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1Justification method: Standard

النهضة العربية، كما تعرف باسم اليقظة العربية، أو حركة التنوير 

العربية؛ هي الحالة الفكرية واالجتماعية التي سادت أساًسا في مصر 

أخرى  عربية  عواصم  لتشمل  وامتدت  العثمانية،  وسوريا  العلوية 

كبغداد، وفاس ومراكش، تماًما كما في املهجر، خالل القرن التاسع 

عشر. يضع بعض املؤرخين أمثال ألبرت حوراني تاريخ بدء النهضة عام 

1798 بالحملة البونابرتية، ويضعها آخرون دخول إبراهيم باشا إلى 

سوريا عام 1832، لتنتهي مع اندالع الحرب العاملية األولى عام 1914. 

أفضت النهضة إلى إعادة انتشال اللغة العربية مما طرأ عليها من تقهقر، 

وقّدمت أدًبا عربًيا معاصًرا للمرة األولى منذ قرون، وعبر الجمعيات 

السياسية بعثت النهضة مشاعر الهوية العربية مجدًدا، كما ناقشت 

العثمانية.  بالرابطة  وعالقتها  املختلفة  العربية  للبالد  الهوية  قضايا 

رفع أغلب رجال النهضة شعارات الثورة الفرنسية، بالحرية والعدالة 

ا بفالسفة عصر األنوار األوروبي.
ً
واملساواة، كما تأثروا تأثرا بالغ
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2Justification method: Kashidas

النهضــة العربيــة، كمــا تعــرف باســم اليقظــة العربيــة، أو حركــة التنويــر 

العربيــة؛ هــي الحالــة الفكريــة واالجتماعيــة التــي ســادت أساًســا فــي مصــر 

أخــرى  لتشــمل عواصــم عربيــة  وامتــدت  العثمانيــة،  العلويــة وســوريا 

كبغــداد، وفــاس ومراكــش، تماًمــا كمــا فــي املهجــر، خــالل القــرن التاســع 

عشــر. يضــع بعــض املؤرخيــن أمثــال ألبــرت حورانــي تاريــخ بــدء النهضــة عام 

1798 بالحملــة البونابرتيــة، ويضعهــا آخــرون دخــول إبراهيــم باشــا إلــى 

ســوريا عــام 1832، لتنتهــي مــع انــدالع الحــرب العامليــة األولــى عــام 1914. 

أفضت النهضة إلى إعادة انتشال اللغة العربية مما طرأ عليها من تقهقر، 

وقّدمــت أدًبــا عربًيــا معاصــًرا للمــرة األولــى منــذ قــرون، وعبــر الجمعيــات 

السياســية بعثــت النهضــة مشــاعر الهويــة العربيــة مجــدًدا، كمــا ناقشــت 

قضايــا الهويــة للبــالد العربيــة املختلفــة وعالقتهــا بالرابطــة العثمانيــة. 

رفــع أغلــب رجــال النهضــة شــعارات الثــورة الفرنســية، بالحريــة والعدالــة 

ــا بفالســفة عصــر األنــوار األوروبــي.
ً
واملســاواة، كمــا تأثــروا تأثــرا بالغ
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3Justification method: Flat Kashidas

النهضــة العربيــة، كمــا تعــرف باســم اليقظــة العربيــة، أو حركــة التنويــر 

العربيــة؛ هــي الحالــة الفكريــة واالجتماعيــة التــي ســادت أساًســا فــي مصــر 

أخــرى  لتشــمل عواصــم عربيــة  وامتــدت  العثمانيــة،  العلويــة وســوريا 

كبغــداد، وفــاس ومراكــش، تماًمــا كمــا فــي املهجــر، خــالل القــرن التاســع 

عشــر. يضــع بعــض املؤرخيــن أمثــال ألبــرت حورانــي تاريــخ بــدء النهضــة عام 

1798 بالحملــة البونابرتيــة، ويضعهــا آخــرون دخــول إبراهيــم باشــا إلــى 

ســوريا عــام 1832، لتنتهــي مــع انــدالع الحــرب العامليــة األولــى عــام 1914. 

أفضت النهضة إلى إعادة انتشال اللغة العربية مما طرأ عليها من تقهقر، 

وقّدمــت أدًبــا عربًيــا معاصــًرا للمــرة األولــى منــذ قــرون، وعبــر الجمعيــات 

السياســية بعثــت النهضــة مشــاعر الهويــة العربيــة مجــدًدا، كمــا ناقشــت 

قضايــا الهويــة للبــالد العربيــة املختلفــة وعالقتهــا بالرابطــة العثمانيــة. 

رفــع أغلــب رجــال النهضــة شــعارات الثــورة الفرنســية، بالحريــة والعدالــة 

ــا بفالســفة عصــر األنــوار األوروبــي.
ً
واملســاواة، كمــا تأثــروا تأثــرا بالغ
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4Justification method: Stylistic Kashidas

النهضــة العربيــة، كمــا تعــرف باســم اليقظــة العربيــة، أو حركــة التنويــر 

العربيــة؛ هــي الحالــة الفكريــة واالجتماعيــة التــي ســادت أساًســا فــي مصــر 

أخــرى  لتشــمل عواصــم عربيــة  وامتــدت  العثمانيــة،  العلويــة وســوريا 

كبغــداد، وفــاس ومراكــش، تماًمــا كمــا فــي املهجــر، خــالل القــرن التاســع 

عشــر. يضــع بعــض املؤرخيــن أمثال ألبــرت حوراني تاريخ بدء النهضة عام 

1798 بالحملــة البونابرتيــة، ويضعهــا آخــرون دخــول إبراهيــم باشــا إلــى 

ســوريا عــام 1832، لتنتهــي مــع انــدالع الحــرب العامليــة األولــى عام 1914. 

أفضت النهضة إلى إعادة انتشال اللغة العربية مما طرأ عليها من تقهقر، 

وقّدمــت أدًبــا عربًيــا معاصــًرا للمــرة األولــى منــذ قــرون، وعبــر الجمعيــات 

السياســية بعثــت النهضــة مشــاعر الهويــة العربيــة مجــدًدا، كمــا ناقشــت 

قضايــا الهويــة للبــالد العربيــة املختلفــة وعالقتهــا بالرابطــة العثمانيــة. 

رفــع أغلــب رجــال النهضــة شــعارات الثــورة الفرنســية، بالحريــة والعدالــة 

ــا بفالســفة عصــر األنــوار األوروبــي.
ً
واملســاواة، كمــا تأثــروا تأثــرا بالغ
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5Justification method: Stylistic Flat  Kashidas

النهضــة العربيــة، كمــا تعــرف باســم اليقظــة العربيــة، أو حركــة التنويــر 

العربيــة؛ هــي الحالــة الفكريــة واالجتماعيــة التــي ســادت أساًســا فــي مصــر 

أخــرى  لتشــمل عواصــم عربيــة  وامتــدت  العثمانيــة،  العلويــة وســوريا 

كبغــداد، وفــاس ومراكــش، تماًمــا كمــا فــي املهجــر، خــالل القــرن التاســع 

عشــر. يضــع بعــض املؤرخيــن أمثال ألبــرت حوراني تاريخ بدء النهضة عام 

1798 بالحملــة البونابرتيــة، ويضعهــا آخــرون دخــول إبراهيــم باشــا إلــى 

ســوريا عــام 1832، لتنتهــي مــع انــدالع الحــرب العامليــة األولــى عام 1914. 

أفضت النهضة إلى إعادة انتشال اللغة العربية مما طرأ عليها من تقهقر، 

وقّدمــت أدًبــا عربًيــا معاصــًرا للمــرة األولــى منــذ قــرون، وعبــر الجمعيــات 

السياســية بعثــت النهضــة مشــاعر الهويــة العربيــة مجــدًدا، كمــا ناقشــت 

قضايــا الهويــة للبــالد العربيــة املختلفــة وعالقتهــا بالرابطــة العثمانيــة. 

رفــع أغلــب رجــال النهضــة شــعارات الثــورة الفرنســية، بالحريــة والعدالــة 

ــا بفالســفة عصــر األنــوار األوروبــي.
ً
واملســاواة، كمــا تأثــروا تأثــرا بالغ
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6Justification method: Justification Alternates

النهضــة العربيــة، كمــا تعــرف باســم اليقظــة العربيــة، أو حركــة التنويــر 

العربية؛ هي الحالة الفكرية واالجتماعية التي ســادت أساًســا في مصر 

العلوية وســوريا العثمانية، وامتدت لتشــمل عواصم عربية أخرى 

كبغــداد، وفــاس ومراكش، تماًما كما في املهجــر، خــالل القــرن التاســع 

عشــر. يضــع بعــض املؤرخيــن أمثال ألبــرت حوراني تاريخ بدء النهضة عام 

1798 بالحملــة البونابرتية، ويضعها آخرون دخــول إبراهيــم باشــا إلى 

ســوريا عــام 1832، لتنتهــي مــع انــدالع الحــرب العامليــة األولــى عام 1914. 

أفضت النهضة إلى إعادة انتشال اللغة العربية مما طرأ عليها من تقهقر، 

وقّدمت أدًبا عربًيا معاصًرا للمرة األولى منذ قرون، وعبر الجمعيات 

السياســية بعثت النهضة مشــاعر الهوية العربية مجدًدا، كما ناقشــت 

قضايــا الهويــة للبــالد العربيــة املختلفــة وعالقتهــا بالرابطــة العثمانيــة. 

رفع أغلب رجال النهضة شعارات الثورة الفرنسية، بالحرية والعدالة 

ا بفالسفة عصر األنوار األوروبي.
ً
واملساواة، كما تأثروا تأثرا بالغ
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7Justification method: Arabic (legacy)

النهضة الــعــربــيــة، كما تــعــرف بــاســم اليقظة الــعــربــيــة، أو حــركــة التنوير 

العربية؛ هي الحالة الفكرية واالجتماعية التي ســادت أســاًســا في مصر 

الــعــلــويــة وســـوريـــا الــعــثــمــانــيــة، وامـــتـــدت لــتــشــمــل عـــواصـــم عــربــيــة أخـــرى 

كــبــغــداد، وفـــاس ومــراكــش، تــمــاًمــا كما فــي املــهــجــر، خــالل الــقــرن التاسع 

عشر. يضع بعض املؤرخين أمثال ألبرت حوراني تاريخ بدء النهضة عام 

1798 بالحملة البونابرتية، ويضعها آخـــرون دخـــول إبــراهــيــم بــاشــا إلى 

سوريا عام 1832، لتنتهي مع اندالع الحرب العاملية األولى عام 1914. 

أفضت النهضة إلى إعادة انتشال اللغة العربية مما طرأ عليها من تقهقر، 

وقــّدمــت أدًبــــا عــربــًيــا مــعــاصــًرا لــلــمــرة األولــــى مــنــذ قــــرون، وعــبــر الجمعيات 

السياسية بعثت النهضة مشاعر الهوية العربية مــجــدًدا، كما ناقشت 

قــضــايــا الــهــويــة لــلــبــالد الــعــربــيــة املختلفة وعــالقــتــهــا بــالــرابــطــة العثمانية. 

رفــع أغلب رجــال النهضة شعارات الثورة الفرنسية، بالحرية والعدالة 

ا بفالسفة عصر األنوار األوروبي.
ً
واملساواة، كما تأثروا تأثرا بالغ
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ال��ضة�العر�ية،�كما��عرف�باسم�اليقظة�العر�ية،�أو�حركة�التنو�ر�

العر�ية؛����ا��الة�الفكر�ة�واالجتماعية�ال���سادت�أساًسا����مصر�

أخرى� عر�ية� عواصم� ل�شمل� وامتدت� العثمانية،� وسور�ا� العلو�ة�

كبغداد،�وفاس�ومراكش،�تماًما�كما����امل��ر،�خالل�القرن�التاسع�

عشر.�يضع��عض�املؤرخ�ن�أمثال�أل��ت�حورا�ي�تار�خ�بدء�ال��ضة�عام�

١٧٩٨�با��ملة�البونابرتية،�و�ضعها�آخرون�دخول�إبراهيم�باشا�إ���

سور�ا�عام�١٨٣٢،�لت�ت���مع�اندالع�ا��رب�العاملية�األو���عام�١٩١٤.�

أفضت�ال��ضة�إ���إعادة�ان�شال�اللغة�العر�ية�مما�طرأ�عل��ا�من�تقهقر،�

وقّدمت�أدًبا�عر�ًيا�معاصًرا�للمرة�األو���منذ�قرون،�وع���ا��معيات�

السياسية��عثت�ال��ضة�مشاعر�الهو�ة�العر�ية�مجدًدا،�كما�ناقشت�

قضايا�الهو�ة�للبالد�العر�ية�ا��تلفة�وعالق��ا�بالرابطة�العثمانية.�رفع�

والعدالة� با��ر�ة� الفر�سية،� الثورة� شعارات� ال��ضة� رجال� أغلب�

ا�بفالسفة�عصر�األنوار�األورو�ي.
ً
واملساواة،�كما�تأثروا�تأثرا�بالغ
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Justi�cation method: no Kashida 1



9Justification method: short kashidaAdobe Illustrator 24 CC 2020
Sakkal Majalla Regular 24/36pt

ال��ضـة�العر�يـة،�كمـا��عـرف�باسـم�اليقظـة�العر�يـة،�أو�حركـة�التنو�ـر�

العر�يـة؛��ـ��ا��الـة�الفكر�ـة�واالجتماعيـة�ال�ـ��سـادت�أساًسـا��ـ��مصـر�

أخـرى� عر�يـة� عواصـم� ل�شـمل� وامتـدت� العثمانيـة،� وسـور�ا� العلو�ـة�

كبغـداد،�وفـاس�ومراكـش،�تماًمـا�كمـا��ـ��امل��ـر،�خـالل�القـرن�التاسـع�

عشـر.�يضـع��عـض�املؤرخ�ـن�أمثـال�أل�ـ�ت�حورا�ـي�تار�ـخ�بـدء�ال��ضـة�عام�

١٧٩٨�با��ملـة�البونابرتيـة،�و�ضعهـا�آخـرون�دخـول�إبراهيـم�باشـا�إ�ـ��

سـور�ا�عـام�١٨٣٢،�لت�ت�ـ��مـع�انـدالع�ا��ـرب�العامليـة�األو�ـ��عـام�١٩١٤.�

أفضت�ال��ضة�إ���إعادة�ان�شال�اللغة�العر�ية�مما�طرأ�عل��ا�من�تقهقر،�

وقّدمـت�أدًبـا�عر�ًيـا�معاصـًرا�للمـرة�األو�ـ��منـذ�قـرون،�وع�ـ��ا��معيـات�

السياسـية��عثـت�ال��ضـة�مشـاعر�الهو�ـة�العر�يـة�مجـدًدا،�كمـا�ناقشـت�

قضايـا�الهو�ـة�للبـالد�العر�يـة�ا��تلفـة�وعالق��ـا�بالرابطـة�العثمانيـة.�رفـع�

والعدالـة� با��ر�ـة� الفر�سـية،� الثـورة� شـعارات� ال��ضـة� رجـال� أغلـب�

ا�بفالسفة�عصر�األنوار�األورو�ي.
ً
واملساواة،�كما�تأثروا�تأثرا�بالغ

Adobe Illustrator 24 CC2020
Sakkal Majalla Regular 24/36

Justi�cation method: short Kashida 2
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Sakkal Majalla Regular 24/36pt

ال��ضــة�العر�يــة،�كمــا��عــرف�باســم�اليقظــة�العر�يــة،�أو�حركــة�التنو�ــر�

العر�يــة؛��ــ��ا��الــة�الفكر�ــة�واالجتماعيــة�ال�ــ��ســادت�أساًســا��ــ��مصــر�

أخــرى� ل�شــمل�عواصــم�عر�يــة� وامتــدت� العثمانيــة،� العلو�ــة�وســور�ا�

كبغــداد،�وفــاس�ومراكــش،�تماًمــا�كمــا��ــ��امل��ــر،�خــالل�القــرن�التاســع�

عشــر.�يضــع��عــض�املؤرخ�ــن�أمثال�أل�ــ�ت�حورا�ي�تار�خ�بدء�ال��ضة�عام�

١٧٩٨�با��ملــة�البونابرتيــة،�و�ضعهــا�آخــرون�دخــول�إبراهيــم�باشــا�إ�ــ��

ســور�ا�عــام�١٨٣٢،�لت�ت�ــ��مــع�انــدالع�ا��ــرب�العامليــة�األو�ــ��عام�١٩١٤.�

أفضت�ال��ضة�إ���إعادة�ان�شال�اللغة�العر�ية�مما�طرأ�عل��ا�من�تقهقر،�

وقّدمــت�أدًبــا�عر�ًيــا�معاصــًرا�للمــرة�األو�ــ��منــذ�قــرون،�وع�ــ��ا��معيــات�

السياســية��عثــت�ال��ضــة�مشــاعر�الهو�ــة�العر�يــة�مجــدًدا،�كمــا�ناقشــت�

قضايــا�الهو�ــة�للبــالد�العر�يــة�ا��تلفــة�وعالق��ــا�بالرابطــة�العثمانية.�رفع�

والعدالــة� با��ر�ــة� الفر�ســية،� الثــورة� شــعارات� ال��ضــة� رجــال� أغلــب�

ا�بفالسفة�عصر�األنوار�األورو�ي.
ً
واملساواة،�كما�تأثروا�تأثرا�بالغ

Adobe Illustrator 24 CC2020
Sakkal Majalla Regular 24/36

Justi�cation method: medium Kashida 3
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ال��ضـــة�العر�يـــة،�كمـــا��عـــرف�باســـم�اليقظـــة�العر�يـــة،�أو�حركـــة�التنو�ـــر�

العر�يـــة؛��ـــ��ا��الـــة�الفكر�ـــة�واالجتماعيـــة�ال�ـــ��ســـادت�أساًســـا����مصر�

العلو�ـــة�وســـور�ا�العثمانيـــة،�وامتـــدت�ل�شـــمل�عواصـــم�عر�يـــة�أخـــرى�

كبغـــداد،�وفـــاس�ومراكـــش،�تماًمـــا�كمـــا��ـــ��امل��ـــر،�خـــالل�القـــرن�التاســـع�

عشـــر.�يضع��عض�املؤرخ�ن�أمثال�أل��ت�حورا�ي�تار�خ�بدء�ال��ضة�عام�

١٧٩٨�با��ملـــة�البونابرتيـــة،�و�ضعهـــا�آخـــرون�دخـــول�إبراهيـــم�باشـــا�إ�ـــ��

ســـور�ا�عـــام�١٨٣٢،�لت�ت�ـــ��مـــع�اندالع�ا��رب�العامليـــة�األو���عام�١٩١٤.�

أفضت�ال��ضة�إ���إعادة�ان�شال�اللغة�العر�ية�مما�طرأ�عل��ا�من�تقهقر،�

وقّدمـــت�أدًبـــا�عر�ًيـــا�معاصـــًرا�للمـــرة�األو�ـــ��منـــذ�قـــرون،�وع�ـــ��ا��معيـــات�

السياســـية��عثـــت�ال��ضـــة�مشـــاعر�الهو�ـــة�العر�يـــة�مجـــدًدا،�كما�ناقشـــت�

قضايـــا�الهو�ـــة�للبالد�العر�يـــة�ا��تلفة�وعالق��ا�بالرابطـــة�العثمانية.�رفع�

أغلـــب�رجـــال�ال��ضـــة�شـــعارات�الثـــورة�الفر�ســـية،�با��ر�ـــة�والعدالـــة�

ا�بفالسفة�عصر�األنوار�األورو�ي.
ً
واملساواة،�كما�تأثروا�تأثرا�بالغ

Adobe Illustrator 24 CC2020
Sakkal Majalla Regular 24/36

Justi�cation method: long Kashida 4
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ال��ضـــة�العر�يـــة،�كمـــا��عـــرف�باســـم�اليقظـــة�العر�يـــة،�أو�حركـــة�التنو�ـــر�

العر�يـــة؛��ـــ��ا��الـــة�الفكر�ـــة�واالجتماعيـــة�ال�ـــ��ســـادت�أساًســـا����مصر�

العلو�ـــة�وســـور�ا�العثمانيـــة،�وامتـــدت�ل�شـــمل�عواصـــم�عر�يـــة�أخـــرى�

كبغـــداد،�وفـــاس�ومراكـــش،�تماًمـــا�كمـــا��ـــ��امل��ـــر،�خـــالل�القـــرن�التاســـع�

عشـــر.�يضع��عض�املؤرخ�ن�أمثال�أل��ت�حورا�ي�تار�خ�بدء�ال��ضة�عام�

١٧٩٨�با��ملـــة�البونابرتيـــة،�و�ضعهـــا�آخـــرون�دخـــول�إبراهيـــم�باشـــا�إ�ـــ��

ســـور�ا�عـــام�١٨٣٢،�لت�ت�ـــ��مـــع�اندالع�ا��رب�العامليـــة�األو���عام�١٩١٤.�

أفضت�ال��ضة�إ���إعادة�ان�شال�اللغة�العر�ية�مما�طرأ�عل��ا�من�تقهقر،�

وقّدمـــت�أدًبـــا�عر�ًيـــا�معاصـــًرا�للمـــرة�األو�ـــ��منـــذ�قـــرون،�وع�ـــ��ا��معيـــات�

السياســـية��عثـــت�ال��ضـــة�مشـــاعر�الهو�ـــة�العر�يـــة�مجـــدًدا،�كما�ناقشـــت�

قضايـــا�الهو�ـــة�للبالد�العر�يـــة�ا��تلفة�وعالق��ا�بالرابطـــة�العثمانية.�رفع�

أغلـــب�رجـــال�ال��ضـــة�شـــعارات�الثـــورة�الفر�ســـية،�با��ر�ـــة�والعدالـــة�

ا�بفالسفة�عصر�األنوار�األورو�ي.
ً
واملساواة،�كما�تأثروا�تأثرا�بالغ

Adobe Illustrator 24 CC2020
Sakkal Majalla Regular 24/36

Justi�cation method: stylistic Kashida 5
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الضضضةاالعريية،اكمااععرفاباسمااليقظةاالعريية،اأواحركةاالتنوررا

العريية؛اامااااالةاالفكررةاواالجتماعيةاالسساسادتاأساًسااممامصرا

أخرىا عرييةا عواصما لششملا وامتدتا العثمانية،ا وسورراا العلورةا

كبغداد،اوفاساومراكش،اتماًمااكمااممااملررر،اخاللاالقرناالتاسعا

عشر.ايضعاععضااملؤرخنناأمثالاألتتتاحورايياتاررخابدءاالضضضةاعاما

١٧٩٨اباااملةاالبونابرتية،اورضعاااآخرونادخولاإبراييماباشااإععا

سوررااعاما١٨٣٢،التتتمسامعااندالعاااارباالعامليةااألوععاعاما١٩١٤.ا

أفضتاالضضضةاإععاإعادةاانششالااللغةاالعرييةاممااطرأاعلاضاامناتقاقر،اأفضتاالضضضةاإععاإعادةاانششالااللغةاالعرييةاممااطرأاعلاضاامناتقاقر،ا

وقّدمتاأدًبااعريًياامعاصًرااللمرةااألوععامنذاقرون،اوعتتااارمعياتا

السياسيةاععثتاالضضضةامشاعراالاورةاالعرييةامجدًدا،اكمااناقشتا

قضايااالاورةاللبالداالعرييةااملختلفةاوعالقاضاابالرابطةاالعثمانية.ارفعا

والعدالةا باااررةا الفريسية،ا الثورةا شعاراتا الضضضةا رجالا أغلبا

اابفالسفةاعصرااألنوارااألورويي.ا
ً
واملساواة،اكمااتأثروااتأثراابالغ

Justiication method:  Default
(the setting ‘Insert Kashidas’ with the options ‘None’, ‘Short’, ‘Medium’, 
‘Long’, and ‘Stylistic’ has no observable effect.
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الضضضةاالعريية،اكمااععرفاباسمااليقظةاالعريية،اأواحركةاالتنوررا

العريية؛اااااااالةاالفكررةاواالجتماعيةاالسساسادأاأساًسااااا

مصراالعلورةاوسوررااالعثمانية،اوامتدأالششمعاعواصماعرييةا

املررر،ا ااا كماا تماًماا ومراك،،ا وفاوا كبغداد،ا أخركا

خالأاالقرأاالتاسعاعشر.ايضعاععاااملؤرخأأاأمثاأا

ألححأاحوراتتاتاررخابدءاالضضضةاعاما١٧٩٨اباااملةاالبونابرتية،ا

ورضعاااآخروأادخوأاإبراييماباشااإسساسوررااعاما١٨٣٢،ا

العامليةااألوسساعاما١٩١٤.اأفضوا.اأفضوا اندالعااااراا لتتتمسامعا

علاضااملا ممااطرأا العرييةا اللغةا انششاأا إعادةا إسسا الضضضةا

تقاقر،اوقّدمواأدًبااعريًياامعاصًرااللمرةااألوسسامنذاقروأ،اوعححا

العرييةا الاورةا مشاعرا الضضضةا ععثوا السياسيةا اارمعياأا

مجدًدا،اكمااناقشواقضايااالاورةاللبالداالعرييةااملختلفةاوعالقاضاا

بالرابطةاالعثمانية.ارفعاأغلرارجاأاالضضضةاشعاراأاالثورةا

اابفالسفةا
ً
الفرتسية،اباااررةاوالعدالةاواملساواة،اكمااتأثروااتأثراابالغ

عصرااألنوارااألورو.ت.اعصرااألنوارااألورو.ت.ا

Justiication method:  Justiication alternates
(the setting ‘Insert Kashidas’ with the options ‘None’, ‘Short’, ‘Medium’, 
‘Long’, and ‘Stylistic’ has no observable effect.
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MS Word 16.31 
Sakkal Majalla Regular 24/36pt 
  

1 

 ريونتلا ةكرح وأ ،ةيبرعلا ةظقيلا مساب فرعت امك ،ةيبرعلا ةض$#لا

 رصم يM اًساسأ تداس HIلا ةيعامتجالاو ةيركفلا ةلاحلا ي? ؛ةيبرعلا

 ىرخأ ةيبرع مصاوع لمشتل تدتماو ،ةينامثعلا ايروسو ةيولعلا

 عساتلا نرقلا لالخ ،رجهملا يM امك اًمامت ،شكارمو سافو ،دادغبك

 ةض$#لا ءدب خيرات يناروح تmnلأ لاثمأ نlخرؤملا ضعب عضي .رشع

 اشاب ميهاربإ لوخد نورخآ اهعضيو ،ةيتربانوبلا ةلمحلاب ١٧٩٨ ماع

 ماع ى{ؤالا ةيملاعلا برحلا عالدنا عم ÇIتنتل ،١٨٣٢ ماع ايروس ى{إ

 ا$ãلع أرط امم ةيبرعلا ةغللا لاشتنا ةداعإ ى{إ ةض$#لا تضفأ .١٩١٤

 mnعو ،نورق ذنم ى{ؤالا ةرملل اًرصاعم اًيبرع اًبدأ تمّدقو ،رقهقت نم

 ،اًددجم ةيبرعلا ةيوهلا رعاشم ةض$#لا تثعب ةيسايسلا تايعمجلا

 ةطبارلاب ا$îقالعو ةفلتخملا ةيبرعلا دالبلل ةيوهلا اياضق تشقان امك

 ةيرحلاب ،ةيسنرفلا ةروثلا تاراعش ةض$#لا لاجر بلغأ عفر .ةينامثعلا

غلاب ارثأت اورثأت امك ،ةاواسملاو ةلادعلاو
ً

 راونٔالا رصع ةفسالفب ا

.يبورؤالا
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MS Word 16.31 
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2 

 ريونتلا ةكرح وأ ،ةيبرعلا ةظقيلا مــــــــساب فرعت امك ،ةيبرعلا ةــــــــض$#لا

ـساـسأ تداـس HIلا ةيعامتجالاو ةيركفلا ةلاحلا ي? ؛ةيبرعلا  رـصم يM اً

 ىرخأ ةيبرع مـــــــــــصاوع لمـــــــــــشتل تدتماو ،ةينامثعلا ايروـــــــــــسو ةيولعلا

 عــــــــــــساتلا نرقلا لالخ ،رجهملا يM امك اًمامت ،شكارمو سافو ،دادغبك

 ةــــــض$#لا ءدب خيرات يناروح تmnلأ لاثمأ نlخرؤملا ضعب عــــــضي .رــــــشع

 اـشاب ميهاربإ لوخد نورخآ اهعـضيو ،ةيتربانوبلا ةلمحلاب ١٧٩٨ ماع

 ماـع ى{ؤالا ةـيملاـعلا برحلا عالدـنا عم ÇIتنتل ،١٨٣٢ ماـع اـيروـــــــــــــس ى{إ

 ا$ãلع أرط امم ةيبرعلا ةغللا لاـشتنا ةداعإ ى{إ ةـض$#لا تـضفأ .١٩١٤

 mnعو ،نورق ذنم ى{ؤالا ةرملل اًرــــــــــصاعم اًيبرع اًبدأ تمّدقو ،رقهقت نم

 ،اًددجم ةيبرعلا ةيوهلا رعاـــــشم ةـــــض$#لا تثعب ةيـــــسايـــــسلا تايعمجلا

 ةطبارلاب ا$îقالعو ةفلتخملا ةيبرعلا دالبلل ةيوهلا اياــــــضق تــــــشقان امك

 ،ةــيـــــــــــــسنرفلا ةروثلا تاراــعـــــــــــــش ةـــــــــــــــض$#لا لاــجر بــلغأ عفر .ةــيناــمثعلا

غلاب ارثأت اورثأت امك ،ةاواــــــــــــسملاو ةلادعلاو ةيرحلاب
ً

 رــــــــــــصع ةفــــــــــــسالفب ا

.يبورؤالا راونٔالا
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 ةـــــــــكرح وأ ،ةـــــــــيبرعلا ةـــــــــظقيلا مـــــــــساب فرـــــــــعت اـــــــــمك ،ةـــــــــيبرعلا ةـــــــــض$#لا

 تداـــــــــس IـــــــــHلا ةـــــــــيعامتجالاو ةـــــــــيركفلا ةـــــــــلاحلا يـــــــــ? ؛ةـــــــــيبرعلا ريوـــــــــنتلا

ــــــــــساسأ  لمــــــــــشتل تدــــــــــتماو ،ةــــــــــينامثعلا ايروــــــــــسو ةــــــــــيولعلا رــــــــــصم يــــــــــM اً

ــــــــمامت ،شكارــــــــمو ساــــــــفو ،دادــــــــغبك ىرــــــــخأ ةــــــــيبرع مــــــــصاوع  يــــــــM اــــــــمك اً

 نlخرؤــــــــــــملا ضــــــــــــعب عــــــــــــضي .رــــــــــــشع عــــــــــــساتلا نرــــــــــــقلا لالــــــــــــخ ،رــــــــــــجهملا

 ةــــــــــلمحلاب ١٧٩٨ ماــــــــــع ةــــــــــض$#لا ءدــــــــــب خيراــــــــــت يناروــــــــــح تnــــــــــmلأ لاــــــــــثمأ

 ايروــــــــــس ىــــــــــ{إ اــــــــــشاب ميهارــــــــــبإ لوــــــــــخد نورــــــــــخآ اهعــــــــــضيو ،ةــــــــــيتربانوبلا

 ماـــــــــــــع ىـــــــــــــ{ؤالا ةـــــــــــــيملاعلا برـــــــــــــحلا عالدـــــــــــــنا عـــــــــــــم IـــــــــــــÇتنتل ،١٨٣٢ ماـــــــــــــع

 اــــــــــمم ةــــــــــيبرعلا ةــــــــــغللا لاــــــــــشتنا ةداــــــــــعإ ىــــــــــ{إ ةــــــــــض$#لا تــــــــــضفأ .١٩١٤

ـــــــبدأ تمّدـــــــقو ،رـــــــقهقت نـــــــم اـــــــ$ãلع أرـــــــط ـــــــيبرع اً  ىـــــــ{ؤالا ةرـــــــملل اًرـــــــصاعم اً

ــــق ذـــــــــنم  رعاـــــــــشم ةـــــــــض$#لا تـــــــــثعب ةيـــــــــسايسلا تاـــــــــيعمجلا nـــــــــmعو ،نورـــــ

 دالبـــــــــــــلل ةـــــــــــــيوهلا اياـــــــــــــضق تـــــــــــــشقان اـــــــــــــمك ،اًددـــــــــــــجم ةـــــــــــــيبرعلا ةـــــــــــــيوهلا

 لاـــــــجر بـــــــلغأ عـــــــفر .ةـــــــينامثعلا ةـــــــطبارلاب اـــــــ$îقالعو ةـــــــفلتخملا ةـــــــيبرعلا

 ةـــــــــــــــــــــلادعلاو ةـــــــــــــــــــــيرحلاب ،ةيـــــــــــــــــــــسنرفلا ةروـــــــــــــــــــــثلا تاراعـــــــــــــــــــــش ةـــــــــــــــــــــض$#لا

ـــــــــــــــغلاب ارثأـــــــــــــــت اورثأـــــــــــــــت اـــــــــــــــمك ،ةاواـــــــــــــــسملاو
ً

 راوـــــــــــــــنٔالا رـــــــــــــــصع ةفـــــــــــــــسالفب ا
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 وأ ،ةـــــــــــــــــيبرعلا ةـــــــــــــــــظقيلا مـــــــــــــــــساب فرـــــــــــــــــعت اـــــــــــــــــمك ،ةـــــــــــــــــيبرعلا ةـــــــــــــــــض$#لا

 ةــــــــــــــــيعامتجالاو ةــــــــــــــــيركفلا ةــــــــــــــــلاحلا يــــــــــــــــ? ؛ةــــــــــــــــيبرعلا ريوــــــــــــــــنتلا ةــــــــــــــــكرح

ــــــــــــــساسأ تداــــــــــــــس IــــــــــــــHلا  ،ةــــــــــــــينامثعلا ايروــــــــــــــسو ةــــــــــــــيولعلا رــــــــــــــصم يــــــــــــــM اً

 ساـــــــــــــــــفو ،دادـــــــــــــــــغبك ىرـــــــــــــــــخأ ةـــــــــــــــــيبرع مـــــــــــــــــصاوع لمـــــــــــــــــشتل تدـــــــــــــــــتماو

ـــــــــــــــــمامت ،شكارـــــــــــــــــمو ـــM اـــــــــــــــــمك اً  عـــــــــــــــــساتلا نرـــــــــــــــــقلا لالـــــــــــــــــخ ،رـــــــــــــــــجهملا يــــــــــــــ

 خيراــــــــــــــت يناروــــــــــــــح تnــــــــــــــmلأ لاــــــــــــــثمأ نlخرؤــــــــــــــملا ضــــــــــــــعب عــــــــــــــضي .رــــــــــــــشع

 اهعـــــــــــــــــــــضيو ،ةـــــــــــــــــــــيتربانوبلا ةـــــــــــــــــــــلمحلاب ١٧٩٨ ماـــــــــــــــــــــع ةـــــــــــــــــــــض$#لا ءدـــــــــــــــــــــب

 ،١٨٣٢ ماــــــــــــــــــــع ايروــــــــــــــــــــس ىــــــــــــــــــــ{إ اــــــــــــــــــــشاب ميهارــــــــــــــــــــبإ لوــــــــــــــــــــخد نورــــــــــــــــــــخآ

 .١٩١٤ ماــــــــــــــــــــع ىــــــــــــــــــــ{ؤالا ةــــــــــــــــــــيملاعلا برــــــــــــــــــــحلا عالدــــــــــــــــــــنا عــــــــــــــــــــم IــــــــــــــــــــÇتنتل

 اـــــــــــــــــمم ةـــــــــــــــــيبرعلا ةـــــــــــــــــغللا لاـــــــــــــــــشتنا ةداـــــــــــــــــعإ ىـــــــــــــــــ{إ ةـــــــــــــــــض$#لا تـــــــــــــــــضفأ

ــــــــــــبدأ تمّدــــــــــــقو ،رــــــــــــقهقت نــــــــــــم اــــــــــــ$ãلع أرــــــــــــط ــــــــــــيبرع اً  ةرــــــــــــملل اًرــــــــــــصاعم اً

 تــــــــــــــــــــثعب ةيــــــــــــــــــــسايسلا تاــــــــــــــــــــيعمجلا nــــــــــــــــــــmعو ،نورــــــــــــــــــــق ذــــــــــــــــــــنم ىــــــــــــــــــــ{ؤالا

 تـــــــــــــــــــشقان اـــــــــــــــــــمك ،اًددـــــــــــــــــــجم ةـــــــــــــــــــيبرعلا ةـــــــــــــــــــيوهلا رعاـــــــــــــــــــشم ةـــــــــــــــــــض$#لا

 ةـــــــــــــــطبارلاب اـــــــــــــــ$îقالعو ةـــــــــــــــفلتخملا ةـــــــــــــــيبرعلا دالبـــــــــــــــلل ةـــــــــــــــيوهلا اياـــــــــــــــضق

 ةروــــــــــــــــــــثلا تاراعــــــــــــــــــــش ةــــــــــــــــــــض$#لا لاــــــــــــــــــــجر بــــــــــــــــــــلغأ عــــــــــــــــــــفر .ةــــــــــــــــــــينامثعلا

 ارثأــــــــــــــــت اورثأــــــــــــــــت اــــــــــــــــمك ،ةاواــــــــــــــــسملاو ةــــــــــــــــلادعلاو ةــــــــــــــــيرحلاب ،ةيــــــــــــــــسنرفلا

غلاب
ً

 .يبورؤالا راونٔالا رصع ةفسالفب ا
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الــ<=ضة الــعربــية، كــما تــعرف بــاســم الــيقظة الــعربــية، أو حركــة الــتنوير 

الـعربـية؛ Oـي الـحالـة الـفكريـة واالجـتماعـية الـFG سـادت أسـاًسـا Bـي مـصر 

واصـــم عربـــية أخرى  وريـــا الـــعثمانـــية، وامـــتدت لـــتشمل عـ الـــعلويـــة وسـ

كـبغداد، وفـاس ومراكـش، تـماًمـا كـما Bـي املهجـر، خـالل الـقرن الـتاسـع 

عشــر. يــضع بــعض املؤرخــoن أمــثال ألــmnت حورانــي تــاريــخ بــدء الــ<=ضة 

عـام ١٧٩٨ بـالحـملة الـبونـابرتـية، ويـضعها آخرون دخول إبراهـيم بـاشـا 

إ�ــى سوريــا عــام ١٨٣٢، لتنتÉــF مــع انــدالع الحرب الــعاملــية األو�ــى عــام 

١٩١٤. أفـضت الـ<=ضة إ�ـى إعـادة انـتشال الـلغة الـعربـية مـما طرأ عـلá=ا 

 mnمـن تـقهقر، وقـّدمـت أدًبـا عربـًيا مـعاصًرا لـلمرة األو�ـى مـنذ قرون، وعـ

الجــمعيات الســياســية بــعثت الــ<=ضة مــشاعر الــهويــة الــعربــية مجــدًدا، 

كـما نـاقشـت قـضايـا الـهويـة لـلبالد الـعربـية املـختلفة وعـالقـì=ا بـالرابـطة 

الــــــعثمانــــــية. رفــــــع أغــــــلب رجــــــال الــــــ<=ضة شــــــعارات الــــــثورة الــــــفرنســــــية، 

ا بـــفالســـفة عـــصر 
ً
بـــالحريـــة والـــعدالـــة واملـــساواة، كـــما تـــأثروا تـــأثرا بـــالـــغ

 األنوار األوروبي.
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النهضة العريية، كما تعرف باسم اليقظة العريية، أو حركة التنوير العريية؛ هي الحالة 
 ،Dوسوريا العثماني Dمصر العلوي Nالفكرية واالجتماعية التي سادت أساًسا ف
وامتدت لتشمل عواصم عريية أخرى كبغداد، وفاس ومراك\، تماًما كما في 
المهجر، خالل القرz التاسع عشرx يضع بعs المؤرخيm أمثاk ألبرت 
حوراني تاريخ بدء النهضة عام 1798 بالحملة البونابرتية، ويضعها آخرون دخول 
إبراهيم باشا إلى سوريا عام 1832، لتنتهي مع اندالع الحرì العالميD األولى 
عام 1914. أفضت النهضة إلى إعادة انتشال اللغة العرييD مما طرأ عليها من 
تقهقر، وقّدم™ أدًيا عريًيا معاصًرا للمرة األول¶ منذ قروz، وعبر الجمعيات 
السياسية بعثت النهضة مشاعر الهويD العرييD مجدًدا، كما ناقش™ قضايا الهوية 
للبالد العريية المختلفة وعالقتها بالرابطة العثمانيةx رفع أغل≥ رجاk النهضة 
شعاراª الثورة الفرنسيD، بالحريD والعدالD والمساواة، كما تأثروا تأثرا بالًغا 

xبفالسفة عصر األنوار األوروبي
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 ريونتلا ةكرح وأ ،ةيبرعلا ةظقيلا مساب فرعت امك ،ةيبرعلا ةض$#لا

 يـــN اـــًـــــــساـــسأ تداـــس IJـــلا ةيـــعامتـــجالاو ةـــيركفـــلا ةـــلاحـــلا يـــ@ ؛ةيـــبرعـــلا

 ةيــبرــع مــصاوــع لمشتــل تدتــماو ،ةيــنامثعــلا اــيروــسو ةــيولعــلا رصــم

 نرقـلا لالـخ ،رـجهملا يـN امـك اـًـــــمامـت ،شـكارـمو ساـفو ،دادغبـك ىرـخأ

 ءدـب خـيراـت يـناروـح تnoـلأ لاثـمأ نmـخرؤـملا ضعـب عضـي .رـشع عـساتـلا

 لوـــخد نورـــخآ اهعضـــيو ،ةيـــترـــباـــنوبـــلا ةلمـــحلاـــب ١٧٩٨ ماـــع ةض$#ـــلا

 برـــــحلا عالدـــــنا عـــــم JـــــÉتنتل ،١٨٣٢ ماـــــع اـــــيروـــــس ىـــــ~إ اـــــشاـــــب ميـــــهارـــــبإ

 ةغلــلا لاشتــنا ةداــعإ ىــ~إ ةض$#ــلا تضــفأ .١٩١٤ ماــع ىــ~وألا ةيــملاعــلا

 ةرملـل اًرـصاعـم اًيـبرـع اـًــبدأ تـمّدـقو ،رقهقـت نـم ا$ãلـع أرـط امـم ةيـبرعـلا

 رـعاشـم ةض$#ـلا تثعـب ةيـسايـسلا تايعمـجلا noـعو ،نورـق ذنـم ىـ~وألا

 ةيــبرعــلا دالبلــل ةــيوهــلا اــياضــق تــشقاــن امــك ،اًددــجم ةيــبرعــلا ةــيوهــلا

 ةض$#ــــلا لاــــجر بلــــغأ عــــفر .ةيــــنامثعــــلا ةطــــبارــــلاــــب ا$ìــــقالــــعو ةفلتخــــملا

 اورـثأـت امـك ،ةاواسـملاو ةـلادعـلاو ةـيرـحلاـب ،ةيـسنرفـلا ةروثـلا تاراعـش

غلاب ارثأت
ً

.يبوروألا راونألا رصع ةفسالفب ا
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الةةةةةنهضة الةةةةةعربةةةةةية، كةةةةةما تةةةةةعرف بةةةةةاسةةةةةم الةةةةةيقظة الةةةةةعربةةةةةية، أو حةةةةةركةةةةةة

الةةةةتنويةةةةر الةةةةعربةةةةية؛ هةةةةي الةةةةحالةةةةة الةةةةفكريةةةةة والجةةةةتماعةةةةية الةةةةتي سةةةةادت

أسةةةةةةاًسةةةةةةا فةةةةةةي مةةةةةةصر الةةةةةةعلويةةةةةةة وسةةةةةةوريةةةةةةا الةةةةةةعثمانةةةةةةية، وامةةةةةةتدت لةةةةةةتشمل

عةةةةواصةةةةم عةةةةربةةةةية أخةةةةرى كةةةةبغداد، وفةةةةاس ومةةةةراكةةةةش، تةةةةماًمةةةةا كةةةةما فةةةةي

يةةةةةضع بةةةةةعض الةةةةةؤرخةةةةةين أمةةةةةثال.الهجةةةةر، خةةةةلل الةةةةقرن الةةةةتاسةةةةع عشةةةةر

بةالحةملة الةبونةابةرتةية، ١٧٩٨ألةةةبرت حةةةورانةةةي تةةةاريةةةخ بةةةدء الةةةنهضة عةةةام

، لتنتهةي١٨٣٢ويةضعها آخةرون دخةول إبةراهةيم بةاشةا إلةى سةوريةا عةام

أفةةةةةضت الةةةةةنهضة إلةةةةةى .١٩١٤مةةةةع انةةةةدلع الحةةةةرب الةةةةعالةةةةية الولةةةةى عةةةةام

إعةادة انةتشال الةلغة الةعربةية مةما طةرأ عةليها مةن تةقهقر، وقةّدمةت أدًبةا

عةربةًيا مةعاصةًرا لةلمرة الولةى مةنذ قةرون، وعةبر الجةمعيات السةياسةية

بةةعثت الةةنهضة مةةشاعةةر الةةهويةةة الةةعربةةية مجةةدًدا، كةةما نةةاقشةةت قةةضايةةا

رفةةةةةع .الةةةهويةةةة لةةةلبلد الةةةعربةةةية الةةةختلفة وعةةةلقةةةتها بةةةالةةةرابةةةطة الةةةعثمانةةةية

أغةةلب رجةةال الةةنهضة شةةعارات الةةثورة الةةفرنسةةية، بةةالحةةريةةة والةةعدالةةة

ا بفلسفة عصر النوار الوروبي
ً
.والساواة، كما تأثروا تأثرا بالغ

Open Ofce Writer 4.1.3
Sakkal Majalla Regular 24/36pt
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النهضة العربية، كما تعرف باس�م اليقظ�ة العربي�ة، أو حرك�ة التن�وير

ا في العربي�������ة؛ هي الحال�������ة الفكري�������ة واالجتماعي�������ة ال�������تي س�������ادت أساس�������ً

مص����ر العلوي�����ة وس�����وريا العثماني�����ة، وامت�����دت لتش�����مل عواص�����م عربي�����ة

ا كم��ا في املهج��ر، خالل الق��رن أخ��رى كبغ��داد، وف��اس وم��راكش، تمامً��

التاس��ع عش��ر. يض��ع بعض املؤرخين أمث��ال أل��برت ح��وراني ت��اريخ ب��دء

 بالحمل������ة البونابرتي������ة، ويض������عها آخ������رون دخ������ول١٧٩٨النهض������ة ع������ام 

، لتنتهي م���������ع ان���������دالع الح���������رب١٨٣٢إب���������راهيم باش���������ا إلى س���������وريا ع���������ام 

. أفض����ت النهض����ة إلى إع����ادة انتش����ال اللغ����ة١٩١٤العاملي����ة األولى ع����ام 

ا معاص��ًرا للم�رة ا عربيً� العربي�ة مم��ا ط��رأ عليه��ا من تقهق�ر، وق�ّدمت أدبً��

األولى من��ذ ق��رون، وع��بر الجمعي��ات السياس��ية بعثت النهض��ة مش��اعر

الهوي�����ة العربي�����ة مج�����دًدا، كم�����ا ناقش�����ت قض�����ايا الهوي�����ة للبالد العربي�����ة

املختلف��������ة وعالقته��������ا بالرابط��������ة العثماني��������ة. رف��������ع أغلب رج��������ال النهض��������ة

ش���عارات الث���ورة الفرنس���ية، بالحري���ة والعدال���ة واملس���اواة، كم���ا ت���أثروا

ا بفالسفة عصر األنوار األوروبي.
ً
تأثرا بالغ

Libre Office Writer 6.3.3.2
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النهض��ة العربي��ة، كم��ا تع��رف باس��م اليقظ��ة العربي��ة، أو حرك��ة التن��وير العربي��ة؛ هي
ا في مص����ر العلوب����ة وس����وربا الحال����ة الفكرب����ة واالجتماعي����ة ال����تي س����ادت أساس����ً
العثمانية، وامتدت لتشمل عواصم عربي�ة أخ�رى كبغ�داد، وف�اس وم�راكش،
تماًما كما في المهجر، خالل القرن التاسع عش�ر. يض�ع بعض الم�ؤرخين أمث�ال

 بالحملة البونابرتية، ويض��عها آخ��رون١٧٩٨ألبرت حوراني تاريخ بدء النهضة عام 
، لتنتهي م��ع ان��دالع الح��رب العالمي��ة١٨٣٢دخ��ول إب��راهيم باش��ا إلى س��وربا ع��ام 

. أفض��ت النهض��ة إلى إع��ادة انتش��ال اللغ��ة العربي��ة مم��ا ط��رأ١٩١٤األولى ع��ام 
عليها من تقهقر، وقّدمت أدًبا عربًيا معاصًرا للمرة األولى منذ قرون، وعبر
الجمعيات السياسية بعثت النهضة مشاعر الهوبة العربية مجدًدا، كما ناقشت قضايا
الهوب��ة للبالد العربي��ة المختلف��ة وعالقته��ا بالرابط��ة العثماني��ة. رف��ع أغلب رج��ال
النهض��ة ش��عارات الث��ورة الفرنس��ية، بالحرب��ة والعدال��ة والمس��اواة، كم��ا ت��أثروا ت��أثرا

بالًغا بفالسفة عصر األنوار األوروبي.

2
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