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آثــار و مجــات دیگــر دول اســامی مغفول واقع شــده اســت. بــه هرحال 
کســب اعتبار  که  شناســایی و معرفی مجات معتبر و علمی در دنیایی 
علمی جایگزین ســطح کیفی آثار شــده اســت، کار را برای محققانی که 

کرد. به اندیشه بهتر و برتر بها می دهند، موثر خواهد 

در جلد 12، شــماره 11، ســال 1326 ه.ق برابر با 1909 میادی، فهرســت 
شــماری از مجــات بــه همــراه توضیــح مختصــر به شــرح زیر بیان شــده 

است:

الشــرق االدنــی: مجلــه خاور نزدیک به زبان انگلیســی به بررســی مســائل 
و امــور مناطــق خاورنزدیــک می پــردازد که بــه کمک تصاویر به تســریع در 
کمک می کند. در هر شــماره به معرفی سرزمین های شرقی و  فهم مطلب 
شخصیت ها و انجمن های آن می پردازد و سه موضوع اساسی سیاسی، 

مالی و ادبی را شامل می شود.

 الجلــس اللطیــف ) الجنــس اللطیــف(:1 مجلــه ادبــی - اجتماعــی ویــژه 
ک آن چهل قرش  کــه در مصر به چاپ می رســید و قیمت اشــترا جوانــان 

برای یک سال بود.

که به   بیــان الحــق: مجله ای ترکیــه ای و تحت حمایت ســلطان عثمانی 
یــج اندیشــه های جمعیت هــای علمــی مســلمانان می پرداخت. این  ترو
یج  هفته نامــه موضوعــات دینــی، علمــی، سیاســی و ادبــی را بســط و ترو

می داد.

1. یا احتماال المجلس.

پا به ارمغان  هرچند قرن نوزدهم روشــنگری، توســعه و صنعت را برای ارو
آورد، امــا مجــاورت آن بــا شــمال آفریقــا و حضــور متفکــران و نواندیشــان 
و اصاح طلبــان دینــی در آن منطقــه، ســبب بــروز دگرگونی هایــی میــان 
مسلمانان شد که مهم ترین آنها عبارتند از: تاش مسلمانان و عرب زبانان 
بــرای رســیدن بــه اتحــاد و تأســیس مؤسســات، مجــات و روزنامه هــای 

گروهی خاص بود. که هرکدام به نحوی بیانگر اندیشه  متفاوت 

برای مثال روزنامه اللوا متعلق به حزب ناسیونال )الحزب الوطنی( مصر 
گه گاه  کــه  کامــل )1874-1908( بــه چاپ می رســید  زیــر نظــر مصطفــی 
ی جوهری را  مقاالت و یادداشــت های شــیوخ مصــری، همچون طنطــاو
که آوازه اش همچنان  به چاپ می رساند. نمونه ای دیگر مجله المنار بود 
در جهان اســام به گوش می رســد. محمد رشــید رضا الحسینی سردبیر 
وقــت با تقســیم کردن این مجلــه به بخش های متنوعــی همچون اخبار و 
ی، مصاحبه،  آراء، مناظــره و مکاتبــه )بــاب المناظرة و المراســلة(، فتــاو
بخش های فرهنگی جهان اســام و غیره باعث ماندگاری این نشــریه در 
یجی و بسیار ارزشمند  ســطح جهان شــده اســت. یکی از بخش های ترو
کشــورهای  ایــن مجله در آن زمان، معرفی مجات و نشــریات به ویژه در 
ک و  کــه هزینــه اشــترا مســلمان )المجــات و الجرائــد( بــود، بــه گونــه ای 
راه دســتیابی بــه ایــن نشــریات را در آن دوران بســیار آســان می کــرد. این 
تــی چــون المنــار هرچنــد ارزش علمــی چندانــی نــدارد،  بخــش از مجا
یجــی بســیار ارزشــمندی دارد. نکتــه قابل توجــه آنکه در  امــا جوانــب ترو
کنونی، توجه و معرفی  یجی و حتی پژوهشی  بسیاری از مجات زرد، ترو

معرفی نشریات جهان اسالم در 
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مقــالــه مجید دانشگر

چکیده: یکی از بخش های ترویجی و بســیار ارزشــمند مجله المنار در قرن نوزدهم، معرفی مجالت و نشــریات بویژه در کشورهای مسلمان تحت 
عنوان »المجالت و الجرائد« بود. نویسنده در نوشتار حاضر، فهرست شماری از مجالت را که در مجله المنار جلد 12 شماره 11 سال 1326 ه.ق. برابر 

با 1909 میالدی معرفی شده است، به همراه توضیح مختصری از آن ها، ارائه می نماید.
کلیدواژه: نشریات جهان اسالم، قرن نوزدهم، مجله المنار، معرفی نشریات، معرفی مجالت.
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که به دو زبان ترکی و عربی منتشــر  الحجــاز: روزنامه ای وابســته به دولــت 
می شد و برای اولین بار در مکه مکرمه زیر چاپ رفت.

الطلبــة: روزنامــه ای هفتگــی و عمومی بــه ســردبیری عبدالحمید افندی 
ک 50 قرش در مصر به چاپ می رسید. که با اشترا حمدی 

که بــه مباحث ادبی،  الرغائــب: نشــریه ای علمی زیر نظــر دولت عثمانی 
سیاسی، تجاری در هر هفته می پرداخت.

المقتبــس: روزنامــه ای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی زیــر نظــر محمد 
یه بوده است. کشور سور که محصول  کردعلی  افندی 

المحروسة: نشریه ای باسابقه در حوزه مطالعات سیاسی، ادبی و تجاری 
یه. و به سردبیری استاد ابراهیم افندی الحورانی از علمای بنام سور

 المباحث: مجله ای علمی تحت نظر جرجی افندی و برادرش صموئیل 
ک آن در طرابلس و شــام 15 فرانــک و در خارج  کــه قیمت اشــترا افنــدی 

17 فرانک بود.

روضة المعارف: مجله ای عمومی و خبری شامل مباحث علمی، ادبی، 
که زیر نظر یکی از علمای بنام بیروت، محمد علی )بک(  یخی و طنز  تار

القبانی و سردبیری عبدالرحمان افندی منتشر می شد.

کــه در بیروت  المنتقــد: مجلــه ای فرهنگــی، اجتماعــی، انتقــادی و طنــز 
کمــال  چــاپ می شــد و بنیانگــذار آن محمــد افنــدی باقــر و ســردبیر آن 

افندی بکداش بوده است.

گویا در مصر به چاپ  که  االعمال الیدویة للسیدات: مجله ای ویژۀ بانوان 
می رسیده است.

یه مصر دربــاره موضوعــات ادبی -  القرطــاس: مجلــه ای چــاپ اســکندر
فرهنگی، علمی و آموزشی.

الجامعــة المصریــة: دو ماه نامــه ای ویژه انتشــار ســخنرانی ها و جلســات 
اســتادان دانشــگاه مصر که با مشــارکت محمود افندی شــاهین، محمد 

کامل افندی فیضی و عبدهلل افندی امین هدایت می شد.

که بــا بهره گیری از  یخی  گرایش علمــی، ادبی و تار المدرســة: مجلــه ای با 
آثار بزرگان ادیب و محقق در مصر به چاپ می رسیده است.

یــادی از ایــن مجله در دســت نیســت، جــز اینکه به  فرعــون: اطاعــات ز
مباحث القبط الملیة پرداخته و مدیر آن توفیق افندی بوده است.

دکــن  حیدرآبــاد  در  یافته  انتشــار و  زبــان  اردو  مجلــه ای  صحیفــة: 
)هندوستان(.

ابوقشــة: مجلــه ای بــا ذوق سیاســی و طنــز و بــا نگرشــی اصاح طلبانــه، 
کشور تونس. محصول 

الحکیم: نشــریه ای هفتگی درباره تمام مســائل و به ویژه مسائل فلسفی و 
کشور آرژانتین. کوردوبای  محصولی برای ایالت 

شــمس العدالــة و یا شــمس الحقائــق: نشــریه ای هفتگی ویــژه مطالعات 
سیاسی و فنی و ادبی منتشرشده در آستانه.

االتحــاد العثمانــی: روزنامــه بــا محتوایــی سیاســی، ادبــی و اجتماعــی و 
محصولی برای بیروت و با تاش شیخ احمد حسن طبارهو.

که سه بار در هفته منتشر می شد.  کلمة الحق: نشریه ای عربی 

اوقیانــوس: روزنامــه ای فارســی زبان که در تهران منتشــر می شــد و زیر نظر 
عبدالرحیم الهی هدایت می شد.
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