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 المؤتمر الدولي حولبرنامج 

 فلسفة أمين الرَّيحاني

 / جامعة سّيدة اللويزة، زوق مصبح، مبنى اإلدارة، قاعة بيار أبو خاطر2016تشرين الثاني  23اليوم األّول: األربعاء 

 التسجيل للمؤتمر 2:00 -1:30
 

 جلسة االفتتاح 2:30 -2:00
 وليد موسىد. الرئيس األب      :سّيدة اللويزة جامعةكلمة   
 يف مدير برنامج أنيس املقدسي لآلداباستاذ الفلسفة و ، أ. د. نادر البزري: كلمة اجلامعة األمريكّية يف بريوت  
 اجلامعة األمريكّية يف بريوت         
  ملؤسسةعضو اهليئة االستشاريّة أستاذة األدب العريب و  ،سلمى عبداهلل د.     : كلمة مؤسسة الفكر اللبناين  
 يف جامعة سّيدة اللويزة اللُّبناين الفكر          

  ، ري زغيبهنأ. ، أداء لور عبسأ. ، غناء وجدي شّياأ.   حلن: شريط مصور    : للرَّحياين قصيدة أنا الشرق   
 (ثانية 42و دقائق 3)          

 
 

في  دينونقد الالروح مدارج   الجلسة األولى:   4:00 -2:30

  الرَّيحانيّةالفلسفة 
 اجلامعة األمريكّية يف بريوت ،أ. د. نادر البزري  رئيس اجللسة:  

نزعة تحرير الروح أ. د. وفاء شعراني:  املشاركون:

 البشرّية

أمين الريحاني أمام ، سعاد الحكيم أ. د.  

 مرآة صوفية

تجليات الفكر د. نايلة أبي نادر:   

 نموذجانقد الدين النقدي عند أمين الريحاني، 

 مناقشة 
 استراحة القهوة   4:20 -4:00

 

أبعاد  : الرَّيحاني الرؤيويّ الجلسة الثانية:         20:5 -20:4
   الرَّيحاني فكرفي  الشرق والغرب

 مستشار رئيس جامعة سّيدة اللويزة لشؤون التخطيط واإلمناء، أ. د. أسعد عيد رئيس اجللسة:  
  Prof. Maria Nikolaeva:  Philosophy of East and West in Rihani’s Juhan          ن:املشاركتا  
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 : د. بتول يحفوفي         
   مناقشة  

 لمولد أمين الرَّيحاني  140الذكرى ال/ 2016تشرين الثاني  24: الخميس ثانياليوم ال

 سّيدة اللويزة، زوق مصبح، مبنى اإلدارة، قاعة بيار أبو خاطرجامعة 
 

 لدى أمين الرَّيحانيوالعالقة بين الشاعر والفيلسوف الفلسفة المثالّية : ةلثثاالجلسة ال   10:30 -9:00
 ، عميد كلّية اإلنسانيّات يف جامعة سّيدة اللويزةأ. د. كمال أبو شديد   رئيس اجللسة:

 األملانيةالرحياين والفلسفة املثالّية  د. شادي رحمة:  املشاركون:
   "ربيع اليأس" و"الرسول األمسى" الفلسفة املثالية يف :د. مايا الحاج  
   الفلسفة عند أمين الرَّيحانيو الشعرّيا: أ. د. محّمد ش    

  مناقشة
 

 الرَّيحاني في فكراالجتماعي  ترّقيفلسفة العقالنّية وال ة:رابعالجلسة ال        12:00 -10:30
 

 ، عميد كلّية احلقوق والعلوم السياسّية يف جامعة سّيدة اللويزةأ. د. معن بو صابر  رئيس اجللسة:  
 العقالنّية يف فلسفة الرَّحياين وتأثره مبنهجية ديكارت ونقدية كانطأنطوان مكرزل: أ.  املشاركون:

 فلسفة الّنشوء االجتماعّي والّّتّقي الّروحّي يف رواية "زنبقة الغور" د. سلمى عبداهلل:     
 ِل "أمني الّرحياين"      
   يف فلسفة أمني الرحياين اإلصالح و االرتقاء: تغاريد بيضون د.    
 مناقشة  
 استراحة القهوة 12:20 -12:00

 

  and Spiritual Perspectives Ameen Rihani: Philosophical الجلسة الخامسة:   50:1 -02:12
 

 بندكتوس السادس عشر يف جامعة سّيدة اللويزة ، أستاذ كرسي البابا أ. د. إدوارد عل مرئيس اجللسة: 
    Prof. Jad Hatem: La Composition du Nom de Dieu dans Le Livre de Khaled    املشاركون:  
    Prof. Joe Yaacoub: Metamorphoses: a Philosophical-Spiritual Perspective on A.F. Rihani 
    Dr. Savo Karam: Rihani’s Animism 

 مناقشة  
 غداء  1:50-3:00

    

    موقف ونقدرؤيا والحديث، التمّدن  ة:سادسالجلسة ال    4:30 -3:00
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 السياسات اجلامعّية وآليّاهتا، مستشار رئيس جامعة سّيدة اللويزة لشؤون شاهين غيثد. أ.  رئيس اجللسة:
الرَّيحاني  شملي حلواني: اءد. أسمأ.  املشاركون:

 الرؤيويّ: التمّدن الحديث وموقعنا منه 

Mr. Todd Fine:  Ameen Rihani's "Bulu Land": Primitive Imaginings and the 
Critique of Civilization 

Prof. Doumit Salameh: Rihani’s Criticism of the West Revisited  
  مناقشة

  استراحة القهوة  4:30-4:50
   

 الرَّيحاني في كتاباتالجلسة السابعة: صورة الفلسفة وفلسفة األرض   5:50 -4:50

 أ. د. جورج لبكي، أستاذ العلوم السياسّية يف جامعة سّيدة اللويزة ومدير املعهد الوطين لإلدارة رئيس اجللسة:  
 صورة الفلسفة يف كتابات أمني الرَّحياين أ. د. محّمد علي الُعر يبي:  ن:املشاركا

 األرض واألرض اللُّبنانّية يف فكر أمني الرَّحياين، يف سبيل استجالء معامل األرض اللُّبنانّيةد. جورج يرق، 
 مناقشة  

 
 B 1/ الجامعة األميركّية في بيروت، كولدج هول، قاعة 2016تشرين الثاني  25: الجمعة لثاليوم الثا  

 

     جلسة االفتتاح   9:20 -9:00
 يف  مدير برنامج أنيس املقدسي لآلداباستاذ الفلسفة و ، أ. د. نادر البزري: كلمة اجلامعة األمريكّية يف بريوت

 اجلامعة األمريكّية يف بريوت       
 يف جامعة عضو اهليئة االستشاريّة ملؤسسة الفكر اللُّبناين  ،د. جورج لبكي أ.    :كلمة مؤسسة الفكر اللبناين  
 سّيدة اللويزة       

 : من أرشيف متحف الرَّحياين 1931على ظهر الباخرة سنة  :شريط مصّورالرَّيحاني في صورة حّية فريدة: 
  ثانية( 30)      

 
 فلسفة أمين الرَّيحانيوحدة الوجود في  : ثامنةالجلسة ال  10:50 -9:20
  أ. د. وّضاح نصر أستاذ الفلسفة يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت  رئيس اجللسة:  

 : وحدة الوجود والعوامل يف فكر الرَّحيايند. فكتور الكك أ.  املشاركون:
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    Pantheism in Rihani’s Nature Poetry Prof. Naji Oueijan:  

 حمور وحدة الوجود يف فلسفة أمني الّرحياين: خوري غريبالد. نتالي     
 مناقشة  
 استراحة القهوة  11:10 -10:50

 

 : فلسفة االلتزام القومي عند الرَّيحانيةتاسعالجلسة ال 12:40 -11:10
 أ. د. وجيه فانوس، أستاذ األدب املقارن يف اجلامعة اللبنانّية واجلامعة اإلسالمّية رئيس اجللسة:  

 سؤال العروبة  يف فلسفة أمني الّرحياين حبث يف راهنّية فكره: د. ناصيف قّزيأ.   املشاركون:
 النزعة القومّية يف خطاب الرَّحياين: علي حمّية د.

 : فلسفة االلتزام القومّي عند أمني الرَّحيايند. يوسف كمال الحاج    
 مناقشة  
 غداء  1:30 -12:40

 

 عند الرَّيحاني والتمّدن الغربية: فلسفة المدينة الُعظمى عاشر الجلسة ال   3:00 -1:30
 أ. د. لطيف زيتوين، أستاذ األدب العريب احلديث يف اجلامعة اللُّبنانّية األمريكّية رئيس اجللسة:  

 : املدينة الُعظمى عند الرَّحياين مقارنة باملدينة الفاضلة عند الفارايب ومجهوريّة د. خنجر حمّيةأ.  املشاركون:
 أفالطون     

Prof. Darejan Gardavadze: Towards a Philosophical  Approach  to  the City  

          of Beirut based on Ameen Rihani’s Innovation of The Great City  

Prof. Paul Jahshan: Ameen Rihani and the Physiognomies of Capitalism 
 مناقشة  

 استراحة القهوة   3:20 -3:00
 

 : الرَّيحاني بين النزعة القومّية والجنوح اإلنسانيّ حادية عشرةالجلسة ال    4:50 -3:20
 د. مشري عون أستاذ الفلسفة يف اجلامعة اللّبنانّية رئيس اجللسة:  

   :Juhan’s jihad and “the blonde beast” Mr. Francesco Medici املشاركون:

Ameen Rihani between Islamic doctrine and Nietzschean perspective 
 

 فلسفة رائدة يف النزعة اإلنسانّية العربّية احلديثة: رؤية الرِّحياين للسالم العاملي وحقوق ": د. نجمة حّجار أ.  
    اإلنسان".    
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  ."املدينة العظمى" و"روح العروبة بني أو الفكر القومي والسلوك اإلنساين عند الرَّحياين : شبولالد. أحمد  أ.  
 مناقشة  

 
 الختام   5:20 -4:50

 
 رة يف قسم دراسة احلضارات يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت  / حماضِ  د. حياة بو علوانخالصة أعمال املؤمتر: 

   Discover Lebanon: من ععداد مؤّسسةالرَّحياين ُمتَحفشريط مصّور:      -
 أسئلة ومالحظات ختامية من احلضور.      -
 

 
 كلمة شكر

بالتعاون مع مركز أنيس املقدسي  ،جامعة سّيدة اللويزةمؤسسة الفكر اللُّبنايّن ودائرة الفلسفة والعلوم الدينّية واحلضاريّة يف تتوّجه 
المؤتمر الدولي حول فلسفة الباحثني املشاركني يف يع خالص الشكر واالمتنان عىل مجبتقدمي  ،اجلامعة األمريكّية يف بريوتلآلداب يف 

تقدمي حبوثهم أسّتاليا وعيطاليا ومجهورية جورجيا وروسيا ولبنان والواليات املتحدة األمريكّية، وذلك من خالل ، من أمين الرَّيحاني
بصورة هنائية بغية ععدادها للنشر يف   ة حبوثهمكما تشكرهم ملراجع  .خالل أيام املؤمتر ة أو اإلنكليزيّة أو الفرنسّية،، بالعربيّ ومناقشاهتم

عىل مجيع الذين بذلوا اجلهد والوقت الثمينني إلجناح هذا أيًضا اهليئات املنظِّمة تتوجه و  . 2017املؤمتر الذي سيصدر يف ربيع كتاب 
، منّسقة مؤّسسة الفكر اللبناين، اآلنسة بولين نهراونذكر منهم:  ،عام كامل من املتابعة املتواصلة خاللاملؤمتر بالصيغة النهائّية 

 طوني نصراهلل.  د. شادي رحمة، د. سلمى عبداهلل، أ. أنطوان مكرزل و أ. وأعضاء اللجنة التنظيمّية: 


