قبضايات القلم إىل قبضايات السيف"، و"رحلة مباركة يف سبيل لبنان". تبقى مقالة امل سركيس

 -175وعنواهنا: "ماذا يف بريوت على ذكر احلادث األخري فيها". وتُراَجع نصوص هذه املقاالت على الصفحات 
200. 
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 رمقالة سياسّية، بالعربّية، منشو  ،حول الِصْهَيونيَّة - د
على الصفحة األوىل وعنواهنا: "عمِّروا واستعِمروا،  1914أيّار  1َقطَّم يف ُـ األوىل منهما يف امل رَ شَ زها مقالتان نَ أبر 

على الصفحة األوىل وعنواهنا: "الِصْهّيونيَّة  1914حزيران  3فاألرض مرياث اجملتهِدين"؛ والثانية يف األهرام يف 
 .230 -226وخصومها". يُراَجع نّصهما على الصفحات 

 

  العلوم التطبيقيَّة والطبيعيَّة 
 ، علوم طبيعّية )إحياء(، بالعربيَّة، مفقوداختالف الحيوان واإلنسان بالنظر إلى اإلقليم والغذاء والتربية .6

 . 1871رسالة وضعها يف ختام دراسته يف كّلّية الطّب يف الكلّّية السوريّة اإلجنيلّية، 
 

 ، بالعربّية، منشور(فيزياء) طبيعّيةعلوم ، 1في الكهربائّية .7
شبلي  :يف يُراجع بشأهنا هارون جورج، العددان األول والثالث، 1871ل تشرين األو  15جمّلة اجلنان، السنة السابعة،

 .88مرجع سابق ص  ،الشمّيل رائد نظريّة التطّور يف عصر النهضة
 

علوم طبيعيّة ، في الطّب، مع شرح وجيز لناُأرجوزة فيلسوف اإلسالم الشيخ الرئيس أبي علي بن سيناء البخارّي  .8
 شور، بالعربّية، من)طّب(

، 1888آذار  15، 2، اجلزء 3؛ السنة 440 -437، ص 1887 كانون األّول  15، 11، اجلزء 2جمّلة الشفاء، السنة 
 .  80-77ص 

 
 بالعربّية، منشورعلوم طبيعّية )طّب(، ، الطَّواف حول الطبّ  .9

، 1887، نيسان 2السنة 15، 3؛ اجلزء 55 -52، ص 1887آذار  15، 2، السنة 2الثانية، اجلزء جمّلة الشفاء، السنة 
، ص 1887متّوز  15، 2، السنة6؛ اجلزء 187 -185، ص 1887حزيران  15، 2، السنة 5؛ اجلزء 100 -97ص 

، ص 1887 ، أيلول2السنة 15، 8؛ اجلزء 253 -249، ص 1887آب  15، 2؛ اجلزء السابع، السنة 220 -215
، كانون األّول 2السنة 15، 11؛ اجلزء 393 -389، ص 1887تشرين الثاين  15، 2، السنة 10؛ اجلزء 294 -291

 15، 3، السنة 2؛ اجلزء 460 -457، ص 1888كانون الثاين   15، 2، السنة12؛ اجلزء 421 -417، ص 1887
 .127 -124، ص 1888أيّار  15، 3، السنة 4؛ اجلزء 58 -56، ص 1888آذار 

                                                           
 .55، ص 1913 -1912فتاة الشرق لصاحبتها لبيبة هاشم، السنة السابعة، املنشورة يف جمّلة حوادث وخواطر . ذكرها الشمّيل يف نـُْبَذة من مذّكراته 1
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 ، بالعربيَّة، منشور(طبّ علوم طبيعّية )، رسالة في الهواء األصفر والوقاية منه وعالجه .10
رسالة في الهواء األصفر والوقاية منه وعالجه، ورسلة المعاِطس أُعيد نشرها يف:  .1890القاهرة، مطبعة احملروسة،  

 -35، ص 2018، حتقيق وإعداد حسن مشص، الطبعة األوىل، بريوت، دار نلسن، )نصوص خارج اجملموعة( البن َجال
 .   88 -79؛ وملحق "معاجلة داء اهلواء األصفر" لكاتبه "بستالوسا"، ص 77
 

 العلوم االجتماعّية 
 بالعربّية، منشور، جتماعّي(، علوم اجتماعّية )نقد ا، مباحث علمّية واجتماعّية .11

]وهو اجلزء الثاين من جمموعة الدكتور شبلي الشمّيل. يتضمَّن مقاالت كتبها الشمّيل يف  1910مصر، مطبعة املقتَطف، 
( وُنشَرت يف صحف خمتلفة"، ويبلغ جمموعها تسعًة وستني مقالة[، مصر، مطبعة 1908 -1875"أزمان خمتلفة )

صفحة، وهي الطبعة اليت عّولنا  341، 1991 عّبود، صدر يف طبيعة جديدة يف بريوت، دار نظري. 1910املقتَطف، 
 عليها.

 

 الفلسفة 
، فلسفة )طروحات فلسفّية(، [1883]حّّت سنة  1878لتأييد الرأي الماّدّي فيها من سنة  ،مباحث في الحياة .12

 بالعربّية، منشور
فلسفة النشوء نشره يف اجلزء األّول من جمموعة الشمّيل:  عيدَ أُ  ،1883حّّت سنة  1878من سنة  ُنشَر يف املقتَطف

 -351ص  عن دار مارون عّبود 1983يف القاهرة، واملـُعاد نشرُه يف طبعة جديدة عام  1910الصادر عام  واالرتقاء
384. 

 
 بالعربّية، منشور (،طروحات فلسفّية) فلسفة، 1شرح ُبْخِنر على مذهب دارون .13

 .1884احملروسة، اإلسكندريّة، مطبعة 
 

                                                           
عنها. ولدى تصّفحنا الكتاب تبنّي أنّه  مَ رجَ وأّن الشمّيل ترمجه إىل العربّية من غري أن يشريوا إىل اللغة اليت تَ  ،. يعترب الكثري من الباحثني أّن هذا الكتاب هو من تأليف لويس ُُبنر األملاينّ 1

 خّففِ ". ففي مستهّل الكتاب يستشهد الشمّيل ببيت املعّري الشهري: من وضع الشمّيل، وقد توىّل فيه شرح مذهب ُُبنر من غري أن يتقّيد حرفيًّا مبضمون مؤّلفات العامل األملاينّ 
وُيشار إىل أّن  ف عليه للُتمجة.باملفهوم املتعارَ  ه"، فضاًل عن مضامني أخرى يف الكتاب يظهر منها أّن الكتاب ليس ترمجة، وبعده مباشرة يتكّلم بصيغة الغائب: "على رأي"...الوطءَ 

 كتابثانية، فضاًل عن ، أوىل و ني مسهبت، وهو يتضّمن مقّدمتنيفلسفة النشوء واالرتقاءبعنوان:  1910الشمّيل أعاد نشره يف اجلزء األّول من جمموعته اليت صدرت يف القاهرة عام 
 .مباحث في الحياةو ،الحقيقة
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(، بالعربّية، طروحات فلسفّيةفلسفة )، وهي رسالة تتضّمن ردوًدا إلثبات مذهب دارون في النشوء واالرتقاء الحقيقة .14
 منشور

أعيد  .1885 سنة مطبعة املقتَطفيف مصر . طُبع للمرّه األوىل يف 1883حّّت سنة  1878من سنة  املقتَطفجمّلة ُنشَر يف 
يف القاهرة، واملـُعاد نشرُه يف طبعة  1910الصادر عام  فلسفة النشوء واالرتقاءنشره يف اجلزء األّول من جمموعة الشمّيل: 

 .348 -255ص  ،عن دار مارون عّبود 1983جديدة عام 
 

 ، بالعربّية، منشور)طروحات فلسفّية( ، فلسفة1آراء الدكتور شبلي الشمّيل .15
صفحة. أُعيَد نشره يف طبعة جديدة يف القاهرة، منشورات مؤّسَسة هنداوي  44، 1912مطبعة املعارف، القاهرة، الفجالة، 
 صفحة. 40، 2012للتعليم والثقافة، 

 
وهي صدى "]لحلم[ تجسَّم فيه ما ب]ـه[ وما قرأ]ـه[ في رسالة الغفران ]للمعّري[ عن  2رسالة المعاطس البن َجال .16

 ت فلسفّية(، بالعربّية، منشور فلسفة )طروحا، 3عجائب الجنان"
الدكتور شبلي إبراهيم ُشمّيل، رسالة في الهواء األصفر والوقاية منه ُنشَرت يف طبعة جديدة يف ، 1914القاهرة، 

حتقيق وإعداد حسن مَشَص، الطبعة األوىل، بريوت، دار ، )نصوص خارج اجملموعة(وعالجه، ورسالة الَمعاِطس البن َجال 
 .  117 -89، ص 2018نِْلُسن، 

 
 

                                                           
سفية يف النشوء واالرتقاء، ويدافٍع عنها. وللمزيد حول . يتأّلف هذا الُكتّيب من مقّدمة )لغاية الصفحة السابعة( يشرح فيها املؤلِّف دوافع تأليفه، وسبعة فصول يُلّخص فيها بعض آرائه الفل1

 .97 -96، ص 1985، )بالفرنسّية(، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، شبلي شمّيل رائد نظريّة التطّور في عصر النهضةمضمونه يُراَجع: هارون، جورج، 
ْعَطس واملِْعَطس األنف. ومنه قول احلر 2

َ
عاِطس أي األنوف. أراد يري يف مقامته البصر "َعَطَس فالٌن مات. ويُقال َعَطَست به الُلَجم أي مات ]...[ والُلَجم الَعَطوس املوت. وامل

َ
يّة وأرغْمت امل

(. فكأّن الشمّيل أراد، هبذا العنوان، أن 610، ص 1987، طبعة جديدة، بريوت، مكتبة لبنان، محيط المحيط، قاموس مطوَّل للغة العربّيةقهْرُت اخلصوم" )البستاين، املعّلم بطرس، 
ما بعد املوت. و"جال الشيُء عال، وجال يل اخلرُب وضح ]...[. وابن َجال: الواضح ة أنّه أراد أن يُرِغم األنوف بكشفه حقيق ينقل رسالة من األموات الذين رأوا ما بعد هذه الدنيا، أو

 األمر ]...[ واخلليل بن أمحد الفراهيدي قال إنّه اسم رجل بعينه واحتّج بقول َسحيم بن وثيل الرياحّي: 
 العمامَة تعرفوين"مّت َأضِع  أنا ابن َجال وَطاّلع الثنايا"

 (.120 -119)املرجع نفسه، ص 
صده يف قدومه إليهم بشكل يصدمهم ويلقي وقد افتتح احلجَّاج بن يوسف الثَـَّقفي خطبته يف أهل العراق هبذا البيت، ورفع العمامة عن رأسه. وقد أراد بذلك أن يكشف هلم حقيقة مق

(. َأضف إىل ذلك أّن الشمّيل كان يُوّقع 120نسبة رسالته لـ"ابن جال"، القول "أنا ابن الذي جال األمور وكشفها" )املرجع نفسه، ص اخلوف يف نفوسهم.  أّما الشمّيل فكأنّنا به أراد، ب
 بعض كتاباته هبذا االسم املستعار.

. 117، ص 2018حسن مشص، الطبعة األوىل، بريوت، دار نلسن،  ، حتقيق وإعدادَجالرسالة في الهواء األصفر والوقاية منه وعالجه ورسالة الَمعاِطس البن . الشمّيل، شبلي، 3
، طبعة جديدة، بريوت، دار نظري عّبود، مباحث علمّية واجتماعّيةيُراَجع أيًضا: الشمّيل، شبلي، "املقالة الثالثة والعشرون: مبعزل عن الناس، أو: حلم يف اليقظة أو يقظة يف احللم" يف 

 .165 -161، ص 1991
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 منشوربالعربّية، ، فلسفة )طروحات فلسفّية( ،"منظومة مشروحة"،1الرُّْجَحان .17
 صفحة من الَقْطع الكبري.  23ترجيًحا[، 1916القاهرة، مطبعة موسى رودييت وشركاه، ]

                                                           
َثـََلني امل. "َرَجَح 1

تعارَضني على اآلخر": البستاين، املعّلم بطرس، امليزان يرُجح ويرِجح ويرَجح رُجوًحا وُرْجحانًا: ماَل ضّد نقص". و"الرُّْجحان مصدر َرَجَح. ويف االصطالح زيادة أحد امل
دته، "ترجيح" رأي القائلني بالفلسفة املاّديّة، يوالشمّيل يريد هبذا العنوان، وبقص .360، ص 1987، طبعة جديدة، بريوت، مكتبة لبنان، محيط المحيط، قاموس مطوَّل للغة العربّية

؛ وردُّ الشمّيل يف مقالته 300 -299، ص 1916، آذار 48وهو منهم، على رأي بالقائلني بالفلسفة الروحّية. وللمزيد يُراَجع ما نشره املقَتَطف حتت عنوان "الّرْجحان" يف اجلزء 
)الرّد والتعليق(. وّيشار  399 -393؛ وتعليق املقَتَطف املنشور بعدها مباشرة يف العدد ذاته، ص 1916، نيسان 48 املقَتَطف، اجلزء "الفلسفة املاديّة: حقيقتها ونتائجها" املنشورة يف

وت، دار احلمراء للطباعة والنشر، ، إعداد ومجع وحتقيق الدكتور أسعد رّزوق، الطبعة األوىل، بري حوادث وخواطر، مذّكرات الدكتور شبلي الشمّيلإىل أّن هذا كّله أُعيد نشره يف: 
 .230 -223، ص 1991


