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 مؤلّفات أمين الرَّيحاني

 بكت
 كّل باب(ضمن  )وفًقا للتسلسل الزميّن 

 

   األدب 
 Selected English Letters of Ameen Rihani، مختارات من رسائل أمين الرَّيحاني اإلنكليزيّة .1

 ، خمطوط)إفراديّة( باإلنكليزيّة، رسائل
األصلّية حمفوظة يف أرشيف متحف أمني الرَّحياين يف الفريكة، اجملموعة  .1940و 1897تاريخ هذه الرسائل بني  ميتدّ  

اليد والبعض اآلخر  صفحة، بعضها خبطّ  750ونسخة منها يف مكتبة الكونغرس يف واشنطن. تقع هذه الرسائل يف حنو 
فّية وسياسّية وفنّ ّية رسالة أدبّية وفلس 592ة للنشر نّضده املؤّلف على اآللة الكاتبة اإلنكليزيّة. عدد هذه الرسائل املعدّ 

 وشخصّية. وهي حاليًّا قيد االعداد للنشر.
، (مقاالت أدبّيةأدب املقالة )، باإلنكليزيّة،  Supplementary Literary Articles المكّملة المقاالت األدبّية .2

 خمطوط
م   . بعضها خبّط اليد أو منشور يف إحدى الصحف أو اجملّّلت. مل1940و 1897امتّد تارخيها بني  ع يف كتاب. اجملموعة ُتج

صفحة بأحجام  90حمفوظة يف أرشيف متحف الرَّحياين يف الفريكة، ونسخة منها يف مكتبة الكونغرس يف واشنطن. تقع يف 
 خمتلفة. 

 خمطوط، فّن الرسم، Sketches Without an Artist، رسوٌم بال رّسام .3
. يبلغ 1940و 1897، وقلم الرصاص بني ف باحلرب الصيينّ وضعها املؤلّ التسمّية للكاتب الرَّّسام. وهي جمموعة رسوم فنّ ّية 

 رمسًا مبواضيع خمتلفة، منها الكاريكاتور، شخوص شكسبرييّة، وجوه نسائّية ووجوه عربّية.  63عددها 
 ، خمطوط)االجتماعّية الفلسفّية( السريةباإلنكليزيّة، أدب  ، From My Early Notebook،من دفتري الباكر .4

حمفوظ يف أرشيف متحف الرَّحياين يف الفريكة،  . املخطوط األصليّ 1903و 1901د وَّن هذه األفكار واملذكِّرات بني عام ي 
 صفحة.  70اليد ويقع يف  لبنان، وهو خبطّ 

 ، منشورموزون ومنثور شعرباإلنكليزيّة،  ،Myrtle and Myrrh، الُمرُّ واللُبان .5
 Gorham، 1905أّول جمموعة قصائد باإلنكليزيّة تصدر يف الواليات املتحدة األمريكّية لشاعر لبنايّن وعريّب. صد ر ت عام 

Press ،صفحة مع مقدِّمة للشاعر.  59، بوسطن 
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 ، بالعربّية، مسرح، منشوراآلستانَةِسْجِن   عبُد الحميد في .6
عبد ، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  صفحة. املؤّلفات العربّية الكاملة، 22، املطبعة العلمّية، بريوت، 1909مسرح، 

 .12-1م ر  /2/ مجالحميد في سجن اآلستانة
رواية )جمموعة باإلنكليزيّة،   The Green Flag and Other Short Stories،الَعَلُم األخضر وقصص أخرى .7

  خمطوط ،قصصّية(
صفحة. املخطوط حمفوظ يف أرشيف متحف الرَّحياين  58. 1918و 1913كت ب  الرَّحياين هذه القصص القصرية بني عامي 

 يف الفريكة، لبنان، ونسخة منه يف مكتبة الكونغرس، واشنطن. 
 باإلنكليزيّة، رواية، خمطوط  The Lily of El-Ghor، زنبقة الغور .8

. وقد نّضد  املؤّلف هذا 1914باإلنكليزيّة ب جع يد انتهائه من كتابتها بالعربّية أي يف العام أعاد الرَّحياين كتابة هذه الرواية 
صفحة. املخطوط األصلي حمفوظ يف أرشيف متحف الرَّحياين يف الفريكة،  356املخطوط على اآللة الكاتبة باإلنكليزيّة يف 

 املنت، لبنان؛ ونسخة منه يف مكتبة الكونغرس يف واشنطن. 
 ، بالعربّية، رواية، منشورزنبقُة الغور .9

 املؤلّفات العربّية الكاملة، صفحة. 321، مطبعة شركة الفنون، نيويورك، 1915، الطبعة األوىل 1913رواية كتبها عام 
  .312-1م ر  /2/ مجزنبقُة الَغور، 2016مكتبة لبنان، بريوت، 

 باإلنكليزيّة، رواية، خمطوط  Dr. Della Valle، الدكتور ِداّل فاليه .11
 وهذا املخطوط صفحة. 312. ونّضدها على آلته الكاتبة اإلنكليزيّة يف 1919و 1917كت ب  الرَّحياين هذه الرواية بني  

 حمفوظ يف أرشيف متحف الرَّحياين، لبنان، ونسخة منه يف مكتبة الكونغرس، واشنطن. 
 باإلنكليزيّة، أدب الرحلة، خمطوط  ،In the Land of the Mayas، في بالد الماياس .11

 املخطوط حمفوظ يف أرشيفصفحة على اآللة الكاتبة. و  54. تقع يف 1919و 1918املكسيكّية بني رحلته كتب الرَّحياين 
 متحف الرَّحياين، لبنان، ونسخة منه يف مكتبة الكونغرس، واشنطن. 

باإلنكليزيّة، شعر موزون  A Chant of Mystics and Other Poems، أنشودة الصوفّيين وقصائد أخرى .12
 منثور، منشورو 

صفحة.  121، 1921، نيويورك، .James T. White and Co. نشرهتا دار 1921و 1904كت ب  هذه القصائد بني 
 . 2014، ويف إيطاليا عام 1931حلجِّن ت بعض هذه القصائد يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

 ، منشور(السياسّية)ة، أدب الرحلة باإلنكليزيّ ، Around the Coasts of Arabia، حول الشواطىء العربّية .13
 Houghton Mifflinعن أربعة دور نشر عاملّية، هي:  1930. صد ر ت عام 1929و 1928كت ب ها املؤّلف بني 

Constable, Macmillan, and Oxford University Press . :تجرمجت خمتارات منها إىل عدد من اللغات، بينها
 األملانّية والرتكّية والفرنسّية.  
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 ، منشور(السياسّية)ة، أدب الرحلة باإلنكليزيّ ،  Arabian Peak and Desert، القمم والصحاري العربّية .14
 ,Houghton Mifflinعة دور نشر عاملّية، هي: عن أرب 1930. صد ر ت عام 1930و 1929 كت ب ها املؤّلف بني

Constable, Macmillan, and Oxford University Press . :تجرمج ت خمتارات منها إىل عدد من اللغات، بينها
 األملانّية والرتكّية والفرنسّية.  

 ، بالعربّية، نقد أديّب، منشورأنتُم الشعراء .15
/ أنتُم الشعراء، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  الكاملة،ملؤلّفات العربّية اصفحة.  62، مطبعة الكشاف، بريوت، 1933

 . 75-1م ر  /4مج
 مسرح، منشوربالعربّية، وفاُء الزمان،   .16

صفحة. املؤلّفات العربّية  57ه، مطبعة البّلغ، بريوت، س. صدر ت يف العام نف1934 كتب  الرَّحياين هذه املسرحّية سنة
 . 22-1م ر  /2/ مجالزمانوفاُء ، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  الكاملة،

 ، منشور(الوجدانّية)بالعربّية، أدب الرحلة  ،قلُب لبنان .17
رحياين،   -، مطبعة صادر]بعد الغياب[ 1947. صد ر  عام 1940 رحيله يف أيلول كان الرَّحياين مجْنك بًّا على تأليفه حّت 

 .  706-1م ر  /4/ مجقلُب لبنان، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  املؤّلفات العربّية الكاملة، صفحة. 646بريوت، 
 ، منشور(القّصة القصريةقّصة )، بالعربّية، سجلُّ التوبة .18

، سلسلة إقرأ، دار املعارف، القاهرة، ]بعد الغياب[ 1951. جمموعة قصصّية، نجِشر ت 1909و 1907وضعها الكاتب بني 
 .93-1م ر  /2/ مجسجلُّ التوبة، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  صفحات. املؤلّفات العربّية الكاملة، 110

 ، منشور(الوجدانّية)الرحلة ة، أدب الرحلة بالعربيّ نوُر األندُلس،  .19
صفحة. املؤّلفات   225،  دار املعارف، القاهرة، ]بعد الغياب[ 1952. صد ر  1939كتب  الرَّحياين هذا الكتاب عام 

 .    160-1م ر  /3/ مجنوُر األندلس، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  العربّية الكاملة،
 منشور منثور، بالعربّية، شعرهتاُف األودية،  .21

املؤلّفات  صفحة. 170، دار الرحياين للطباعة والنشر، بريوت، ]بعد الغياب [ 1955 صد ر ت جمموعة الرَّحياين الشعريّة عام
 .200-1م ر  /4/ مجهتاُف األوديّة، 2016العربّية الكاملة، مكتبة لبنان، بريوت، 

 فيّنّ، منشور - ّية، نقد أديبّ ، بالعربأَدٌب َوَفنّ  .21
مكتبة  ملؤّلفات العربّية الكاملة،ا .صفحة 214دار الرحياين للطباعة والنشر، بريوت، ، ] بعد الغياب[ 1957صد ر  عام 

 .237-1م ر  /4/ مجأدٌب وفنّ ، 2016لبنان، بريوت، 
 بالعربّية، نقد أديّب، منشوروجوٌه شرقّية غربّية،  .22

مكتبة  املؤلّفات العربّية الكاملة، صفحة. 132، دار الرحياين للطباعة والنشر، بريوت، ]الغياب بعد [1957صد ر  عام 
 . 182-1م ر  /2/ مجوجوه شرقّية غربّية، 2016لبنان، بريوت، 
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 ، منشور)يف كتاب( ، بالعربّية، رسائلرسائل أمين الرَّيحاني العربّية .23
رسالة أدبّية وفلسفّية وسياسّية وعائلّية  577صفحة. ) 846،  دار الرحياين للطباعة والنشر، بريوت، ]بعد الغياب[ 1959

م  /5/ مجرسائل أمين الرَّيحاني العربّية، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  ملؤلّفات العربّية الكاملة،ا .(1940إىل  1897من 
 . 877-1ر 

 ، منشور أقوال مأثورةلعربّية، ، بابذوٌر للزارعين .24
مكتبة لبنان، بريوت،  ملؤلّفات العربّية الكاملة،اصفحة.  98، دار الرحياين للطباعة والنشر، بريوت، ]بعد الغياب[ 1961
 . 372-1م ر  /4مج/ بذور للزارعين، 2016

 ، منشور(فلسفّية -أدبّية  -جتماعّية )مقاالت إ، بالعربّية، أدب املقالة َشَذراٌت ِمْن عهِد الصِّبا .25
املؤّسسة العربّية للدراسات والنشر، بريوت، ، ]بعد الغياب[ 1980، صدر يف طبعة أوىل عام 1906 ]؟[ -1898 نيسان 

 . 26-1/ م ر 1/ مجشذرات من عهد الصبا،  2016املؤّلفات العربّية الكاملة، مكتبة لبنان، بريوت، صفحة.  331
   ، منشور (األدبّية)السرية أدب ، بالعربّية، قّصتي مع ميّ  .26

صفحة.  75، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ]بعد الغياب [ 1980. صد ر ت عام 1938كت ب ها املؤّلف سنة 
 . 60-1م ر  /4/ مجقّصتي مع ميّ ، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  ملؤّلفات العربّية الكاملة،ا

 باإلنكليزيّة، نقد فيّنّ، منشور ، Critiques in Art، نقدات في الفنّ  .27
ت االختصاص يف الواليات . ونش ر  معظمها يف جمّّل 1931و 1918جمموعة مقاالت يف النقد الفيّن كتبها الرَّحياين بني 

ع ت يف كتاب صد ر  عن مكتبة لبنان . The Print Connoisseur, The International Studioاملتحدة. منها:  مجِج
 .]بعد الغياب[ 1999عام 

 ، منشور(سياسّية -جتماعّية إمقاالت أدب املقالة )باإلنكليزيّة،  Letters to Uncle Sam، رسائل إلى العّم سام .28
 ني والعرب.وّجهها املؤّلف إىل رمز الواليات املتحدة مطالًبا حبقوق املغرتبني اللبنانيّ  أربعة رسائل

 صفحة.  54، واشنطن،  Platform International، ]بعد الغياب[ 2001نجِشر ت عام  .1919و 1917
 ، منشور(مأساة مسرحّية شعريّةمسرح )باإلنكليزيّة،   ،Wajdah، وجده .29

، واشنطن دي. سي.، الواليات املتحدة Platform International، دار ]بعد الغياب[ 2001صد ر ت عام  
 صفحات.  105األمريكّية، 

، (فلسفّية -أدبّية ) أدب املقالةباإلنكليزيّة، ، The White Way and the Desert، الطريق البيضاء والصحراء .31
 منشور 

. صد ر ت عام 1937و 1898تارخيجها بني  الرَّحياين يف جامعات الواليات املتحدة األمريكّية. ميتدّ مقاالت وحماضرات ألقاها 
 صفحة.  178يف واشنطن، يف  Platform Internationalعن دار  ]بعد الغياب[ 2002

 باإلنكليزيّة، دراسة أدبّية، منشور،The Lore of the Arabian Nights، معرفة الليالي العربّية .31
، Platform International، عن دار [بعد الغياب[ 2002. صد ر ت سنة 1929وضع الرَّحياين هذه الدراسة عام 

 صفحات. تجرمِج ت خمتارات منها إىل العربّية والفرنسّية.  104واشنطن، يف 
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 ، منشورةدراسة أدبيّ باإلنكليزيّة، ، Arabia’s Contribution to Civilization، َدوُر العرب في الحضارة .32
، Platform International، عن دار ]بعد الغياب[ 2008. صد ر  عام 1930سنة  فلَّ ؤ كت ب  الرَّحياين هذا امل

صفحة. وكان الرَّحياين قد ألقى هذه الفصول كمحاضرات يف جامعات الواليات املتحدة، منها: جامعة  41واشنطن، يف 
 Foreign Policy جامعة لويزفيل يف كنتاكي، ومجعّية السياسة اخلارجّيةبلومنغتون،  -أوربانا، جامعة إنديانا -إلينوي

Association .يف نيويورك  
 ، منشوردراسة أدبّيةباإلنكليزيّة، ، The Poetry of Arabiaشعر البالد العربّية،  .33

، Platform International، عن دار ] بعد الغياب[ 2008. صد ر  عام 1930سنة  فلَّ ؤ كت ب  الرَّحياين هذا امل 
صفحة. وهو عبارة عن فصلني كان الرَّحياين قد ألقامها حماضرًا يف جامعات الواليات املتحدة، منها: جامعة  22واشنطن، يف 

 American Poetsبلومنغتون، كلّية الرتبية يف جامعة كنتاكي، كلّية ريتشموند، ومجعّية شعراء أمريكا -إنديانا
Association .يف نيويورك  

، ومنثورموزون شعر باإلنكليزيّة،  Waves of My Life and Other Poems، أمواج حياتي وقصائد أخرى .34
  منشور

، عن دار ]بعد الغياب[ 2009. صد ر ت عام 1937و 1897اجملموعة اخلامسة واألخرية من جمموعاته الشعريّة. كتبها بني 
Platform International صفحة.   182، واشنطن، يف 

 باإلنكليزيّة، رواية، منشور Juhan، ُجهان .35
 19، ، دار النهار وجامعة سّيدة اللويزة]بعد الغياب[ 2011. نجِشر ت سنة 1917انتهى الرَّحياين من تأليف هذه الرواية عام 

إىل  Francesco Medici؛ وترمجها 1917خارج الحريم عام . ترمجها عبد املسيح حّداد إىل العربّية بعنوان صفحة
 . 2017عام  Juhan اإلنكليزيّ  بالعنوان األصلي للنصّ  الّيةاإليط

 ، منشور(فلسفّية -جتماعّية )مقاالت إبالعربّية، أدب املقالة  ،كشكوُل الخواطر .36
  صفحة. 270، فجر النهضة، بريوت، ]بعد الغياب[ 2014، صدر يف طبعة أوىل 1904نيسان  -1901كانون الثاين  

 ، منشور(صحافّية)لعربّية، مقابّلت ، بانيويوركليمبين وادي الُفَرْيَكة ووادي  .37
ملؤلّفات اصفحة.  112، مكتبة لبنان، بريوت، ]بعد الغياب[ 2016. صد ر ت عام 1939و 1915ميتّد تارخيها بني 

 . 132-1م ر  /5/ مجبين وادي الُفَرْيَكة ووادي نيويوركليم، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  العربّية الكاملة،
 ، منشور (فلسفّية -جتماعّية مقاالت إ)، بالعربّية، أدب املقالة التدوينِسْفُر  .38

صفحة. صدر ضمن املؤلّفات العربّية الكاملة، مكتبة لبنان، بريوت،  25، نيويورك، 1906ترجيًحا أيّار  - 1901متّوز  
 . 26-1/ م ر 1: ِسفرج التدوين/ مج26-1اجملّلد األّول، املقاطع رقم ِسْفُر التدوين، ، 2016
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 التاريخ 
 ، بالعربّية، نقد تارخيّي، منشورنبذة في الثورة الفرنسّية .39

نبذة في الثورة ، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  ملؤلّفات العربّية الكاملة،اصفحة.  128، مطبعة اهلدى، نيويورك، 1902
 . 75-1م ر  /5/ مجالفرنسّية

  ، بالعربّية، تاريخ، منشورتاريُخ نجد الحديث .41
تاريخ نجد ، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  صفحة. املؤلّفات العربّية الكاملة، 457، املطبعة العلمية، بريوت. 1928

 . 431-1م ر  /2/ مجالحديث
  ، منشورالعربّية، نقد تارخييّ ، بالنكبات .41

م  /5/ مجالنكبات، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  ملؤّلفات العربّية الكاملة،اصفحة.  70ة، بريوت، ، املطبعة العلميّ 1928
 .110-1ر 

 ، بالعربّية، تاريخ، منشورفيصُل األّول .42
 صفحة. املؤلّفات العربّية الكاملة، 230 ،1934 . صد ر  عن مطبعة صادر، بريوت،1933و 1932كتبه املؤّلف بني 

 . 236-1م ر  /2/ مجفيصل األّول، 2016مكتبة لبنان، بريوت، 
 
 الدين 

 ، منشورنقد ديينّ بالعربّية، ، الُمحالفُة الثالثّيُة في المملكِة الحيوانّية .43
المحالفة ، 2016مكتبة لبنان،  بريوت،  صفحة. املؤلّفات العربّية الكاملة، 130، مطبعة اهلدى، نيويورك، 1903 

 .85-1م ر  /2/ مجالمملكة الحيوانّيةالثالثّية في 
 ، منشورنقد ديينّ ، بالعربّية، المكاريُّ والكاهن .44

/ المكاري والكاهن، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  صفحة. املؤّلفات العربّية الكاملة، 82، مطبعة اهلدى، نيويورك، 1904
 . 42-1م ر  /2مج
 
 السياسة 

سياسّي،  نقدباإلنكليزيّة، ، East International Rivalries in the Near، في الشرق األدنى التنافس الدوليّ  .45
 خمطوط

اليد. تقع يف  ت والبعض اآلخر خبطّ . بعضها منشور يف الصحف واجملّّل 1937و 1897كت ب  الرَّحياين هذه املقاالت بني 
صفحة. اجملموعة األصلّية حمفوظة يف أرشيف متحف الرَّحياين يف الفريكة، ونسخة مصّورة منه موجودة يف مكتبة  181
 غرس يف واشنطن.نالكو 
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 ، خمطوطسياسّية حبوث، باإلنكليزيّة  Supplementary Political Articles ،المقاالت السياسّية المكمِّلة .46
م  1939و 1910بني امتّد تارخيها      ع يف كتاب. اجملموعة . بعضها خبّط اليد أو منشور يف إحدى الصحف أو اجملّّلت. مل ُتج

صفحة بأحجام  80حمفوظة يف أرشيف متحف الرَّحياين يف الفريكة، ونسخة منها يف مكتبة الكونغرس يف واشنطن. تقع يف 
 خمتلفة. 

 نكليزيّة، دراسة سياسّية، خمطوطباإل Turkey and Islam in the War، تركيا واإلسالم في الحرب .47
السياسّي يف تركيا خّلل احلرب العاملّية األوىل. ن ّضد املؤّلف  ، حول الصراع الديينّ 1917الرَّحياين هذه الدراسة، عام  كت ب      

ف الرَّحياين يف حمفوظ يف أرشيف متح صفحة. املخطوط األصليّ  140هذا املخطوط على اآللة الكاتبة اإلنكليزيّة يف 
 الفريكة، لبنان؛ ونسخة منه يف مكتبة الكونغرس يف واشنطن.

 نكليزيّة، دراسة سياسّية، منشورباإل، The Descent of Bolshevism، تحدُُّر البلشفّية .48
صفحة. ترمجتها إىل  60، يف 1920، بوسطن، .Stratford Co. نجِشر ت يف 1920و 1919كتبها الرَّحياين بني 

 .1989ناديا شعبان مع مقّدمة اللياس شاكر، بريوت،  العربّية
 ، منشورنقد سياسيّ  ة،، بالعربيّ ملوُك العرب  .49

صفحة،  450/ 1ة، بريوت، جعن املطبعة العلميّ  1924. صد ر  عام 1924و 1923انصرف لتأليف هذا الكتاب بني 
؛ 576-1م ر  /3/ مج1ملوُك العرب، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  صفحة.  املؤّلفات العربّية الكاملة، 432/ 2ج

 . 531-1م ر  /3/ مج2ملوُك العرب
    ، خمطوطسياسيّ  نقدكليزيّة، باإلن ،My Peace Mission in Arabia، رسالتي السلمّية في العالم العربيّ  .51

صفحة من احلجم الكبري. املخطوط األصلي حمفوظ  13. نّضده املؤّلف على آلته الكاتبة اإلنكليزيّة يف 1925كتب ه عام  
يف أرشيف متحف الرَّحياين يف الفريكة، ونسخة منه يف مكتبة الكونغرس يف واشنطن، ويف قسم الوثائق املصّورة يف جامعة 

 سّيدة اللويزة. 
أو     Ibn Sa’oud, His People and His Land ، ه أو صانع البالد العربّية الحديثةابن سعود، شعُبه وبالدُ   .51

The Maker of Modern Arabia،  ،منشورباإلنكليزيّة، دراسة سياسّية 
 ,Houghton Mifflinعن أربعة دور نشر عاملّية، هي:  1928. صد ر ت عام 1927و 1923انكبَّ على تأليفه بني   

Constable, Macmillan, and Oxford University Press.  ، :تجرمجت فصول منه إىل عدد من اللغات، بينها
 األملانّية والرتكّية والدمناركّية والفرنسّية واهلوالنديّة. 

 العربّية، نقد سياسّي، منشوربالتطّرف واإلصالح،   .52
التطّرف ، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  ملؤلّفات العربّية الكاملة،اصفحة.  42ة، بريوت، ، املطبعة العلميّ 1928

 . 64-1م ر  /5/ مجواإلصالح
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باإلنكليزيّة، حبوث  ،Iraq During the Days of King Faisal the First، العراق زمن فيصل األّول  .53
 سياسّية، خمطوط

صفحة نّضدها املؤّلف على آلته الكاتبة اإلنكليزيّة. املخطوط  369يف قع ي. 1932كتب الرَّحياين هذا املخطوط عام   
 حمفوظ يف أرشيف متحف الرَّحياين، الفريكة، لبنان؛ ونسخة مصّورة منه يف مكتبة الكونغرس يف واشنطن.  األصليّ 

 خمطوطباإلنكليزيّة، حبوث سياسّية،  Kurdistanكردستان،    .54
صفحة نّضدها املؤّلف على آلته الكاتبة اإلنكليزيّة. املخطوط  369قع يف ي. 1932كتب الرَّحياين هذا املخطوط عام   

 حمفوظ يف أرشيف متحف الرَّحياين، الفريكة، لبنان؛ ونسخة مصّورة منه يف مكتبة الكونغرس يف واشنطن.  األصليّ 
  ، منشورنقد سياسيّ  ة،، بالعربيّ قلب العراق  .55

 املؤلّفات العربّية الكاملة،صفحة.  296عن مطبعة صادر، بريوت،  1935. صد ر  سنة 1934مّت تأليف هذا الكتاب عام   
 .  360-1م ر  /4مج /قلُب العراق، 2016مكتبة لبنان، بريوت، 

 ، منشورنقد سياسيّ  ة،، بالعربيّ المغرُب األقصى .56
 240/ 2صفحة، ج 241/ 1،  دار املعارف، القاهرة، ج]الغياببعد [ 1952. صد ر  سنة 1939كتبه الرَّحياين عام 

-1م ر  /3/ مج1المغرب األقصى، 2016مكتبة لبنان، بريوت،  صفحة. املؤلّفات العربّية الكاملة، 66/ 3صفحة، ج
 . 63-1م ر  /3/ مج3المغرب األقصى؛ 162-1م ر  /3/ مج2المغرب األقصى؛ 154

 منشور ،نقد سياسيّ  ، بالعربّية،القومّيات .57
 2/236صفحة، ج 192/ 1، دار الرحياين للطباعة والنشر، بريوت، ج]بعد الغياب[ 1956، 1939؟  -1908 ]؟[

 /1/ مج2القومّيات؛ 188-1م ر  /1/ مج1القومّيات، 2016املؤّلفات العربّية الكاملة، مكتبة لبنان، بريوت، صفحة. 
 .  198-1م ر 

 ، منشورعّلقات دولّيةنكليزيّة، باإل ،The Fate of Palestine، مصير فلسطين .58
عن دار ، ]بعد الغياب[ 1967. صد ر  الكتاب عام 1939و 1919مقاالت ومناظرات ألقاها يف الواليات املتحدة بني 

 صفحة.  166الرَّحياين للطباعة والنشر، بريوت، 
 سياسّية، منشورحبوث  باإلنكليزيّة، The Pan Arab Movement، الحركة القومّية العربّية .59

 Platform، عن دار]بعد الغياب[ 2008. صد ر  عام 1938و 1930نجِشر  بعضها يف الواليات املتحدة بني 
International صفحة.  79، واشنطن، يف 

 
    الفلسفة 

 فلسفّية، خمطوط ةباإلنكليزيّة، مقال، Philosophical Reflections، تأمالت فلسفّية .61
صفحة.  60. بعضها منشور يف الصحف واجملّّلت األمريكّية. تقع يف حنو 1939و 1897ميتّد تاريخ هذه املقاالت بني 

 اجملموعة حمفوظة يف أرشيف متحف الرَّحياين يف الفريكة، ونسخة منها يف مكتبة الكونغرس يف واشنطن.   
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 فلسفّية، منشور ة، بالعربّية، مقالالرَّيحانيَّات .61
 2/301صفحة، ج 354/ 1بريوت، ج ة،، املطبعة العلميّ 1910 ، صدر يف طبعة أوىل عام1939 ]؟[ -1910شباط 

/ 2الرَّيحانّيات؛ 374-1م ر  /1مج/ 1الرَّيحانّيات، 2016املؤلّفات العربّية الكاملة، مكتبة لبنان، بريوت، صفحة. 
 . 327-1م ر  /1مج

 فلسفّي، منشور نقد باإلنكليزيّة،  ،The Book of Khaled، كتاب خالد .62
. ويعترب الن ُّّقاد أّن هذه الرواية الفلسفّية أّسست حلركة األدب العريّب األمريكّي منذ أّول رواية باإلنكليزيّة لكاتب لبنايّن وعريبّ    

ه د. يجيب زّكا رمج  صفحة. ت   365، 1911نيويورك،  ،.Dodd Mead and Coمطلع القرن العشرين. صد ر ت عن دار 
،  وفرانشسكو 2012، ود. ميخائيل روديونوف إىل الروسّية، 1986،  ود. أسعد رّزوق إىل العربّية، 1985إىل الفرنسّية، 

 . 2014مديتشي إىل اإليطالّية، 
 فلسفّية، منشور ةإلنكليزيّة، مقالبا، The Path of Vision، جاّدة الرؤيا .63

، 1921نيويورك، عام  ،.James T. White and Co نش ر هتا دار، .1921و 1913بني كت ب  الرَّحياين هذه املقاالت 
 . 2000د. هنري ملكي وأنطوان عبيد، بريوت،   صفحة. ترمجها إىل العربّية 92

 ، منشورطروحات فكريّة، بالعربّية، وصيَّتي .64
صفحة.  63، املؤّسسة العربّية للدراسات والنشر، بريوت، ]بعد الغياب[1982. صدر ت عام 1931سنة  املؤّلف كتبها

   .20-1 /10-1م ر  /5/ مجوصّيتي ، 2016املؤّلفات العربّية الكاملة، مكتبة لبنان، بريوت، 
 

 


