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 أمحد فارس الشدايقأنشأها  واجملالت اليت الصحف

  

. استمّرت يف الصدور، 1861أّّير  31: صحيفة أسبوعّية صدر العدد األّول منها يف اآلستانة يوم اجلمعة 1اجلوائب .1
آذار  6بتاريخ على الرغم من تعطيلها املتعدِّد، مّدة ثالث وعشرين سنة إّّل حوايل ثالثة أشهر، إىل أن احتجبت هنائيًّا 

عدًدا، وكان اتريخ صدور  1177، بعد صدور أمر سلطايّن إبيقافها لتدّخلها يف الشؤون السودانّية. صدر منها 1884
 .1884آذار  5األخري 

من  35و 34: نشرة للجوائب ابللغة الرتكّية. صدرت، يف صفحة واحدة، مع العَدَدين ترمجة ء جواب ]جوائب[ .2
. وليس من املعروف ما إذا كان صدورها قد تواىل بعد ذلك أم توّقف. 1862كانون الثاين   24و 17اجلوائب بتاريخ 

 واجملموعة التونسّية من اجلوائب ّل حتتفظ إّّل هبذين العدَدين.
. كان يصدر يوم 1867متّوز  10: نـََعَتُه الشدّيق بـ"اجمللة"، وهو صغري احلجم. صدر العدد األّول منه يف َوَلد اجلوائب .3

ربعاء من كّل أسبوع، أي يوًما واحًدا قبل صدور اجلوائب. ويف أواسط تشرين الثاين بدأ يصدر مرّتني يف األسبوع بعد األ
مساعدة خديوي مصر املالّية، ومّت ختفيض سعره إىل نصف قرش. لكّن التعثّر املايّل لـ"ولد اجلوائب" استمّر إىل أن أعلن 

 بعد مخسة أشهر فقط من صدور عدده األّول. 1868ن الثاين كانو   11الشدّيق توقُـَّفه هنائيًّا يف 
 :1880و 1871: صدر، يف سبعة جمّلدات، بني عاَمي كنز الرغائب يف منتخبات اجلوائب .4

 ويشتمل على ما يف اجلوائب من "الفصول اللطيفة، واملقامات الظريفة، واملقاّلت األدبّية. 1871األّول سنة  -
 كر تفاصيل حرب أملانيا مع فرنسا. ، ويتضمَّن ذ 1873الثاين سنة  -
َرت يف اجلوائب، وعلى قسم من ديوانه.1876الثالث سنة  -  ، وحيتوي على القصائد اليت ُنشِّ
   ، وفيه قصائد نظمها معاصرون يف مدح الشدّيق.1878الرابع سنة  -
ْوليَّة يف املمالك ، ومضمونه يقتصر على ما يف اجلوائب من احلوادث التارخيّية، والوقائع ا1877اخلامس سنة  - لدَّ

 العثمانّية والدول األجنبّية، فضاًل عن الفرماانت اهلمايونّية واملعاهدات يف احلوادث الشهرية.
 ، وهو مشابه للخامس يف مضمونه.1878السادس سنة  -

                                                           
) Nouvellesاجلائب واملقصود أخبار جتوب األرض من بلد إىل بلد، وهي مأخوذة من َجوب البالد مجع جوائب. واملعىن اآلخر للجوائب األخبار الطارئة )اجلائبة مؤّنث  1

courantes  .ص 1987جديدة، بريوت، مكتبة لبنان انشرون، وهو املعىن املقصود لصحيفة اجلوائب اليت أنشأها الشدّيق يف اآلستانة )البستاين، املعّلم بطرس، حميط احمليط، ط ،
134.) 



   

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

 

2 
 

متّدة ، ومضمونه يتشابه ومضموَن اخلامس والسادس يف ، غري أنّه يقتصر على الفرتة الزمنّية امل1880السابع سنة  -
 .18981هـ حّّت ُغرَّة ربيع األّول من سنة  1295من سنة 

 

 

 

                                                           
حياته وآاثره ، 1887 -1801، أمحد فارس الشدايق، حمّمد اهلادي، طويَــ ومضامني كلٍّّ منها، يُراَجع: امل، كنز الرغائب يف منتخبات اجلوائبحول تواريخ صدور جمّلدات  1

 .206، ص 1989دار الغرب اإلسالمّي،  ، القسم األّول، بريوت،وآراؤه يف النهضة العربّية احلديثة


