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 . 1985أيلول  13، صحيفة العمل، بريوت، "أمني الرَّحياين قال كلمته ومشى..."را، أ. كلود، أبو شق .28
 .2114أيلول  19املشاهد، بريوت،  ، جمّلة"املنفتح... أمني الرَّحياين والنظام العلماينّ " أبو شقرا، أ. كلود، .29
 . 1965تشرين األّول  21جمّلة اجلمهور اجلديد، بريوت،  ،ملّف حول أمني الرَّحياين ،أبو شهال، فريد .31
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 .   1949تشرين األّول  2)باللغة األرمنّية(، بريوت،  ، صحيفة أرارات"أمني الرَّحياين الكاتب والشاعر"إسكندريان، أ. مكرديش،  .67
، كلمة األشقر يف احتفال إزاحة الستارة عن متثال الرَّحياين يف ديك "أيُّها األمني، باٍق أنَت على الدهر"أ. أمني إدمون، األشقر،  .68
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 . 1951أيلول  11، جمّلة اجلمهور، بريوت، "أمني الرَّحياين"األشقر، أ. خليل،  .69
 . 1947أيلول  11، جمّلة اجلمهور، بريوت، "ذكرى أمني الرَّحياين"األشقر، أ. ميشال،  .71
 .1968، جمّلة صدى النادي، اإلنرتناشونال كولدج، بريوت، شباط "جتماعّيةإأمني الرَّحياين ثورة "األشقر، أ. نضال أبو حبيب،  .71
 . 2111أبريل/نيسان  27، صحيفة املستقبل الليبّية، طرابلس الغرب، "أمني الرَّحياين زارين يف ليبيا"األصفر، أ. حمّمد،  .72
 .2111، جمّلة الكلمة، طرابلس الغرب، عدد مايو/أيّار "لو يعلم شكسبري وأمني الرَّحياين"األصفر، أ. حمّمد،  .73
أيلول/ سبنمرب  11، جمّلة قاب قوسني، طرابلس الغرب، "حُيّبه يف ليبيامئويّة رواية "خالد": الرَّحياين زار َمن "األصفر، أ. حمّمد،  .74
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 .81-77، ص 1973ملّف حول الرَّحياين، جمّلة بريوت املساء، بريوت، أّول كانون األّول  ،أمني األعور، .75
 .1945 آذار 21، بريوت، "خطاب معايل وزير الداخلّية يف حفلة تكرمي ذكرى الرَّحياين"اإلقدام، صحيفة،  .76
 . 1993، آب/أغسطس 417أقطيين، أ. خليل، "فيلسوف الفريكة أمني الرَّحياين"، جمّلة العرّب، الكويت، العدد  .77
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   .1968حزيران  25، صحيفة العمل، بريوت، "رسالة حول فلسفة الرَّحياين"أيوب، د. فرنسوا،   .89
 18، صحيفة النهار، بريوت، "الشامل املعرفة مقاالت جاّدة الرؤيا ألمني الرَّحياين معرّبة: منوذج املفّكر احلرّ "األيوب، د. هاشم،  .91

 .2111تشرين األّول 
ول أيل 31، صحيفة صدى لبنان، بريوت، "الرَّحياين هو األديب الذي رسم قلب لبنان بريشته الفريدة"بابكيان، أ. خاتشيك،   .91

1972. 
 . 2114كانون األّول،   3، ملح  صحيفة السفري، بريوت، "الرَّحياين املثّقف اجلّوال... والواحد الكثري"باروت، أ. حمّمد مجال،   .92
 . 1941كانون األّول   16بارودي، أ. هبيج مراد، "الرَّحياين األديب باللغة اإلنكليزيّة، والرجل اإلنساين"، جمّلة املكشوف، بريوت،  .93
 . 1941أيلول  19، صحيفة لسان احلال، بريوت، "أمني الرَّحياين"البارودي، أ. هبيج مراد،   .94
 .1911 ]؟[، صحيفة املهاجر، نيويورك، "الرَّحياين وكتاب خالد"بارودي، د. إيليّا،   .95
 .1956أيلول  11، صحيفة البريق، بريوت، "أمني الرَّحياين"باز، أ. جرجي،   .96
 .1915كانون األّول   9ُمناظر، ساو باولو، ـ، صحيفة ال"كاتب وشاعرزيارة  "باز، أ. جرجي،   .97
تشرين األّول  11، صحيفة اجلريدة، بريوت، "1917زيارة ألمني الرَّحياين يف الفريكة مع حمّمد كرد علي سنة "باز، أ. جرجي،   .98

1959 . 
 .1962، جمّلة االنطالق، بريوت، صيف "سرية أمني الرَّحياين"باز، أ. جرجي،   .99

 .1951، جمّلة الكلمة، حلب، كانون الثاين وشباط "كاتب أربعني سنة"باز، أ. جرجي،  .111
كانون   3ناظر، ساو باولو، ُـ ، صحيفة امل"...]باإلنكليزيّة[مأدبة تكرميّية ألمني الرَّحياين، صاحب الرباعّيات "باز، أ. جرجي،   .111

 . 1916الثاين 
العرّب يف الذكرى املئويّة األوىل ملولده،  -، مؤمتر أمني الرَّحياين واألدب األمريكي"املسرحيّ الرَّحياين الكاتب "بازرجان، أ. د. جنم،  .112

 .1977لوس أجنلس، كليفورنيا، آب 
 . 2111سبتمرب/أيلول  13، صحيفة احلياة، لندن، " األماكن واللغاتربالكتابة ع"البازعي، د. سعد،   .113
نوفمرب/ تشرين الثاين  9، صحيفة الشرق األوسط، الطبعة الدولّية، "حتمل قل  النهضة أمني الرَّحياين: رواية"البازعي، د. سعد،   .114

2116 . 
 .11-11، ص 1974كانون األّول   27النهار، بريوت، صحيفة ، ملح  "أمني الرَّحياين، خمتارات لبنانّية"باسيال، أ. جوزف،   .115

http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/article/2011/05/20110512123921x0.1075817.html#axzz20nmJMqVX
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 .1971أيلول  7، جمّلة األسبوع العرّب، بريوت، "زوجة أمني الرَّحياين نفحة رماد يف ضرحيه"باسيال، أ. نازك،  .116
تشرين األّول  17، صحيفة الرأي، َعّمان، األردن، "أولّية األدب املقارن عند العرب بريادة أمني الرَّحياين"باقر، د. يوسف،   .117

2114 . 
 . 1971، جمّلة الكلمة، حلب، كانون الثاين وآذار "أمني الرَّحياين املصلح االجتماعيّ "باقي، أ. واصف،   .118
 .1974متّوز  29، جمّلة البالغ، بريوت، "أمني الرَّحياين وجون فيليب..."الباهي، أ. حمّمد،  .119
 .1916تشرين الثاين 29، صحيفة الفتاة، نيويورك، "اش يف مأدبة الرَّحياين التكرميّيةخطاب خبّ "خباش، شكري،   .111
 .1923حزيران  13 الرَّحياين، صحيفة زحلة الفتاة، زحلة، ملف أمني، شكري خبّاش، .111
 .2116أيّار  31، صحيفة النهار، بريوت، "أمني الرَّحياين وليل الشرق الطويل"خبَت، أ. سليمان،   .112
ز وأمني ودٌّ وسجال وإعجاب بني حافظ اململكة وكاتب الرؤية، كتاب الرسائل املتبادلة بني امللك عبد العزي"خبَت، أ. سليمان،   .113

 . 2111كانون األّول   14، صحيفة النهار، بريوت، "الرَّحياين
 .1929، صحيفة البيان، نيويورك، "األمريكيّ  حماضرة الّرحياين يف احللف السوريّ "بدران، أ. أغناتيف أسعد،   .114
أيلول  23و 13، صحيفة احلريّة، بغداد، "أمني الرَّحياين طراز فّذ بني الرجال يف الشعور والتفكري"الربّاك، أ. عبد القادر،  .115

1955 . 
 .1922، صحيفة البصرة، البصرة، ؟ تشرين األّول "ليس حنيًفا فتحييه الديارُ "الرباودي، أ. خلف شوقي،  .116
 .2111، جمّلة احلسناء، بريوت، ديسمرب/ كانون األّول "متحف أمني الرَّحياين..."برجكاين، أ. فاطمة،  .117
كانون الثاين   21، صحيفة االحتاد، السليمانّية، العراق، "املقالة الذاتّية يف أدب أمني الرَّحياين"الربزجني، د. دلسوز جعفر،  .118

2111 . 
 .1986أيلول  29، جمّلة األفكار، بريوت، "أمني الرَّحياين أّول َمن هّز شجرة التعّصب حىت كشف عريها"برهومي، أ. خليل،   .119
 . 2115شباط 24، صحيفة السفري، بريوت، "نصب أمني الرَّحياين بارتفاع أكرب يف ديك احملدي"، بّزون، أ. أمحد  .121
: من عصره إىل اللغة فاألسلوب، تعابري للحقيقة، تقرير أّويل حول أمني الرَّحياين الناقد التشكيليّ "بساط، أ. د. إهلام كاّلب،  .121

 . 2111حزيران  31، صحيفة األنوار، بيوت، "للخل ، للروحانّية وللمطل 
، ص 1965تشرين األّول  18، جمّلة األسبوع العرّب، بريوت، "املرأة الواحدة يف حياة الرَّحياين أمريكّية"البستاين، د. إدوار أمني،  .122

71-72 . 
يّب" جربان وخل  اإلنسان الكامل وماديّة اجملتمع الزائف أبرز معاجلات الرَّحياين، "خالد" أهلََم "ن"بشروئي، أ. د. سهيل بديع،   .123

 . 1982تشرين الثاين  21، صحيفة العمل، بريوت، "شخصّية "مرداد" نعيمة
، جمّلة صوت داهش، نيويورك، "واالجتماعيّ  واإلصالح الفكريّ  أمني الرَّحياين رائد التجديد األدبّ "بشروئي، أ. د. سهيل بديع،  .124

 . 2112ربيع 
تشرين 18، صحيفة احلياة، بريوت، "والدعوة إىل حوار األديان والثقافات وتآلفهاأمني الرَّحياين "بشروئي، أ. د. سهيل بديع،  .125

 . 2118الثاين 
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، جمّلة أفكار، َعّمان، األردن، آذار "حركة إلحياء تراث أمني الرَّحياين، خمطوطاته غري املنشورة..."بشروئي، أ. د. سهيل بديع،   .126
 . 119-113، ص 1973

 . 2111أيّار  5، ، بريوت، صحيفة احلياة"كتاب خالد منطل  األسس الروحّية لفكر الرَّحياين"بشروئي، أ. د. سهيل بديع،  .127
بشروئي، أ. د. سهيل، "أمني الرَّحياين اعتزَّ بوطنه لبنان، وبالرتاث العرّب، وباحلضارة اإلسالمّية"، جمّلة احلوار، واشنطن، عدد  .128

 . 1991نيسان/أبريل 
 .  1972لرَّحياين"، جمّلة األديب، بريوت، نيسان بشروئي، أ. د. سهيل، "أمني ا  .129
 .1935أيّار  13، صحيفة األحرار، بريوت، "اجلبل امللهم فرّخ بني نسرين"البشعالين، أ. حبيب،  .131
 . 1913كانون األّول   31، صحيفة املرصاد، بريوت، "َهَجَر الوطن والدين"البشعالين، أ. يوسف اخلوري،  .131
، صحيفة عكاظ، اململكة "بني اجلزيرة العربّية وأمريكا سوف الفريكة أمني الرحياين اجلسر املشرقيّ فيل"البشيت، أ. حمّمد محد،  .132

 . 2111حزيران/يونيو  15العربّية السعوديّة، 
 19، جمّلة األسبوع العرّب، بريوت، "يف الذكرى الثانية والعشرين لفيلسوف الفريكة، قل كلمتك وامش  "بطرس، أ. أنطوان،  .133

 .1962اين تشرين الث
، صحيفة النهار، بريوت، "نقيب الصحافة اللبنانّية، افرتاء مكشوف على مفّكر لبنايّن بأسلوب غوغائي"البعلبكي، أ. حمّمد،   .134

 .2116أيّار  31
أيّار  18، صحيفة السفري، بريوت، ""ندوة الرَّحياين" واصلت أعماهلا وخّصصت اجللسة لفكره الفلسفيّ " البعيين، أ. جنيب،   .135

1987. 
 .1987أيّار  21، صحيفة اللواء، بريوت، "ر عمالقندوة عاديّة ملفكّ "البعيين، أ. جنيب،   .136
 . 19-18، ص 1931، 6و 5، جمّلة الشرق، ساو باولو، العدد "الرَّحياين يف عرف مفّكر كبري"البعيين، أ. يوسف،  .137
 .2111آذار  23، صحيفة أوان، الكويت، "َرحيانيّات الرَّحياين"البقاعي، أ. مرح،   .138
 . 2111تشرين األّول  21، صحيفة أوان، الكويت، "نبَتْت روحه يف الشرق، وتعاظمت يف الغرب..."البقاعي، أ. مرح،   .139
 . 157-154، ص 1922، 3بقطر، أ. أبادير، "حتّيَت"، جمّلة سركيس، الفاهرة، العدد   .141
 17، صحيفة الرأي، عّمان، األردن، "ة بريادة أمني الرَّحياينأّولّية األدب املقارن عند العرب شرقّية شرقيّ "بّكار، د. يوسف،   .141

 . 2114تشرين األّول 
 .  1992آب  4، صحيفة احلياة، بريوت، "ا، ب ئر أوىل ارتوى منها شعرنا منذ اخلمسينيّاتالّرحياين شاعرً "ُبالطة، أ. د. عيسى،  .142
العرّب يف الذكرى املئويّة األوىل ملولده،  -الرَّحياين واألدب األمريكي ، مؤمتر أمني"الرَّحياين والشعر املنثور"ُبالطة، أ. د. عيسى،  .143

 .1977لوس أجنلس، كليفورنيا، آب 
 .2119أيّار  6، صحيفة اللواء، بريوت، "اللبنانّية األمريكّية ]اجلامعة[جحا ينثر رسائل الرَّحياين يف "بالل، أ. هناء،  .144
.، ص 2114، جمّلة صوت داهش، نيويورك، صيف "1916الرابطة القلمّية "بوب، د. ريتشارد أل ن، ترمجة حنان ثلجة بوب،   .145

58-74 . 
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، بريوت، عدد اللبناينّ  ، جمّلة الدفاع الوطينّ "التطّور وأثره يف أدب أمني الرَّحياين وجربان خليل جربان"بولس، أ. د. مرتي سليم،   .146
 . 183-173، ص 1989تشرين الثاين 

 .1941أيلول  21، صحيفة املستقبل، طرابلس، لبنان، "مات أمني الرَّحياين"بولس، أ. ميشال،  .147
كانون   12، صحيفة السفري، بريوت، "الرَّحيانّيات يف مئويّة صدورها: نشاطات احتفالّية يف لبنان والعامل"بيضون، أ. عّباس،   .148

 .2111الثاين 
 .     2111كانون الثاين   28، صحيفة السفري، بريوت، "مني الرَّحياينزيارة أل"بيضون، أ. عبّاس،   .149
، ملح  صحيفة "وإنساينّ  نصب متثال أمني الرَّحياين يف جامعة بوسطن: حتّية ملعلم يف ثقافتنا ورائد تنويريّ "بيضون، أ. عبّاس،   .151

 .2114كانون األّول   3السفري، بريوت، 
 . 2112شباط/فرباير  26، صحيفة احلياة، لندن، " "ألف ليلة وليلة" ـيؤّكد اهلويّة العربّية ل  أمني الرَّحياين "بيطار، أ. مودي،   .151
 . 2111أيّار/ مايو  IIP Digital ،6، باللغة العربّية، "أمني الرَّحياين جسر بني الشرق والغرب" تراينر، أ. مارك، .152
 . 2111آوريل/نيسان  IIP Digital ،13، باللغة الفارسّية، "جشن صد سالكي كتاب خالد"تراينر، أ. مارك،  .153
 . 1948تشرين األّول  6، صحيفة الديار، بريوت، "تبارك الواديان وعاش الصوتان"تقي الدين، أ. خليل،   .154
 . 1948تشرين األّول  29، صحيفة كل شيء، بريوت، "عندما يؤرّخ األدب العربّ "تقي الدين، أ. خليل،   .155
 . 1941أيلول  19، صحيفة النهار، بريوت، "هنا كعبة العروبة، هنا قرب أمني"أ. خليل، تقي الدين،   .156
 .1941أيلول  23تقّي الدين، خليل، "الرَّحياين رسالة لبنان العربّية"، جمّلة املكشوف، بريوت،  .157
 . 1941رين األّول تش 22تقّي الدين، خليل، "الرَّحياين وجربان يتّمم أحدمها اآلخر"، جمّلة املكشوف، بريوت،   .158
 . 2113أيّار  4، جمّلة اجلََرس، بريوت، "نانسي تنقل أمني الرَّحياين وملوك وحّكام العرب"النت، أ. نانسي،  .159
 .322-317، ص 1934"، جمّلة املشرق، بريوت، حزيران ]ألمني الرَّحياين"[فيصل األّول  ]كتاب[توتل، األب فردينان، "  .161
 .  1969شباط،  19، صحيفة اجلزيرة، الرياض، "فيلسوف الفريكة"التوجيري، عبد العزيز عثمان،  .161
 .1941أيلول  18، صحيفة النهار، بريوت، "...العرّب، واألديب العامليّ  أمني الرَّحياين القوميّ "تويين، أ. جربان،   .162
 .1923أيّار  25بريوت، ، صحيفة احلريّة، "]إثر عودته من رحلته العربّية[تكرمي الرَّحياين "تويين، أ. جربان،   .163
 .2112نيسان  25و 24بريوت،  ،ملف حول أمني الرَّحياين، صحيفة النهار ،غّسان ،تويين .164
 .1973كانون األّول   2النهار، بريوت، صحيفة ، ملح  "حول كتاب خالد"ثابت، د. مسري،  .165
 .1922ربابر شباط/ ف 17، صحيفة األهرام، القاهرة، "الرَّحياين وجربان"ثروت، أ. حمّمد علي،   .166
الثنّيان، د. حممد ثنّيان، "حول زيارة أمني الرَّحياين لليمن وهل كان متنّكرًا"، جمّلة دراسات تارخيّية، جامعة دمش ، نيسان  .167

 . 83-51، ص 1995
األّول/ كانون   11، صحيفة الرياض، الرياض، "تود فاين حياضر مبناط  عّدة يف اململكة حول أمني الرَّحياين"اجلابر، أ. مرمي،  .168

 .2111ديسمرب 
 . 2115ديسمرب/ كانون األّول  22، صحيفة ذوات اإللكرتونّية، "أمني الرَّحياين الَعَلُم املصلح"اجلابلي، أ. عيسى،  .169
 .2114أيّار  7، "2114اإلعالن عن حائز منحة أمني الرَّحياين للعام "اجلامعة اللُّبنانّية الثقافّية يف العامل،   .171
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 .2111شباط  25، "صدور الرتمجة اإلنكليزيّة لكتاب الّرحيانيّات"ّية الثقافّية يف العامل، اجلامعة اللُّبنان  .171
 .2112حزيران  4، "منحة أمني الرَّحياين يف الواليات املتحدة"اجلامعة اللُّبنانّية الثقافّية يف العامل،   .172
 .2111كانون الثاين   31، "تمئويّة كتاب الرَّحيانّيا"اجلامعة اللُّبنانّية الثقافّية يف العامل،   .173
حتفال يف إلدورة أمني الرَّحياين حلفل التخرج اجلامعي، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، نّص الدعوة وبرنامج ا"اجلامعة اللُّبنانّية،   .174

 . 2116نيسان  2، بريوت، 2117-2115أرشيف متحف الرَّحياين، ملف 
 . 24-23، ص 1966، جمّلة الرمحة، بريوت، كانون الثاين "أسلوب أمني الرَّحياين"جرب، د. مجيل،  .175
 . 1978أيلول  25، جمّلة الديار، بريوت، "ألربت الرَّحياين: هكذا جتد شقيقي"جرب، د. مجيل،  .176
 .1962أيلول  16، صحيفة اجلريدة، بريوت، "الرَّحياين بعد اثنتني وعشرين سنة"جرب، د. مجيل،   .177
، 1955، جمّلة صوت الشباب، اجلامعة األمريكّية يف بريوت، بريوت، آذار "رائد النهضة األدبّية احلديثةالرَّحياين "جرب، د. مجيل،  .178

 .16-15ص 
كانون الثاين   12، بريوت، "يف اجلامعة اللُّبنانّية األمريكّية الرَّحياين يف أبعاده العربّية، ندوة مركز الرتاث اللبناينّ "جرب، د. مجيل،  .179

2115. 
 .1957كانون األّول   21، جمّلة اجملالس، بريوت، "الرَّحياين يف أسلوبه الكتابّ "، جرب، د. مجيل .181
 .1953جرب، د. مجيل، "الرَّحياين يف ذكراه"، جمّلة احلكمة، بريوت، تشرين األّول  .181
 .55-54، ص 1984، 11جرب، د. مجيل، "الرَّحياين والفريكة ولبنان"، جمّلة الفصول، بريوت، العدد  .182
 .1959كانون األّول   2، صحيفة النهار، بريوت، "احملالفة الثالثّية ألمني الرَّحياين"يل، جرب، د. مج  .183
 .1947جرب، د. مجيل، "أمني الرَّحياين الرجل األديب"، جمّلة الكتاب، القاهرة، كانون األّول/ ديسمرب  .184
 .1965أيلول  12، صحيفة اجلريدة، بريوت، "يفظرات يف أسلوبه الكتاّب الطر نأمني الرَّحياين بعد ربع قرن، "جرب، د. مجيل،   .185
 . 1974تشرين الثاين  14، جمّلة العامل اللُّبناين، بريوت، "أمني الرَّحياين رسول التحّرر"جرب، د. مجيل،  .186
 .3-1، ص1965 ، جمّلة أضواء باريس، أّول نوفمرب"أمني الرَّحياين رسول احلريّة يف العامل العربّ "جرب، د. مجيل،  .187
 .  391-389، ص 1965. مجيل، "أمني الرَّحياين رسول احلرّيّة"، جمّلة احلكمة، بريوت، كانون األّول جرب، د .188
 . 1952، صحيفة العمل، بريوت، أّول كانون الثاين "أمني الرَّحياين يف املغرب األقصى"جرب، د. مجيل،   .189
 . 1961أيلول  18، صحيفة اجلريدة، بريوت، "أمني الرَّحياين يف حياته املضطربة"جرب، د. مجيل،   .191
 .1955، جمّلة صرخة العرب، بريوت، كانون األّول "أمني الرَّحياين يف ذكراه اخلامسة عشرة"جرب، د. مجيل،  .191
 .2114حزيران  28، صحيفة األنوار، بريوت، "أمني الرَّحياين... النقد والرسم الكاريكاتوريّ "جرب، د. مجيل،  .192
 . 1957أيلول  15، صحيفة اجلريدة، بريوت، "أمني الرَّحياين... فيلسوف احلياة"جرب، د. مجيل،   .193
 .1965كانون األّول   31، صحيفة اجلريدة، بريوت، "]حول الرَّحياين[ رصيد العام األدبّ "جرب، د. مجيل،  .194
 .1955شباط  25، صحيفة اهلدى، نيويورك، "يف أدب جربان والرَّحياين"جرب، د. مجيل،   .195
 .1948كانون الثاين   21، صحيفة الدنيا، بريوت، "قلب لبنان". مجيل، جرب، د  .196
 . 1948نّوار  31و 31، صحيفة العمل، بريوت، "قلب لبنان"جرب، د. مجيل،   .197
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 .1951آب  27، صحيفة االحّتاد اللبناين، بريوت، "ملوك العرب وأمني الرَّحياين"جرب، د. مجيل،   .198
 .1957كانون األّول   27، صحيفة النهار، بريوت، "ن فقط جربان والرَّحياينحنن يف اخلارج إثنا"جرب، د. مجيل،   .199
 .1941، جمّلة الضاد، حلب، عدد أيّار وحزيران "كعبُة العصور"جحا، أ. جوزف،  .211
 .1945آذار  15، صحيفة الفنون اجلميلة، بريوت، "كعبة العصور، إىل روح أمني الرَّحياين"جحا، أ. جوزف،  .211
 .11-9، ص 1969، جمّلة املراحل، ساو باولو، الربازيل، أيلول "الرَّحياين األديب واملصلح واملناضل العربّ "جحا، أ. د. فريد،  .212
 . 1987آذار  2، صحيفة النهار، بريوت، "أمني الرَّحياين الصيّب..."جحا، أ. د. ميشال،  .213
 . 1987آذار  29وت، ، صحيفة النهار، بري "أمني الرَّحياين بني األدب والسياسة"جحا، أ. د. ميشال،  .214
 .1987آذار  4، صحيفة النهار، بريوت، "أمني الرَّحياين وقع وخربه أقوى من احلرب"جحا، أ. د. ميشال،  .215
، 513جحا، أ. د. ميشال، "رّحالة مل يهدأ إال باملوت، الرَّحياين من مشرق العرب إىل مغارهبم"، جمّلة العرّب، الكويت، العدد  .216

 .2111آب/أغسطوس 
 . 1987آذار  3، صحيفة النهار، بريوت، "فيلسوف الفريكة ذو كلمة ارحتل هبا"د. ميشال،  جحا، أ. .217
آب  23، صحيفة العمل، بريوت، "أمني الرَّحياين باعث البرتول العرّب، ولبنان يعاين أزمة النفط!!"جحا، أ. مصطفى،   .218

1979 . 
 .1966شباط ، جمّلة الضاد، حلب، "العاصفة الكربى"اجلّر، أ. شكراهلل،  .219
 .1965تشرين الثاين  2، صحيفة هنضة العرب، ديرتويت، ميشيغان، "ذكرى أمني الرَّحياين"اجلّر، أ. شكراهلل،  .211
 . 63-61، ص 1965اجلّر، أ. شكراهلل، "على ضريح األمني"، جمّلة املعرفة، دمش ، كانون األّول  .211
 .1934او باولو، عدد ؟، ، جمّلة األندلس اجلديدة، س"غضبة احلرّ "اجلّر، أ. شكراهلل،  .212
 . 2111متّوز/ يوليو  14، مسقط، ُعمان، "رفع الستارة عن متثال أمني الرَّحياين"اجلريدة الُعمانّية،   .213
 . 2111تشرين الثاين/ نوفمرب  29، اجلزائر، "كتابات أمني الرَّحياين عن تولستوي"اجلزائر نيوز،   .214
 . 1941أيلول  21، صحيفة النضال، بريوت، " مأ م الرَّحياينكلمة الشباب يف"اجلزائري، األمري عبد السالم،   .215
 .1953حزيران  14، صحيفة اجلريدة، بريوت، "مع زوجة أمني الرَّحياين"اجلسر، د. باسم،   .216
 . 1981تشرين الثاين  29، صحيفة السفري، بريوت، "النكبات"جّلول، أ. فيصل،   .217
، صحيفة لسان "الرَّحياين، قاعة الوست هول يف اجلامعة األمريكّية يف بريوتاللغة واألدب يف نتاج أمني "مجّال، د. سعد،   .218

 .1975آذار  13احلال، بريوت، 
 .1972آب  11، صحيفة الشعب، بريوت، "ى حدود البيئة واللغةالرَّحياين ختطّ "اجلّمال، د. فاروق،   .219
 .1987أيّار  8قة، بريوت، ، صحيفة احلقي"أمني الرَّحياين: قل كلمتك وامش  "اجلّمال، د. فاروق،   .221
، 1978تشرين األّول  8، صحيفة اللواء، بريوت، "يف ذكرى أمني الرَّحياين يف جامعة بريكلي أسبوع ثقايفّ "اجلّمال، د. فاروق،   .221

 .9، 8ص 
 .1922شباط/ فرباير  7، صحيفة األهرام، القاهرة، "لتمجيد أمني الرَّحياين"مجعة، أ. حمّمد لطفي،  .222



   
 

 

11 
 

 24، صحيفة اجلزيرة، الرياض، "أمني الرَّحياين يصف امللك عبد العزيز عند لقائه أّول مرّة"ان بن سامل، اجَلَمل، سلم  .223
 . 2116سبتمرب/أيلول 

 .81، ص 1911، جمّلة الزهور، القاهرة، نيسان "الرَّحيانيّات"اجلمّيل، أ. أنطون،    .224
 .1964األسبوع العرّب، بريوت، األّول من تشرين األّول ، جمّلة "حملات عن الرَّحياين يف ذكراه"اجلندي، أ. إنعام،    .225
 .1963أيلول  23، جمّلة األسبوع العرّب، بريوت، "ليس مبهرجانات اخلطابة نكّرم أدباءنا"اجلندي، أ. إنعام،    .226
   . 1931نيسان  16، صحيفة البيان، نيويورك، "الرَّحياين ابن العروبة"جودت، أ. علي،  .227
 .1987آذار  13، حماضرة يف النادي الثقايف العرّب، بريوت، "اللغة واألسلوب عند أمني الرَّحياين" اجلوزو، د. مصطفى،  .228
آذار  14، صحيفة النهار، بريوت، "، حماضرة يف النادي الثقايف العربّ "اللغة واألسلوب عند أمني الرَّحياين"اجلوزو، د. مصطفى،  .229

1987. 
 . 2111حزيران  21، صحيفة الصباح، بغداد، "متثال احلريّة"اجليزاين، أ. زاهر،   .231
 .1965تشرين األّول  14، بريوت، "صحيفة الراصد"جيم.، أمني الرَّحياين املتحّرر،  .231
 . 1963أيلول  18، صحيفة احلياة واإلذاعة اللبنانّية، بريوت، "أمني الرَّحياين"احلاج، أ. أنسي،  .232
 .1963أيلول  24، صحيفة الزمان، بريوت، "ننأديب تفلسف وفيلسوف تلب"احلاج، أ. د. كمال يوسف،  .233
 .1964شباط  14، صحيفة احلياة، بريوت، "الرَّحياين زعيم يف دولة األدب"احلاج، أ. د. كمال يوسف،   .234
 .2113آذار  5، صحيفة الوحدة، الالذقّية، "الرَّحياين زعيم يف دولة األدب"احلاج، أ. د. كمال يوسف،  .235
 .1959 حزيران 19، صحيفة اجلريدة، بريوت، "ج يتحّدث عن جربان والرَّحيايننعمه احلا "احلاج، أ. نعمه،   .236
 .1987حزيران  25، صحيفة األنوار، بريوت، "أمني الرَّحياين واملاسونّية"احلاج، د. جورج زكي،  .237
، صحيفة الوطن، "ر: املنامة عمران وقصور مشرفة على البح1922رحلة أمني الرَّحياين إىل البحرين عام "احلادي، أ. بّشار،   .238

 . 2113نيسان/ أبريل  19البحرين، 
 .1965تشرين األّول  31، صحيفة اليوم، بريوت، "الرَّحياين رسول وعي"حاطوم، أ. عادل،   .239
 . 1991أيلول/ سبتمرب  15، صحيفة احلياة، لندن، "معاصر يسافر يف ذاته وحول العامل سندباد عربّ "حاوي، أ. إيليّا،   .241
 .1941تشرين األّول  12، جمّلة العرائس، بكفّيا، "غاب أمني الرَّحياين"احلايك، أ. ماتيلدا شاوول،   .241
 .23-13، ص 1965تشرين األّول  27ملف حول الرَّحياين، جمّلة اخلواطر، بريوت،  ،احلايك، إميل .242
 .1941أيلول  21حرمون، زحلة، ، صحيفة "يا واصالً طريَف اهلالل خبشب الصليب من بسالم"حبوش، أ. إميل،   .243
 .1941تشرين األّول  22 جمّلة املكشوف، بريوت، "،عدد خاص حول أمني الرَّحياين ،حبيش، الشيخ فؤاد .244
 . 1941أيلول  22جمّلة املكشوف، بريوت، ،  ،عدد خاص حول أمني الرَّحياين ،الشيخ فؤاد ،حبيش .245
 .1951تشرين األّول،  ،22بريوت، عدد  ّلة املكشوف،عدد خاص حول أمني الرَّحياين، جم ،الشيخ فؤاد ،حبيش .246
 . 1956، 313عدد خاص حول أمني الرَّحياين، جمّلة املكشوف، بريوت، عدد  ،الشيخ فؤاد ،حبيش .247
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اضرة ، حم"أمني الرَّحياين والتجّدد العرّب بعد مئة عام: كيف نقرأ رؤية الرَّحياين للتغيري يف اجملتمع العربّ "حّجار، أ. د. جنمة،   .248
 . 2115يونيو/ حزيران  2، نشرها موقع اهلدف اإللكرتوين، 2115أيّار  27أُلق َيْت يف مركز احلوار العرّب، واشنطن، بتاريخ 

، ص 2117حّجار، أ. د. جنمة، "أمني الرَّحياين... فلسفة إنسانّية رائدة للتغيري العرّب"، جمّلة العرّب، الكويت، آذار/ مارس   .249
118-111. 

، حماضرة "حياين للتغيري يف اجملتمع العرّب؟أمني الرحياين والتجدُّد العرّب بعد مائة عام.. كيف نقرأ رؤية الرَّ "، أ. د. جنمة، ، حّجار .251
 . 2115أيّار  27وحوار يف مركز احلوار العرّب، واشنطن، 

 . 1956أيلول  21غراف، بريوت، ، صحيفة التل"الرَّحياين رجل سب  التاريخ: التطّرف واإلصالح"حّجار، أ. ميشال،   .251
 . 1933تشرين األّول  14النداء، بريوت،  ، صحيفة"أيكون الشاعر قبضاي أم كاخلنساء؟"حّداد، أ. حّبوبة،  .252
، صحيفة لسان احلال، بريوت، األّول "]حول خطاب الرَّحياين: بني عهدين[من ذيول ذلك اخلطاب أيًضا "حّداد، أ. حّبوبة،   .253

 .1934من كانون الثاين 
 .1941نيسان  29، جمّلة الرابطة، بريوت، "أمني الرَّحياين كّلما تعرّفُت إليه كرهته مث أحببُته"حّداد، أ. فؤاد،   .254
 . 1941أيلول  22، صحيفة الطالئع، بريوت، "أمني الرَّحياين كيف فهم لبنان يف مؤلّفاته"حّداد، أ. فؤاد،   .255
 .45-44، ص 1965تشرين األّول  15، جمّلة الدبّور، بريوت، "عةالرَّحياين عبقريّة جام"حّداد، أ. مارون،   .256
 . 1928آب  ]؟[، صحيفة الرائد، ساو باولو، "تاريخ جند احلديث ألمني الرَّحياين"احلّداد، أ. جنيب قسطنطني،   .257
 . 2114األّول كانون   22احلريري، د. صالح الدين، احلداثة يف أدب الرَّحياين، ندوة يف اجلامعة اللبنانّية، بريوت،  .258
، صحيفة النداء، "اخلوري كفيلسوف واخلوري انتقد خطاب الرَّحياين كشاعر ]بشارة[الرَّحياين انتقد شعر "حري ، إسكندر،    .259

 . 1933متّوز  18بريوت، 
   .2111، جمّلة مهزة وصل، بريوت، كانون الثاين "يف فكر أمني الرَّحياين املنحى الرتبويّ "احلسن، أ. هبية،   .261
 . 2113آذار  5، صحيفة الوحدة، دمش ، "أمني الرَّحياين... أديب وشاعر وفيلسوف"حسن، أ. رواد،    .261
 .1965كانون األّول   31، صحيفة هنضة العرب، ديرتويت، ميشيغن، "ذكرى أمني الرَّحياين"حسن، أ. عبداهلل،    .262
 . 7-2، ص 1971حسني، أ. د. حسين حممود، "أضواء على أمني الرَّحياين"، جمّلة اجملّلة، القاهرة، عدد أيلول/سبتمرب  .263
 . 31 -27، ص 1972حسني، أ. د. حسين حممود، "يف رحالت أمني الرَّحياين"، جمّلة العرّب، الكويت، عدد مارس/آذار   .264
، جمّلة البيان، الكويت، عدد أبريل/نيسان "دن يف رحالت أمني الرَّحياينوصف الطبيعة وامل"حسني، أ. د. حسين حممود،   .265

 . 59-53، ص 1972
-319، ص 1954احلسيين، أ. د. إسح  موسى، "أمني الرَّحياين نغمة إنسانّية عاملّية"، جمّلة الضاد، حلب، عدد متوز وآب  .266

312 . 
 . 1954، صيدا، كانون األّول 177، العدد 42رفان،  اجملّلد احلسيين، أ. د. إسح  موسى، "أمني الرَّحياين"، جمّلة الع  .267
آذار  26، صحيفة اجلامعة العربّية، القدس، "إىل األستاذ الكبري أمني الرَّحياين، أسباب النزاع يف فلسطني"احلسيين، أ. منيف،   .268

1927. 
 . 36-31، ص 1963شباط حشيمة، أ. عبداهلل، "أمني الرَّحياين )مسرحّية("، جمّلة الطري ، بريوت، عدد   .269
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 . 1965تشرين األّول  26، صحيفة العمل، بريوت، "قالوا يف أمني الرَّحياين"حشيمة، أ. عبداهلل،   .271
 .1941أيلول  31بكفيّا،  جمّلة العرائس، ،عدد خاص عن الرَّحياين عبداهلل، ،حشيمة .271
لعشرين"، جمّلة الضاد، حلب، تشرين الثاين وكانون األّول حالق، أ. عبداهلل يوركي، "أمني الرَّحياين مبناسبة ذكراه اخلامسة وا   .272

1965. 
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 . 1941، صحيفة النهار، بريوت، األّول من تشرين األّول "ذكرى الرَّحياين"محّاد،   .284
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العرّب يف الذكرى املئويّة األوىل ملولده، لوس أجنلس،   -، مؤمتر أمني الرَّحياين واألدب األمريكي"الرَّحياين الناقد"خوري، أ. د. منح،  .335

 .1977كليفورنيا، آب 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php?t=25774
http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php?t=25774
http://falih.ahlamontada.net/t804-topic
http://falih.ahlamontada.net/t804-topic
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http://almustaqbal.com/article/716847/ 
 املوقع ، راجع2114شباط  26والفكر"،  األدب اعتبارات فوق اإلنسان الرَّحياين الفريكه : أمني أياّم يتذّكر مصروعة مصروعة، جورج، "جورج .363

 التايل: جريدة الديار اإللكرتوينّ 
-%88%D8%B1%D8%AC%D8%AC%D9-http://www.addiyar.com/article/570842 

 ektabأمني الرَّحياين، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل:  .364
-http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86 

 التايل: جريدة النهار اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،"والغرب الشرق وأبعاد واحّلريّة الدين نقد اللويزة سّيدة يف" الرَّحياين أمني فلسفة""  .365
paper.annahar.com/article/501919https://news-وأبعاد-واحّلريّة-الدين-نقد-اللويزة-سّيدة-يف-الرَّحياين-أمني-فلسفة-

 والغرب-الشرق
 التايل: القدس العرب اإللكرتوينّ  املوقع ، راجع"2114حزيران  7له،  جمهول نتاج يف الرَّحياين أمني …داية جان" .366

http://www.alquds.co.uk/?p=177177 
 discoverlebanonالتايل : اإللكرتوينّ  املوقع ، راجع"املنت الفريكة - 1953 سنة ستأسّ  - الرَّحياين أمني متحف"  .367

http://www.discoverlebanon.com/en/panoramic_views/mount_lebanon/el_maten/ameen_ri
hani_arabic.php 

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: جريدة النهار 2117تشرين األّول  28، "حياينيف فلسفة أمني الرَّ " .368
https://newspaper.annahar.com/article/692499-الرحياين-أمني-فلسفة-يف-حماور 

 www.bahaileb.orgالتايل: اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،"الرَّحياين أمني" .369
-http://www.bahaileb.org/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86 

 املدى لإلعالم والثقافة والفنون :التايل اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،"يشمخ متمّرد لّكل درس:  الفرنسّية الثورة عن يكتب الرَّحياين أمني"العريس، إبراهيم،  .371
http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=18569#sthash.JZpKaUaO.dpbs 

 التايل: جمّلة فكر الثقافّية اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،2116تشرين الثاين  22، "الرَّحياين أمني فلسفة حول دويلّ  مؤمتر" .371
http://www.fikrmag.com/cul_news.php?news_id=1403 

 aitarouniatالتايل: اإللكرتوينّ  املوقع ، راجع2116نيسان  23، "الرَّحياين أمني…املهجريّ  األدب رائد" .372
http://www.aitarouniat.com/?p=5118 

 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل:إيالف ،2117آذار  13 "،د والصوت النهضويّ حياين املبدع املتعدِّ وازن، عبدو، "أمني الرَّ  .373
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2017/3/1137953.html 

 www.yabeyrouth.com :التايل اإللكرتوينّ  املوقع ، راجع"أمني الرَّحياين" .374
%D8%A7%D-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-https://www.yabeyrouth.com/5206 

 اجمللة  :التايل اإللكرتوينّ  املوقع ، راجع2113أيلول  31، "العزيز عبد امللك صدي .. الفريكة فيلسوف: الرَّحياين أمني" .375
%-http://arb.majalla.com/2013/09/article55248009/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86  

، راجع "حياينللرَّ  واحلضاريّ  للمؤمتر، وباإلرث الفكريّ  حياين جبامعة سيدين باسرتاليا إشادة بالدعم السعوديّ ر أمني الرَّ عن املفكِّ  فتتاح املؤمتر العامليّ "إ .376
 ةة اململكة العربّية السعوديّ املوقع اإللكرتويّن التايل : وزارة اخلارجيّ 

http://almustaqbal.com/article/716847/
http://www.addiyar.com/article/570842-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1
http://www.addiyar.com/article/570842-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1
http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://newspaper.annahar.com/article/501919-فلسفة-أمين-الرَّيحاني-في-سيّدة-اللويزة-نقد-الدين-والحّريّة-وأبعاد-الشرق-والغرب
https://newspaper.annahar.com/article/501919-فلسفة-أمين-الرَّيحاني-في-سيّدة-اللويزة-نقد-الدين-والحّريّة-وأبعاد-الشرق-والغرب
http://www.alquds.co.uk/?p=177177
http://www.alquds.co.uk/?p=177177
http://www.discoverlebanon.com/en/panoramic_views/mount_lebanon/el_maten/ameen_rihani_arabic.php
http://www.discoverlebanon.com/en/panoramic_views/mount_lebanon/el_maten/ameen_rihani_arabic.php
https://newspaper.annahar.com/article/692499-محاور-في-فلسفة-أمين-الريحاني
http://www.bahaileb.org/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.bahaileb.org/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=18569#sthash.JZpKaUaO.dpbs
http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=18569#sthash.JZpKaUaO.dpbs
http://www.fikrmag.com/cul_news.php?news_id=1403
http://www.fikrmag.com/cul_news.php?news_id=1403
http://www.aitarouniat.com/?p=5118
http://www.aitarouniat.com/?p=5118
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2017/3/1137953.html
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2017/3/1137953.html
https://www.yabeyrouth.com/5206-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.yabeyrouth.com/5206-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://arb.majalla.com/2013/09/article55248009/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://arb.majalla.com/2013/09/article55248009/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85
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ustralia/AR/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pageshttp://embassies.mofa.gov.sa/sites/a
/NewsArticleID117042.aspx 

 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل:جريدة النهار ،2117نيسان  25، "مبتحفه اللبناينّ  ترمجة رسائل أمني الّرحياين إىل اإلنكليزيّة...وملح  خاصّ " .377
https://www.annahar.com/article/574539-اللبناينّ -مبتحفه-خاصّ -وملح -ةاإلنكليزيّ -إىل-حياينالرَّ -أمني-رسائل-ترمجة 

 دكات عنيزة راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: ،"حياينجنــــد ...وإعجاب أمني الرَّ  عنيزة ...باريــــــس" .378
http://www.unaizah.net/showthread.php?t=20544 

 ةواإلسرتاجتيّ  ةللدراسات احلضاريّ  الشرق العربّ ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: مركز "أمني الرحياين، رجال الشرق" .379
amin1.htm-http://www.asharqalarabi.org.uk/center/rijal 

 goodreadsراجع املوقع اإللكرتويّن التايل: ،"الرَّحيانّيات ألمني الرَّحياين" .381
https://www.goodreads.com/book/show/24274376 

 www.abad.comالتايل: اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،"الرَّحياين أمني" .381
http://www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=1159 

اين أمني وقضّية، لكتاب جريئة هنضويّة بيطار، مودي، "قراءة .382  األنطولوجيا :التايل اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،"وليلة ليلة ألف" لـ العربّية اهلّويّة يؤّكد الرحيَّ
http://alantologia.com/page/16737/ 

 www.gazire.com:التايل اإللكرتوينّ  املوقع ، راجع"أمني الرَّحياين" .383
http://www.gazire.com/forum/viewtopic.php?t=18113 

 التايل: املدن اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،2116تشرين الثاين  12 ،"الرَّحياين أمني فلسفة حول مؤمتر يف وأجانب عرب حّباثون" .384
http://www.almodon.com/culture/2016/11/12/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D 

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: اجلزيرة2111حزيران  8، "حياينكتشاف أمني الرَّ ا أمريكا تعيد "عبد الواحد، طارق،  .385
reandart/2011/6/8/%D8%A3%D9%85%D9%http://www.aljazeera.net/news/cultu 

 arab encyclopedia التايل: اإللكرتوينّ  املوقع ، راجع"الرَّحياين، أمني، املوسوعة العربّية" .386
-https://www.arab

ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A 
 hindawi، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل :"حياينأمني الرَّ  ،الغور "زنبقة .387

https://www.hindawi.org/books/24070363/ 
 thewhatnews.net التايل: اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،2115كانون الثاين   22 املصلح"، العلم: الرَّحياين جابلي، عيسى، "أمني .388

page.php?post_alias=%D8%A3%D9%85%D9%8A%-http://thewhatnews.net/post  
 ة، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: العني اإلخباريّ 2116تشرين الثاين  26، "حياينة الكاملة ألمني الرَّ االحتفال بإصدار األعمال العربيّ " .389

-ameen-business-arab-full-of-issuance-the-of-celebration-ain.com/article/the-https://al
rihani 

 األوسط الشرق: التايل اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،"2117 لاألوّ  تشرين 19 الرَّحياين، أمني فلسفة عن موسوعيّ  كتاب" .391
https://aawsat.com/home/article/1056671/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8 

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/australia/AR/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/NewsArticleID117042.aspx
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/australia/AR/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/NewsArticleID117042.aspx
https://www.annahar.com/article/574539-ترجمة-رسائل-أمين-الرَّيحاني-إلى-الإنكليزيّة-وملحق-خاصّ-بمتحفه-اللبناني
http://www.unaizah.net/showthread.php?t=20544
http://www.unaizah.net/showthread.php?t=20544
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/rijal-amin1.htm
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/rijal-amin1.htm
https://www.goodreads.com/book/show/24274376
https://www.goodreads.com/book/show/24274376
http://www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=1159
http://www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=1159
http://alantologia.com/page/16737/
http://www.gazire.com/forum/viewtopic.php?t=18113
http://www.gazire.com/forum/viewtopic.php?t=18113
http://www.almodon.com/culture/2016/11/12/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.almodon.com/culture/2016/11/12/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2011/6/8/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2011/6/8/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.hindawi.org/books/24070363/
http://thewhatnews.net/post-page.php?post_alias=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A__%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD&category_alias=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A8
http://thewhatnews.net/post-page.php?post_alias=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A__%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD&category_alias=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A8
https://al-ain.com/article/the-celebration-of-the-issuance-of-full-arab-business-ameen-rihani
https://al-ain.com/article/the-celebration-of-the-issuance-of-full-arab-business-ameen-rihani
https://aawsat.com/home/article/1056671/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/1056671/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8


   
 

 

19 
 

 اجلسرة  :التايل اإللكرتوينّ  املوقع ، راجع"ببريوت دويل مؤمتر يف الرَّحياين أمني فلسفة" .391
https://www.aljasraculture.com/aljasra29572/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81% 

 مصدرالتايل: ويكي  اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،"الرَّحياين أمني:مؤلِّف" .392
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81:%D8%A3%  

 kataraراجع املوقع اإللكرتويّن التايل: ،2116تشرين الثاين  26، "حياينة ألمني الرَّ ة الكاملاالحتفال بإصدار األعمال العربيّ " .393
http://www.kataranovels.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81 

 www.wikipedia.orgراجع املوقع اإللكرتويّن التايل:  ،"حياينأمني الرَّ " .394
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7% 

 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: املعرفة  ،"حياينأمني الرَّ "  .395
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9% 

 التايل: حتوالت اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،2114أيلول  3، "أدب – دراما-اخلواطر كشكول يف الرَّحياين أمني جمهول يكتشف داية جان" .396
http://www.tahawolat.net/MagazineArticleDetails.aspx?Id=790 

 mouloudbenzadi ع املوقع اإللكرتويّن التايل:راج ،"م التعايش بني األديان والتسامحكَ أقوال وح   ،حياينأمني الرَّ  :األدب املهجريّ " .397
https://mouloudbenzadi.wordpress.com/2017/01/01/%D8%A7%D9%84%D8%A3  

 مكَ راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: موقع ح   ،"حياينأقوال أمني الرَّ " .398
-http://www.hekams.com/?tag=%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84 

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: أقوال.كوم"حياينم أمني الرَّ كَ أقوال وح  " .399
%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%20% -http://a9wal.com/author75 

 reutersراجع املوقع اإللكرتويّن التايل: ،2116حزيرن  6، "حياين يف نتاج جمهول لهجان داية.. أمني الرَّ "جحا، جورج،  .411
https://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARAKBN0EH0K520140606 

 ون الينأراجع املوقع اإللكرتويّن التايل: الوفاق  ،"أمني الرَّحياين باحث ومؤرّخ لبناينّ " .411
vefagh.com/News/191195.html-http://www.al 

 التايل: جريدة اللواء اإللكرتوينّ  املوقع ، راجع2117تشرين األّول  21، "الرَّحياين أمني فلسفة يف حماور" .412
%D9%81%D8%A9/%D9%85%http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7  

 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: احلكوايت ،"أمني الرَّحياين" .413
hakawati.net/arabic/arabpers/lit12.asp-http://al 

 www.tayyar.orgراجع املوقع اإللكرتويّن التايل: قدميًا وحديثًا"...، الغينّ  حياين :"آن للبنان أن يكتشف من جديد إرثه الفلسفيّ الرَّ " .414
https://www.tayyar.org/News/Entertainment/178237الـ-ملوقع-/الرحياين-org-tayyar---أن-للبنان-آن-

 ----وحديثًا-قدميًا-الغينّ -الفلسفيّ -إرثه-جديد-من-يكتشف
 التايل: أجبد اإللكرتوينّ  املوقع راجع ،"الرَّحياين أمني" .415
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