
   

لبنان - مصبح زوق اللويزة، سيّدة جامعة في اللبنانيّ  الفكر مؤّسسة  

 

1 
 

  
 املرتمجة مؤلّفات أمني الرَّحياين

 كتب
 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

 
 

  إىل األذربيجانّية 
أذربيجان، منشورات مؤّسسة د. حيدر علييف، -ابكو ،، من العربّية واإلنكليزية إىل األذربيجانّيةخمتارات من أمني الرَّحياين .1

 صفحة.   160، 2010
 

ة اآلداب، جامعة كليّ ترمجة د. أفساان عباد،   ،amin rihani seçilmiş incilər األذربيجانّيةالعربّية إىل  ، منالرَّحيانّيات .2
 صفحة. Azerbaijan University ،2016 ،320 أذربيجان

 
 إىل األرمنّية 

بريوت،  ترمجة وتقدمي أوهانيس آغاابشيان، ،Ազգայնականութիւն من العربّية إىل األرمنّية، (خمتارات)القومّيات  .3
 . 1960]د.ن.[، 

 
  إىل اإلسبانّية 

ترمجة كارمن روث برافو فيالِسنته  ،Amin al-Rihani en Marruecos  ،، من العربّية إىل اإلسبانّيةاملغرب األقصى .4
Carmen Ruiz Bravo Villacenteمدريد، دار منشورات كانتارابيا ، Cantarabia Publishing house ،

  صفحة. 470، 1994
 
 ، ترمجة كارمن روث برافو فيالِسنتهAmin al-Rihani en España ،من العربّية إىل اإلسبانّية ،نور األندلس .5

Carmen Ruiz Bravo Villacente، مدريد، دار منشورات كانتارابيا Cantarabia Publishing house ،
  صفحة.      128، 1994

 
6. In the Land of the Mayas ()من اإلنكليزيّة إىل اإلسبانّية، يف بالد املاايس ،En la Tierra de los Mayas ،

 صفحة. 54، 2019 ]د.ن.[، ، مدريد،Carmen Ruiz Bravo-Villasante روث برافو فيالِسنتهترمجة كارمن 
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 إىل األملانّية 
 Ibn Saud und Imam Jahia: Zwei Arabische، من العربّية إىل األملانّية، (فصول خمتارة)، ملوك العرب .7

Herrscher  ترمجتها جمّلة ،Europāische Gesprāsche،  ،صفحة.  180،  1929برلني 
 

، ترمجة د. ]سيمون[ يوسف Der Eseltreiber und der Priester ،، من العربّية إىل األملانّيةاملكاري والكاهن .8
 ڤرالغ-ابمتوس، منشورات ملانياأ،  Ursula Assaf-Novakود. أورسوال نوفاك Simon Yussuf Assafاف عسّ 

Patmos-Verlag ،2011 ،93 .صفحة 
 
  إىل اإلنكليزيّة 

ترمجة أ.د. أنس الشيخ علي مع مقّدمة، اجلامعة األمريكّية يف بريوت،  ،My Will، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، وصيَّيت .9
 صفحة. )نسخة من الرتمجة املخطوطة موجودة يف متحف الرَّحياين(. 28، 1972

 
 .Dr ، ترمجة د. نّوار مولوي دايبExtremism and Reform ، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، التطرف واإلصالح .10

Nuwar Mawlawi Diab ،بريوت، مطابع منريخ Menrikh ،1997 ،92  .صفحة 
 

ترمجة فريق من الطاّلب  ،Selections from Ar-Riḥāniyyātمن العربّية إىل اإلنكليزيّة،  )خمتارات(،الرَّحيانّيات  .11
 صفحة.  82، 1998د. انجي عوجيان، بريوت، منشورات جامعة سّيدة اللويزة، أ. اجلامعّيني إبشراف وتقدمي 

 
 Newجريسي  ترمجة أ.د. انجي عوجيان، نيو ،Hymns of the Valleys، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، األوديةهتاف  .12

Jerseyالوالايت املتحدة، جورجياس بِرس ، Georgia’s Press  ،2002 ،115 .صفحة 
 

، Prof. Henri Melki ترمجة أ.د. هنري ملكي ،Lebanon  The Heart of، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، قلب لبنان .13
 صفحة.  498، 2005بريوت، منشورات جامعة سّيدة اللويزة، 

 
 أ.د. جورج نقوال احلاج ترمجة ،Selections from Ar-Riḥāniyyātمن العربّية إىل اإلنكليزيّة،  )خمتارات(،الرَّحيانّيات  .14

Prof. George Nicolas El-Hage،2007 ]د.ن.[، ، نيويورك. 
 

ترمجة أ.د. سهيل بديع بشروئي مع مقّدمة، جامعة ماريالند، الوالايت  ،My Will، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، وصيَّيت .15
 صفحة. 24، 2008املتحدة األمريكّية، 
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ترمجة رىل بعلبكي، واشنطن،  ، The Rihani Essays, Ar-Riḥāniyyāt، من العربّية إىل اإلنكليزيّة،الرَّحيانّيات .16
 صفحة.   Platform International ،2010 ،531العاصمة األمريكّية، بالتفورم إنرتانشوانل 

 
نقوال ترمجة وتقدمي أ.د. جورج   ،and the Priest  The Muleteerمن العربّية إىل اإلنكليزيّة،  املكاري والكاهن، .17

 Create Spaceكرييت سبيس إندبندنت اببليشينغ بالتفورمنيويورك،   ،George Nicolas El-Hage احلاج

Independent Publishing Platform ،2014 ،70 .صفحة 
 

 Selected Arabic، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، (رسائل متبادلة خمتارة) الرَّحياين ومعاصروهو رسائل أمني الرَّحياين العربّية .18

Letters to and from Ameen Rihani ،ترمجة وتقدمي أ. د. جورج نقوال احلاج Prof. George Nicolas El-

Hage  ،كرييت سبيس إندبندنت اببليشينغ بالتفورم، نيويوركCreate Space Independent Publishing 

Platform ،2016 ،220 .صفحة 
 

 .Prof جورج نقوال احلاجترمجة وتقدمي أ.د.  ،My Story with May من العربّية إىل اإلنكليزيّة، قّصيت مع مي،  .19
George Nicolas El-Hage  ،كرييت سبيس إندبندنت اببليشينغ بالتفورم، نيويوركCreate Space 

Independent Publishing Platform ،2016 ،112 .صفحة  
 

 Prof. George د. جورج نقوال احلاجوتقدمي أ. ، ترمجة You The Poets ،، من العربّية إىل اإلنكليزيّةأنتم الشعراء .20

Nicolas El-Hage،   ،كرييت سبيس إندبندنت اببليشينغ بالتفورمنيويوركCreate Space Independent 

Publishing Platform ،2017 ،64 .صفحة 
 

 جورج نقوال احلاجترمجة وتقدمي أ. د.  The Register of Repentanceمن العربّية إىل اإلنكليزيّة، سجّل التوبة،  .21
George Nicolas El-Hage،كرييت سبيس إندبندنت اببليشينغ بالتفورم  ، نيويوركCreate Space 

Independent Publishing Platform  ،2019 ،214 .صفحة 
 

، جامعة Allen Rogers ألني روجري أ.د.، ترمجة The Heart of Lebanonمن العربّية إىل اإلنكليزيّة، ، قلب لبنان .22
 صفحة. Syracuse University Press ،2019 ،500سرياكيوز 
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جورج نقوال  أ.د.وتقدمي ، ترمجة Eastern and Western Figures، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، وجوه شرقّية غربّية .23
 Create Spaceيس إندبندنت اببليشينغ بالتفورمت سبكريي  ، نيويورك،George Nicolas El-Hage احلاج

Independent Publishing Platform ،2019 ،160 .صفحة 
 

 إىل األوكرانّية 
 .A ، من العربّية إىل األوكرانّية، ترمجة وتقدمي أ. كواليفسكي(أو الشعر املنثور عند الرَّحياين حىت ذلك العام)، هتاف األوديّة  .24

Kovalovskyصفحة.   120، 1932 ]د.ن.[، ،أوكرانيا-، كييف 
 
 إىل اإليطالّية 

25. ArabiaAround the Coasts of  )من اإلنكليزيّة إىل اإليطالّية،  )حول الشواطىء العربّيةViaggio lungo le 

coste dell'Arabia، بقلم أسيناري دي سان مارزانو ،Asinari di San Marzanoميالنو، منشورات كورابتشيو ،  
Corbaccio ،1942. 

 
26. Selected Poems of Ameen Faris Rihani (قصائد خمتارة)، ،من اإلنكليزيّة إىل اإليطالّية Poesie Scelte 

di Amin Faris al-Rihani، ترمجة فرنسيسكو مديتـشي، روما، دار منشورات اپلومار Palomar Publishers ،
 صفحة.  112، 2009

 
27. The Book of Khalid )من اإلنكليزيّة إىل اإليطالّية، ،)كتاب خالد Il Libro di Khâlid ،  فرنسيسكو ترمجة

  ،Gibran Kahlilرسوم جربان خليل جربان  ،Paolo Brancaتقدمي ابولو برانكا ، Francesco Medici مديتشي
 صفحة. Mesogea Culture Mediterranee، 2014  ،347 ميزوجا كلتشر ميديرتاين منشوراتإيطاليا، -ميسينا

 
28. Juhan )فرنسيسكو مديتشيوتقدمي من اإلنكليزيّة إىل اإليطالّية، ترمجة ، )جهان Francesco Mediciميسينا ،-

 .Stilo Editrice Publications ،2019منشورات ستيلو إديرتيس  إيطاليا،
 
  إىل الربتغالّية 

، Mūsa Kurayyim ، ترمجة وتقدمي موسى كرميّ رحالت أمني الرَّحياينبعنوان  ،، من العربّية إىل الربتغالّيةملوك العرب .29
 صفحة. Oriente ،1961 ،200 الربازيل، منشورات أوراينته-ابولو ساو
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-، ساو ابولوMūsa Kurayyim موسى كرميِّ إىل الربتغالّية، ترمجة وتقدمي  ، من العربّيةمقتطفات من أدب أمني الرَّحياين .30
 صفحة. Oriente ،1966 ،112 الربازيل، منشورات أوراينته

 
  إىل البلغاريّة 

 387، 1999بلغاراي، منشورات جامعة صوفيا، -العربّية اىل البلغاريّة، ترمجة د. مااي تسولوفا، صوفيا، من الرَّحيانّيات .31
 صفحة.  

 
 إىل الرتكّية 

 تركيا،-إسطنبول، Muammar Sankayaمعّمر سنكااي  ترمجة ،Irak’in Kalbiمن العربّية إىل الرتكّية، قلب العراق،  .32
 . Anka  ،2006 أنكا للنشردار 

 

  اجلورجّيةإىل 
 Giorgi سرييتلليت جيورجيترمجة الربوفسور  ،اجلورجّيةإىل  واإلنكليزيّة من العربّية، خمتارات من شعر أمني الرحياين .33

Tsereteli صفحة. 114، 1945 ]د.ن.[، جورجيا، –، تبليسي 
 

جورجيا، -تبليسي، من العربّية إىل اجلورجّية، ترمجة جمموعة من الكّتاب اجلورجّيني، نصوص أدبّية خمتارة من أمني الرَّحياين .34
 صفحة.  48، 2014جمّلة اآلداب اجلورجّية، منشورات 

 
 إىل الروسّية 

، سانت بيرتسبورغ Ignas Kratchkovsky، من العربّية إىل الروسّية، ترمجة املستعِرب إنياس كراتشكوفسكي الرَّحيانّيات .35
  صفحة. 384، 1917 ]د.ن.[، ،روسيا-)برتوغراد(

 
 Ignasترمجة وتقدمي املستعِرب إنياس كراتشكوفسكي ، من العربّية واإلنكليزيّة إىل الروسّية، خمتارات من أمني الرَّحياين .36

Kratchkovsky صفحة.  190، 1917 ]د.ن.[، ،روسيا-، موسكو 
 

37. Juhan )ترمجة م. درديروفامن اإلنكليزيّة إىل الروسّية، ، )ُجهان M. Dardirovaتقدمي آاّن دولينينا ، Anna 

Dollenina ،].1981، سانت بيرتسبورغ )لينينغراد(، ]د.ن. 
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38. Juhan نيناإىل الروسّية، ترمجة آاّن دولي ،(خارج احلرميبعنوان ) العربّيةاإلنكليزيّة و ، من Anna Dollenina ،؛ موسكو
 .1988، دار اآلداب الفنّية، روسيا-(لينينغراد) سانت بيرتسبورغ

 
ميخائيل  ؛ )مع مقدمة( آان دولنينا ترمجة، избранное  ،، من العربّية واإلنكليزيّة إىل الروسّيةحياينمنتخبات من أمني الرَّ  .39

 .صفحة 446، 1988، ]د.ن.[، روسيا-)لينينغراد(سانت بيرتسبورغ  ،ڤ. ماركوڤ ؛إنياس كراتشكوفسكي ؛روديونوف
 
 إىل الصينّية 

 جينيجامعة اب-، كلّية اآلدابKanhue Tchiang، من العربّية إىل الصينّية )املاندارين(، ترمجة د. كاهنيو تشيانغ الرَّحيانّيات .40
Beijing University ،1945 ،450  .صفحة 

 
جامعة -اآلداب، كلّية Xin Tchungمن العربّية إىل الصينّية )املاندارين(، ترمجة كسني تشونغ  ،(خمتارات) ملوك العرب .41

 صفحة.  Beijing University ،1965 ،400 جينياب
 

، كلّية Xin Lyn، من العربّية واإلنكليزيّة إىل الصينّية )املاندارين(، ترمجة كسني لني قصائد أخرى وهتاف األودية  .42
 صفحة.  Beijing University ،1976 ،112 جينيجامعة اب-اآلداب

 
،  Fetigmin Lynجمني لني تب فالعربّية واإلنكليزيّة إىل الصينّية )املاندرين(، ترمجة املستعرِ من أعمال خمتارة للرَّحياين،  .43

 صفحة. Beijing University ،2000 ،250 جينيجامعة اب-كلّية اآلداب
 

 إىل العربيّة 
ِيّةملوك العرب .44 ، أربعة 1926 ]د.ن.[، ، ايفا،Manahim Ḳapeliukترمجة د. مناحيم كابيليوك  ،، من العربّية إىل الِعربر

 أجزاء. 
 

ِيّة،  ،ملوك العرب .45 ، Omanut أومانوت ايفا، منشورات ،Arvit Kapeliukكابيليوك،  آرفيتترمجة من العربّية إىل الِعربر
 .   ؟[1933]أو  ؟[1932]

 
 إىل العربّية 

46. Juhan،  ،1917 ]د.ن.[، ، نيويورك،احلرميخارج بعنوان  ، ترمجة عبد املسيح حداد،ُجهانمن اإلنكليزيّة إىل العربّية ،
 صفحة.  76
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47. The Book of Khalid ،ترمجة د. أسعد رّزوق، بريوت، املؤّسسة العربّية كتاب خالد، ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية
 صفحة 316، 2011صفحة؛ طبعة اثنية  316، 1986للدراسات والنشر، طبعة أوىل 

 
48. The Descent of Bolshevism،  ،الياس شاكر،  تقدميترمجة انداي شعبان،  حتدُّر البلشفّية،من اإلنكليزيّة إىل العربّية

 صفحة. 112، 1989بريوت، دار الفارايب، 
 

49. The Fate of Palestine ،ترمجة د. طنسى زّكا، بريوت، دار اجليل، مصري فلسطني، من اإلنكليزيّة إىل العربّية ،
 صفحة. 120، 1998

 
50. The Path of Vision،  ،دار بريوت، هنري ملكي وأنطوان عبيد،  وتقدمي ، ترمجةجاّدة الرؤايمن اإلنكليزيّة إىل العربّية

 صفحة.  160، 2000الساقي، 
 

 إىل الفارسّية 
 صفحة.  48، 1936 ]د.ن.[، إيران،-، من العربّية إىل الفارسّية، ترمجة حممد طباطبائي، طهرانوفاء الزمان .51

 
منشورات ُمَدرِّس، ، إيران-قزوين، من العربّية إىل الفارسّية، ترمجة معصومة نعميت قزويين، الرَّحياينابقة من شعر أمني  .52

 صفحة. 96، 2008
 

 إىل الفرنسّية  
، املخطوطة 1936 ]د.ن.[، ترمجة فليكس فارس، بريوت، ،Temps Fidèle، من العربّية إىل الفرنسّية، وفاء الزمان .53

 لبنان.-الفرنسّية موجودة يف أرشيف متحف الرَّحياين، الفريكة
 

بريوت، ترمجة فكتور حكيم،  ،Tragedies Historiques et Calamités، من العربّية إىل الفرنسّية، النكبات .54
 صفحة. 160 ]د.ت.[، ]د.ن.[،

 
55.  The Book of Khalid)من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، )كتاب خالد ،Le Livre de Khaled،  ترمجة أ. د. جنيب

 صفحة. 316، 1985ا، ابريس، منشورات دار املستقبل، زكّ 
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 إىل الكوريّة 
املقارن يف جامعة ة، ترمجة فريق من أساتذة األدب اإلنكليزيّة إىل الكوريّ و العربّية ، من نصوص خمتارة من أدب أمني الرَّحياين .56

، Seoul University Press منشورات جامعة سيولكوراي اجلنوبّية، ،  Seoul National University سيول
   صفحة. 168، 2007


