
   
 

 

1 
 

 
 المترجمة مؤلّفات أمين الرَّيحاني

 كتب
 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

 
 

  إلى األذربيجانّية 
 

 صفحة. 318، 2016ّية اآلداب، جامعة أذربيجان، ترمجة د. أفسانا عباد، كلّ  العربّية إىل األذربيجانّية، ، منالرَّيحانّيات .1
منشورات مؤّسسة د. حيدر باكو، أذربيجان،  األذربيجانّية، ، من العربّية واإلنكليزية إىلمختارات من أمين الرَّيحاني .2

 صفحة.   160، 2010علييف، 
 

 إلى األرمنّية 
 . 1960بريوت،  ترمجة وتقدمي أوهانيس آغاباشيان، من العربّية إىل األرمنّية،القومّيات في مختارات،  .3

 
  إلى اإلسبانّية 
العربّية إىل اإلسبانّية، ترمجة أ. د. كارمن روث برافو ، من Amin al-Rihani en Marruecos  المغرب األقصى .4

  صفحة. 470، 1994، مدريد، دار منشورات كانتارابيا، Carmen Ruiz Bravo Villacente فيالِسنته
 من العربّية إىل اإلسبانّية، ترمجة  أ. د. كارمن روث برافو فيالِسنته ،Amin al-Rihani  en España  نور األندلس .5

Prof. Carmen Ruiz Bravo Villacente،  ،صفحة.      194، 1994مدريد، دار منشورات كانتارابيا  
 

 إلى األلمانّية 
يوسف ]سيمون[ ، من العربّية إىل األملانّية، ترمجة د. Der Eseltreiber und der Priester  المكاري والكاهن .6

 53، 1995ڤرالغ، ُولرت جنيف، دار منشورات  ، Eseltreiber und der Priesterاف ود. أورسوال نوفاك،عسّ 
 صفحة.

Aus dem Arabischen von Ursula Assaf-Novak und Simon Yussuf Assaf, Düsseldorf, Zürich, 
Freiburger, pub. 1995.   
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 Ibn Saud undبعنوان  ،Europāische Gesprāsche، فصول خمتارة، ترمجتها إىل األملانّية جمّلة ملوك العرب .7
Imam Jahia: Zwei Arabische Herrscher، 1929 ،صفحة.  180، برلني  

 
  إلى اإلنكليزيّة 
نيويورك، دار منشورات  من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة د. جورج نقوال احلاج، ،You The Poets، أنتم الشعراء .8

Create Space Independent Publishing Platform ،2017 ،64 .صفحة 
من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة د. نّوار مولوي دياب، بريوت،  ،Extremism and Reform، التطرف واإلصالح .9

 صفحة.  92، 1997مطابع منريخ، 
 Selected Arabic Letters to and from Ameen، الرَّيحاني ومعاصروهو رسائل أمين الرَّيحاني العربّية .10

Rihani، نيويورك، دار منشورات  ،من العربّية إىل اإلنكليزيّة، رسائل متبادلة خمتارة، ترمجة د. جورج نقوال احلاجCreate 
Space Independent Publishing Platform ،2016 ،220 .صفحة 

من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة رىل بعلبكي، واشنطن،  ،The Rihani Essays, Ar-Rihaniyyaat، الرَّيحانّيات .11
 صفحة.   Platform International ،2010 ،531 بالتفورم إنرتناشونال

أ. د. جورج  ترمجةمن العربّية إىل اإلنكليزيّة،  ،Selections from Al-Rihaniyyatالرَّيحانّيات، مختارات،  .12
 . .www.tabsir.net،2007احلاج، نيويورك، 

د. ناجي عوجيان، أ. ني بإشراف وتقدمي ب ااجامعيّ )خمتارات(، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة فريق من الطاّل الرَّيحانّيات  .13
 صفحة.  82، 1998منشورات جامعة سّيدة اللويزة،  ،بريوت

ترمجة د. جورج نقوال احلاج، نيويورك، دار ، من العربّية إىل اإلنكليزيّة ،My Story with Mayقّصتي مع مي،  .14
  صفحة. Create Space Independent Publishing Platform ،2016 ،112منشورات 

بريوت، منشورات  ،من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة أ. د. هنري ملكي ،Lebanon  The Heart of، قلب لبنان .15
 صفحة.  498، 2005جامعة سّيدة اللويزة، 

 احلاج،نقوال من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة د. جورج   ،and the Priest  The Muleteerالمكاري والكاهن، .16
 صفحة. Create Space Independent Publishing Platform ،2014 ،152نيويورك، دار منشورات 

أ. د. ناجي عوجيان، نيوجرزي، الواليات  من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة ،Hymns of the Valleys ،هتاف األودية .17
 صفحة. 115، 2002املتحدة، جورجياس بِرس، 

من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة أ. د. سهيل بديع بشروئي مع مقّدمة، جامعة ماريالند، الواليات  ،My Will، وصيَّتي .18
 صفحة. 24، 2008املتحدة األمريكّية، 

من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة أ. د. أنس الشيخ علي مع مقّدمة، ااجامعة األمريكّية يف بريوت،  ،My Will، وصيَّتي .19
 صفحة. )نسخة من الرتمجة املخطوطة موجودة يف متحف الرَّحياين(. 28، 1972
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 إلى األوكرانّية 
، أو الشعر املنثور عند الرَّحياين حىت ذلك العام، من العربّية إىل األوكرانّية، ترمجة وتقدمي أ. كواليفسكي،  هتاف األوديّة  .20

 صفحة.   120، 1932كييف، 
 
 إلى اإليطالّية 
بقلم أ. أسيناري  ،من اإلنكليزيّة إىل اإليطالّية ،Viaggio lungo le coste dell'Arabia حول الشواطىء العربّية .21

 .1942دي سان مارزانو، ميالنو، منشورات كورباتشيو، 
Amino [and not Ameen...] Rihani, Viaggio lungo le coste dell'Arabia, trans. by E. 
Asinari di San Marzano, Milano, Corbaccio, 1942 [it is a complete translation in Italian 
of Around the Coasts of Arabia].     

، من اإلنكليزيّة إىل اإليطالّية، ترمجة أ. د. فرنسيسكو مديتـشي، روما، دار قصائد مختارة من أمين فارس الرَّيحاني .22
 صفحة.  112، 2009منشورات پالومار، 

من اإلنكليزيّة إىل اإليطالّية، ترمجة د. فرنسيسكو مديتشي، روما، دار منشورات  ،Il Libro di Khâlid، كتاب خالد .23
 صفحة:   347، 2014پالومار، 

Il Libro di Khâlid , illustrazioni originali di Khalil Gibran, traduzione e cura di Francesco 
Medici, prefazione di Paolo Branca, postfazione di Khaled Fouad Allam, Mesogea, Messina 
(Italy) 2014.   

 
  إلى البرتغالّية 
باولو، الربازيل،  ، ترمجة وتقدمي موسى كرمّي، ساورحالت أمين الرَّيحاني، من العربّية إىل الربتغالّية بعنوان ملوك العربمن  .24

 صفحة. 200، 1961منشورات أو أوريانته، 
، ساو باولو، الربازيل، منشورات ، من مقتطفات من أدب أمين الرَّيحاني .25 العربّية إىل الربتغالّية، ترمجة وتقدمي أ. موسى كرميم

 صفحة. 112، 1966أو أوريانته، 
 
  إلى البلغاريّة 
 387، 1999، من العربّية اىل البلغاريّة، ترمجة د. مايا تسولوفا، صوفيا، بلغاريا، منشورات جامعة صوفيا، الرَّيحانّيات .26

 صفحة.  
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 التركّية إلى 
إسطنبول، ، Moammer Sankayaأ. معّمر سنكايا   من العربّية إىل الرتكّية، ترمجة، Irak’in Kalbiقلب العراق،  .27

 . 2006للنشر،   Anka Yayınlarıدار   تركيا،
 

 إلى الجورجّية 
د. جيورجي تسرييتّلي، تبليسي  ، من العربّية واإلنكليزيّة إىل ااجورجّية، ترمجة وتقدمي أ.منتخبات من شعر أمين الرَّيحاني .28

 صفحة. 114، 1945عاصمة مجهوريّة جورجيا، 
، من العربّية إىل ااجورجّية، ترمجة جمموعة من الكتّاب ااجورجّيني، منشورات جمّلة نصوص أدبّية مختارة من أمين الرَّيحاني .29

 صفحة.  48، 2014اآلداب ااجورجّية، تبليسي، مجهوريّة جورجيا، 
 

 إلى الروسّية 
 . 1981، من العربّية إىل الروسّية، ترمجة م. درديروفا، تقدمي آنّا دولينينا، لينينغراد ُجهان .30
  صفحة. 384، 1917ب إنياس كراتشكوفسكي، برتوغراد، ، من العربّية إىل الروسّية، ترمجة املستعرِ الرَّيحانّيات .31

Ar-Rihaniyyaat, tr. into Russian by Ignas Kratchkovsky, St. Petersburgh (Petrograd).     
ب إنياس كراتشكوفسكي،       ترمجة وتقدمي املستعرِ ، من العربّية واإلنكليزيّة إىل الروسّية، مختارات من أمين الرَّيحاني .32

 صفحة.  190، 1917موسكو، 
ترمجة أ. د. آنا دولنينا، أ. د. ميخائيل روديونوف، أ. د.  ،، من العربّية واإلنكليزيّة إىل الروسّيةيحانيمنتخبات من أمين الرَّ  .33

 صفحة، مع مقّدمة آنا دولنينا. 446، 1988إنياس كراتشكوفسكي، ود. ڤ. ماركوڤ )لينينغراد( سانت بيرتسبورغ، 
 
 إلى الصينّية 

،  Fetigmin Lyn ب فنجمني لني املستعرِ من العربّية واإلنكليزيّة إىل الصينّية )املاندرين(، ترمجة أعمال مختارة للرَّيحاني،  .34
 صفحة. 250، 2000كلّية اآلداب، جامعة باجيني، 

 صفحة.  450، 1945، من العربّية إىل الصينّية )املاندارين(، ترمجة د. كأهنيو تشيانغ، بيجني، الرَّيحانّيات .35
 
 إلى العبريّة 
ِيّةملوك العرب .36 Ḳapelyukترمجة د. مناحيم كابيليوك،  ،، من العربّية إىل الِعربر ̣ Manahim ،أربعة أجزاء. 1926، يافا ، 
ِيّة ،Malkhe ʻArav   rishme masaʻ be-ʼartsot ʻArav، ملوك العرب .37 ترمجة أ. آرفيت   ،من العربّية إىل الِعربر

ʻArvit Kكابيليوك،  ̣apelyuk ̣ ، Hotsaʼat "Omanut" ،  1932  1933أو   . 
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 إلى العربّية 
أ. رمجة أ. ناديا شعبان، مع مقّدمة من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ت ،The Descent of Bolshevism، تحدُّر البلشفّية .38

 صفحة. 112، 1989دار الفارايب، بريوت، الياس شاكر، 
 بريوت،أ. أنطوان عبيد،  ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة أ. د. هنري ملكي وThe Path of Vision، جاّدة الرؤيا .39

 صفحة.  160، 2000دار الساقي، 
 76، 1917، نيويورك، خارج الحريمبعنوان  ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة أ. عبد املسيح حداد، Juhan  ،هانجُ  .40

 صفحة. 
أسعد رّزوق، بريوت، املؤّسسة العربّية ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة د. The Book of Khalidكتاب خالد،  .41

 صفحة. 316، 1986للدراسات والنشر، 
دار ااجيل، بريوت، زّكا،  يزيّة إىل العربّية، ترمجة د. طنس، من اإلنكليThe Fate of Palestine، مصير فلسطين .42

 صفحة. 120، 1998
 
 إلى الفارسّية 
 إيران، منشورات ُمَدرمس، قزوين، ، من العربّية إىل الفارسّية، ترمجة أ. معصومة نعميت قزويين، باقة من شعر أمين الرَّيحاني .43

 صفحة. 96، 2008
 صفحة.  48، 1936، من العربّية إىل الفارسّية، ترمجة أ. حممد طباطبائي، طهران، وفاء الزمان .44
 
  إلى الفرنسّية  
، املخطوطة الفرنسّية 1936من العربّية إىل الفرنسّية، ترمجة فليكس فارس، بريوت،  ،Temps Fidèle ،وفاء الزمان .45

 موجودة يف أرشيف متحف الرَّحياين، الفريكة، لبنان.
، [د.ن.، ]من العربّية إىل الفرنسّية، ترمجة أ. فكتور حكيم ،Tragedies Historiques et Calamités، النكبات .46

 صفحة. 160بريوت، 
باريس، منشورات دار  ا،من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، ترمجة أ. د. جنيب زكّ  ،Le Livre de Khaled، كتاب خالد .47

 صفحة. 316، 1985املستقبل، 
 
 إلى الكوريّة 
املقارن ة، ترمجة فريق من أساتذة األدب ، من اإلنكليزيّة والعربّية إىل الكوريّ نصوص مختارة من أدب أمين الرَّيحاني .48

   صفحة. 168، 2007منشورات جامعة سيول، كوريا ااجنوبّية، يف جامعة سيول،  
     


