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 حوليات مخطوطات اليمن
 تعليمات النشر للمقاالت

 
 

 
  PDFكملف   خبا ميكن الوصول إىل كل النصوص املنشورة. فقطجملة إلكرتونية  هي حوليات خمطوطات اليمن

 .األرشفة الطويلة األمدب لةاجمل ، وتقومبدون احلاجة إىل التسجيل بطريقة جمانية
 من الطبيعيو  يف اجمللة، لنشر النصوصالعامة  التوجيهاتو  ،للطباعةة الزمال اإلرشاداتهذه تقد م تعليمات النشر 

االت يكي فوا إليها احلأن  وأهذه القواعد العامة  بعواأن يت املؤلفنيمن نرجو لذا  ،أن ال تذكر هنا كل احلاالت
 .يف صورهتا النهائية نص  املقالة وتدقيق مبراجعة احملررقوم يسو  ،قدر إمكاهنماخلاصة 

 االستشهاد بقول ماف أن يستخدم يف مقالته اللغة الفرنسية أو اإلجنليزية جبانب العربية )يف حالة حتاج املؤل  إذا او 
 تني اللغتني.اخلاصة هباتعليمات النشر  بعتأن يبشرط فهذا ممكن ، مثال(
 
I. تقديم المقالة للحصول على الموافقة المبدئية على النشر 
 جهة أخرى للنشر.إىل أي اليت مل تنشر من قبل ومل تقدم  بتكرةقبل للنشر يف اجمللة البحوث املي  

اإللكرتوين إىل  ( عن طريق الربيد RTFملف  كو   PDFملف  كيرجى إرسال نسختني إلكرتونيتني للمقالة )
يف و  ،يف املقالة ئيبإعطاء رأيها املبدبعد ذلك تحرير ستقوم جلنة ال. secr.cmy@gmail.com:  سكرتارية اجمللة

 ؤل ف حول اجلدول الزم ي لنشرها.حالة قبول املقالة للنشر سيتم  االت فاق مع امل
 الفرنسية واإلجنليزية والعربية. قاالت باللغاتامل اجمللة تقبل
 

 المقاالت باللغة العربية
 
II. تجهيز المقالة للنشر 
 خبط  بةمكتو  صفحة حتسب على أساس:  عدد الصفحاتTraditional Arabic على أن  ٦١جم وحب

إذا جتاوز عدد صفحات و  ،اآلن مثل النص  الذي تقرؤونه( ٦املفرد )تباعد بالسم و  ٥،٢ وام تكون اهل
 لمقالة يف أقرب وقت ممكن.الكامل لجم احلبتحرير صفحة فريجى إبالغ جلنة ال ٥٢ املقالة

 جيب تسليم املقالة كملف   الربنامج :DOC وRTF وPDF   أي ملف  قابل للتحويل إىلكأوMS  ورد 
(MS Word). 

mailto:secr.cmy@gmail.com
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   لكتابة املقالة باللغة العربية يرجى استخدام خط  : اخلطTraditional Arabic أوScheherazade 
) ts/page.php?item_id=Scheherazadehttp://scripts.sil.org/cms/scrip( أو Amiri 

(http://www.amirifont.org/)  خبط يونيكودكتب فت   . أم ا احلروف الالتينية٦١جم حب، كل منها 
(Unicode) Times New Roman  أوGentium  أوJaghbUni ٦٥جم حب. 
  إىل  ٢لبحث )من لملخ ص الفرنسية واإلجنليزية ويليه العربية و :  لغات الثالثة للمجل ةالبيقد م عنوان املقالة

على األكثر( باللغات كلمات  ٦٢) سيةيالتعبريات الرئمع قائمة  ،أسطر( بالعربية والفرنسية واإلجنليزية ٦٢
 الثالثة هذه.

 
III. تحكيم والقبول للنشرتقديم المقالة لل 

أمساء املؤلفني السرية اخلاصة بحتافظ على مبدأ لديها جلنة حتكيم وهي  علمية لةجم هي حوليات خمطوطات اليمن
 .منيواحملك  

يتم . البحث يف جمالنة التحكيم املتخصصني أعضاء جلبعض مها للقراءة إىل وتسل  مقالتكم  تحريرال تدرس جلنة
 .على األقل جمللةاللجنة حتكيم منتم م غري حتكيم البحث من قبل متخصصني إثنني، أحدمها حمك  

 التغرياتباللجنة  هخترب ا حالة قبوهليف  ،رفضهاأو للنشر  قبول املقالةبللجنة النهائي قرار بالاملؤلف  يتم إبالغ
 .الالزمةواإلضافات 

 
IV. للنشر هاصياغة المقالة بعد قبول 

 نظام النقل احلريف
 النقل احلريف من اللغات املكتوبة باحلروف الالتينية . أ

ة( باحلروف العربي كتابتهايع ي  وذلك املكتوبة باحلروف الالتينية )األوروبية كلمات واألمساء الب يعر ت عند
بد من أن يتبع املؤلف  (. الاخل چأو  ڤاملشتقة )مثل  العربية احلروفو يرجى استخدام احلروف العربية 

صلية باحلروف الالتينية من األفضل أن يعطي الكلمة األو  ،قراءة الكلمات املنقولةاللغة األصلية ل قواعد
 (.Jean-Jacques Rousseau)اك روسو چان چ:  مثل ،هلا األولعند الذكر  بني قوسني

 
 النقل احلريف من اللغات الشرقية األخرى  . ب

جلنة التحرير للحصول على  مراجعةإذا استخدمت اللغات األخرى غري العربية يف املقالة يرجى 
 اإلرشادات الالزمة.

 
 

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=Scheherazade
http://www.amirifont.org/
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 ةقواعد الطباع
 حماذاة نص املقالة إىل اليمني فقط: يرجى  حماذاة النص ( .) 
 يف قواميس  اليت ليس هلا وجودالكلمات تكون : جيب أن  ائلةاملروف احلو عريض السود األط اخل

 استخدامو  ،وسو  العري الخط األاستخدام جتنب يرجى لذا  ،مائلةة العربية مكتوبة حبروف اللغ
جلنة وافقة بعد مو احلاجة القصوى إال عند  التسطرياستخدام  ال جيوزو  ،بدال منه احلروف املائلة
 .عليهالتحرير 

 االستشهاد يف يف حالة  نتباه إىل قواعد استخدام احلروف الكبرية: يرجى اال احلروف الكبرية
 .اللغات األوروبية وعند ذكر األمساء األوروبية

 القرن الثالث  جيب أن يذكر املؤلف التاريخ اهلجري والتاريخ امليالدي كما يلي : التواريخ :
 م. ٦١٥١ه/ ٦٢٠١ القرن التاسع امليالدي، /اهلجري

 سجل املاملخطوط  يف : )مثال ذكر األرقام املتعلقة بتسجيل وتوثيق املخطوطات، : يرجى  الرقم
 .(٢۰٦١رقم ب
 ب.٢.أ/٢رقة و : ال لإلشارة إىل صفحة املخطوط يرجى استخدام النظام التايل. 
 سم  – كغم )كيلوغرام(  -غم )غرام(  : استخدام االختصاراتجيوز :  وحدات القياس

 اخل. )سنتيمرت(
 مكان حرف  « ×» العالمة : يرجى استخدام  عالمات احلساب «x » د اإلشارة إىل )مثال عن

 .الورقة( مقاييس
 واحلرف  «٦٢٠١سنة »السنة بني ال ورقم الصفحة و  « ص »مسافة بني رتك ت ال : سافاتامل

 .(٦ ، جه ٦٢٠١، سنة ٥٥ : ص ل، اخل. )مثا« هجرية »كلمة   ، املختصر بدال من(هاء)
 
 الترقيم 

النقطتان ):( والفاصلة  أما مباشرة بعد الكلمة، من غري مسافة. النقطة ).( والفاصلة )،(تكتب  -
 شرطةعند استخدام  .فتكتب بعد مسافة غري منقسمة و!( وعالمتا االستفهام والتعجب )؟ (؛) املنقوطة

مبساعدة أزرار  يتم إنشاء مسافة منقسمةو  ،إنشاء مسافة غري منقسمة قبله وبعده أيضا ( يرجى-)
CTRL+SHIFT+SPACEBAR حباسوب PC  أوALT+SPACEBAR  ب حباسوMac. 

نقل و ستشهاد ( لال « » من هذا النوع املضاعفنيقوسني العالمات التنصيص ) يرجى استخدام -
 من غري مسافة بني العالمة والكلمة. ذلكاخل، و  املقاالت داخل النصعناوين 
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 والببليوجرافيا السفلية واشيحوالوستشها  اال
يف فقرة فهي توضع مجل إذا نقلت عدة . (« ») املضاعفنيقوسني بني الاجلمل املستشهدة هبا توضع  .1

ن علو اختلفت حىت أن ينقل املؤلف النص باللغة األصلية  ميكنمتباعدة من حاشية الصفحة. مستقلة 
أو إذا كانت الفقرة  ،م الفكرةر فهيس  ي  مفيدا أو باللغة األصلية  نصنقل الكان وخاصة إذا   لغة املقالة

ال ية و األصل تهابلغ اخل خطوطات العربية والفارسية أو العثمانيةالوثائق أو امل نشريتم  ،املنصصة طويلة
وليس الوثيقة باحلروف األصلية  يفضل نشرإذا مل تكن موجودة يف األصل. توضع أية عالمات ترقيم 

 بالنقل احلريف.
 

 ملراجع واملصادرا عناوين : احلواشي السفلية .2
البحث السريع عن بإجراء سمح مما يضحة تود جلنة التحرير أن تكون احلواشي مكتوبة بطريقة وا

أو  « املرجع الساب » مجلةهلذا السبب ال جيوز استخدام و  ،املرجع املستخدماخلاصة باملعلومات 
 األخرى. االختصارات

 .خيتار املؤلف أحد النظامني التاليني لتقدمي املراجع واملصادريرجى أن  كما
 

 الببليوجرافيا يف هناية املقالةلة عدم وجود يف حابة احلواشي اكت: كيفية   األول نظامال
لتقدمي شار إليه فيما بعد بع النظام املال بد أن يت   .1إىل احلاشية السفلية هبذه الطريقة املقالة ؤلفميشري 

عند اإلشارة األوىل إىل املرجع و  ،إذا كان ذلك ممكنا مساء الكاملة للمؤلفنيعطي األوأن ياملصادر واملراجع 
ذكر العنوان خمتصرا وذلك باختيار يرجى وعند اإلشارة الثانية إليه للمرجع، ء العنوان الكامل يرجى إعطا

 األساسية بالعنوان. لماتالك
 
 )أمثلة( املصادر 
 عند اإلشارة األوىل إىل املصدر 

، حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي، بريوت، دار الكتب معجم البلدان، ه( ٦٥٥١م/ ١٥١ياقوت )ت 
 م )الطبعة األوىل(. ٦١١۰ه/ ٦١٦۰جملدات،  ٢، العلمية

  عند اإلشارة الثانية خيتصر كالتايل
 .معجمياقوت، 

 

                                                 
1  
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 عند اإلشارة األول
، حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي، بريوت، معجم البلدان، ه( ٦٥٥١م/ ١٥١)ت ، ياقوت « كمران» 

، ٦۰۰٢٥ إشعاراجمللد الرابع، م )الطبعة األوىل(،  ٦١١۰ه/ ٦١٦۰جملدات،  ٢دار الكتب العلمية، 
 .٢١١ ص

 عند اإلشارة الثانية خيتصر كالتايل
 .١١ ، ص٦٦۰۰١إشعار ، اجمللد اخلامس، معجم ، ياقوت،« مدينة السالم» 
 

 عند اإلشارة األوىل
، حتقيق حممد عبد الرحيم جازم، نور املعارف يف نظم وقوانني وأعراف اليمن يف العهد املظفري الوارد

، اجمللد األول، ٥۰۰٢-٥۰۰۰علوم االجتماعية بصنعاء، جملدان، عهد الفرنسي لثآثار والصنعاء، امل
 .۰٧ ص

 عند اإلشارة الثانية خيتصر كالتايل
 .٥٢ ص ، اجمللد الثاين،عارفنور امل
 
 راجع )أمثلة(امل 

 
 الكتب
 

 عند اإلشارة األوىل
 م إىل ٦١٥١ه/ ٦۰۰١علمية بعمان يف عهد اليعاربة )احلياة الموسى بن سامل بن محد الرباشدي، 

 .٢۰ م، ص ٥۰٦۰ه/ ٦١۰١دمشق، دار الفرقد، /، مسقط، النادي الثقايف(م ٦٧١١ه/ ٦٦٢٧
 عند اإلشارة الثانية خيتصر كالتايل

 .٦۰١ ، صاحلياة العلميةالرباشدي، 
 

 عند اإلشارة األوىل
: دراسة حتليلية للمؤلفات  نتاج الفكري العمايناإلخلفان بن زهران احلجي، و  موسى بن ناصر املفرجي

 .٥۰-٦١ م، ص ٥۰۰١، مسقط، وزارة الرتاث والثقافة، العمانية املوسوعية
 عند اإلشارة الثانية خيتصر كالتايل

 .٦۰١-٦۰٢ ، صاإلنتاج الفكرياحلجي، و  املفرجي
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 عند اإلشارة األوىل
François Déroche et al., Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ser. “Études et Recherches”, 2000, p. 63. 

 عند اإلشارة الثانية خيتصر كالتايل
F. Déroche et al., Manuel de codicologie, p. 63. 

 
 القواميس والمووسوعات

 
 الثانيةو  عند اإلشارة األوىل

 .لسان العرب ،« خطط »
 

 املؤلف أن يشري إىل طبعة معينة إذا أراد
، حتقيق يوسف خياط وندمي مرعشلي، لسان العرب احمليط (،٦۰٦٦-٦٥۰٥) حممد بن مكرم بن منظور

 .٦١٧۰جملدات،  ۰دار لسان العرب، بريوت، 
 عند اإلشارة الثانية خيتصر كالتايل

 .۰١ ص اجمللد األول،،لسان العربابن منظور، 
 

 د اإلشارة األوىلعن
G. Rex Smith, « Ṣulayḥids » , EI2. 

 عند اإلشارة الثانية خيتصر كالتايل
G. R. Smith, « Ṣulayḥids ». 

 
اإلشارة فيجب  (Encyclopédie de l’Islam) دائرة املعارف اإلسالميةقالة طويلة من ستشهاد مباالذا مت إ

 إىل الطبعة وإىل الصفحة.

 
 مقاالتال
 

 ة األوىلعند اإلشار 
(، ٥) ۰٥، الدارة، « مآل املخطوطات النجدية بعد سقوط الدرعية » العنقري، هللمحد بن عبد ا

 .١٧ ، ص٦٦١-٢١ ه، ص ٦١٥٧
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 يلما يعند اإلشارة الثانية خيتصر ك
 .٧١ ، ص« النجدية مآل املخطوطات »العنقري، 

 
 عند اإلشارة األوىل

Jean David-Weill, « Un papyrus arabe inédit du Musée du Louvre », Semitica 4, 
1951-1952, p. 67-71, p. 69. 

 عند اإلشارة الثانية خيتصر كالتايل
J. David-Weill, « Un papyrus arabe », p. 68. 

 
 عند اإلشارة األوىل

Marie-Geneviève Guesdon, « Les pages de titre dans les manuscrits arabes datés 
antérieurs à 1500 », dans : Robert M. Kerr & Thomas Milo (éd.), Writings and 
writing from another world and another era. Investigations in Islamic Text and 
Script in Honour of Dr Januarius Justus Witkam Professor of Codicology and 
Palaeography of the Islamic World at Leyden University, Cambridge, 
Archetype, 2010, p. 197-211, p. 200. 

 عند اإلشارة الثانية خيتصر كالتايل
M.-G. Guesdon, « Les pages de titre », p. 198. 
 

 الببليوجرافيا يف هناية املقالةيف حالة وجود بة احلواشي ا: كيفية كت الثايننظام ال
النظر إىل  فريجىعن كيفية كتابة الببليوجرافيا )أما  لسفلية هبذه الطريقةتكتب احلواشي ا ةاحلال هيف هذ

 .(3الفقرة رقم 
 

 )أمثلة( املصادر 
 . ٢١١ اجمللد الرابع، ص م، ٦١١۰ه/ ٦١٦۰ ،معجم البلدانم(،  ٦٥٥١ه/ ١٥١ياقوت )ت   
 

 )أمثلة( الدراسات 
 : طريقة خمتصرة ولكن مع اإلشارة إىل تاريخ النشرتكتب ب 
 .٦۰١ م، ص ٥۰٦۰ه/ ٦١۰١، احلياة العلميةرباشدي، ال

A. Grohmann, From the World of Arabic Papyri, 1952, p. 6. 
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 الببليوجرافيا .3
املؤلف ولكن يعترب ذكرها ستشهد هبا ميكن أن حتتوي الببليوجرافيا يف هناية املقالة على املراجع اليت ال ي

 ني كاملة على قدر اإلمكان.أمساء املؤلفتكون مفيدا. من األفضل أن 
 من األقدم إىل األحدث.، وفق تاريخ نشرهانفسه لمؤلف ل املتعددة نشوراتاملتصنف 

 
 )أمثلة( املصادر 

، حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي، بريوت، دار الكتب معجم البلدانم(،  ٦٥٥١ه/ ١٥١ياقوت )ت 
 )الطبعة األوىل(.م  ٦١١۰ه/ ٦١٦۰جملدات،  ٢العلمية، 

  
 )أمثلة( الدراسات 

 
 الكتب 

 
قوافل احلج املارة بالعارض من خالل وثيقة عثمانية م.  ٥۰۰٢ه/ ٦١٥١إبن عساكر، راشد بن حممد. 

زيع.، الرياض، دار درة التاج للنشر والتو ه ١٢٦أشارت إىل جد  األسرة السعودية وشيخ الدرعية سنة 
  

Déroche, François, avec la collaboration d’Annie Berthier, Marie-Geneviève 
Guesdon, Bernard Guineau, Francis Richard, Annie Vernay-Nouri, Jean Vezin, 
Muhammad Isa Waley. 2000. Manuel de codicologie des manuscrits en écriture 
arabe, Paris, Bibliothèque nationale de France, coll. « Études et Recherches ». 

 
 مقاالت الدوريات 
 

، الدارة، « مآل املخطوطات النجدية بعد سقوط الدرعية »ه.  ٦١٥٧. هللالعنقري، محد بن عبد ا
 .٦٦١-٢١ (، ص٥)۰٥

 
David-Weill, Jean. 1951-1952. « Un papyrus arabe inédit du Musée du 
Louvre », Semitica 4, p. 67-71. 
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 مقاالت الكتب الجماعية 
 
، « أدوات كتابة املخطوط يف البيئة العمانية » م. ٥۰۰٢ه/ ٦١٥١احلراصي، نبهان. و  ي، حممدالراحب
 ٦٢: حصاد الندوة اليت أقامها املنتدى األديب يوم االثنني  املخطوطات العمانيةكيف وصلت إلينايف 

 (.، مسقط، املنتدى األديب )الطبعة األوىلم ٥٢٢١يونيو  ٦٥ه املوافق  ٦١٥٧مجادى األوىل 
 

Guesdon, Marie-Geneviève. 2010. « Les pages de titre dans les manuscrits 
arabes datés antérieurs à 1500 », dans : Robert M. Kerr & Thomas Milo (éd.), 
Writings and writing from another world and another era. Investigations in Islamic 
Text and Script in Honour of Dr Januarius Justus Witkam Professor of 
Codicology and Palaeography of the Islamic World at Leyden University, 
Cambridge, Archetype, p. 197-211. 

 
 أكثر عنفرنسية واإلجنليزية اليت تعطي مناذج لغتني الملقاالت بالانشر تعليمات يرجى االطالع على 

 .اتني اللغتنيإرشادات الطباعة هبو  ت باللغات األوروبيةملطبوعاا
 

 األعمال املنشورة يف اإلنرتنت .4
حوليات خمطوطات يعترب تاريخ نشر   (.URLاإلنرتنت الكامل )موقع من الضروري اإلشارة إىل عنوان 

 لى املوقع.اريخ االطالع األخري عتوتدوين سنويا(  )تنشر مرتني يف السنة يف شهري يناير ويوليو اليمن
 

 الوثائق .5

باللغة  ذلكو  اجملموعة داخلقائمة اجلرد أو  يفرقمها و ، الوثيقةهبا يكتب املكان واملؤسسة اليت حتفظ 
 األصلية

BnF, Ms. Arabe 4168 
Berol, 6803 

Louvre, JDW 2  
منشور يف اإلنرتنت  Erzherzog Rainerجملموعة الربديات وأرقام قائمة اجلرد  PERFبني  (Konkordanz) اجلدول التوافقي
 http://www.onb.ac.at/files/perf_konkordanz.pdfعلى املوقع 

 أمساء املؤسسات .6

http://www.onb.ac.at/files/perf_konkordanz.pdf
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 ية بنيلغة األصلالمسها الكامل باملؤلف ا يكتبيرجى أن  .أو أمريكية اخل أوروبيةعند اإلشارة إىل مؤسسة 
ا على اخلاص هباإلنرتنت  موقع املؤلف أن يعطيستحسن امل إذا مل تكن املؤسسة مشهورة فمنو قوسني. 

 قدر اإلمكان.
 

 .أمساء املؤسسات واهليئات اخل اختصارات .7
 .هلا ال تستخدم االختصارات إال عند الذكر الثاين

 
 اختصارات عناوين الكتب والدوريات  .8

إال استخدام االختصارات  وال ينبغي ،اء الدوريات والكتبألمس عدم استخدام شكل خمتصريرجى 
 األوىلعند اإلشارة  بشرط ذكر اسم املرجع الكامل EI2 ،GAL ،GASللمنشورات املشهورة عامليا مثل 

 .إليه
 
 الصور والروسوم 

إرشادات  حسب)جبانب الفقرة اليت تصاحبها  هاام ا داخل ،ستنشر كل الصور واللوحات مع املقالة
. من الضروري أن إىل جانب الصور امللونة باألبيض واألسودالصور تقبل أو يف هناية املقالة.  (لفاملؤ 

على األقل وأن ترسل مع املقالة  نقطة  ٠٢٢ممسوحة مسحا ضوئيا بدقة  تكون الصور رقمية أو
 jpeg.أو   tif.ملفاتك

يرجى  ،إرشادات إضافية وجود الةأو يف ح ،ذه الشروطهل اتقدمي الصور وفقليف حالة عدم وجود إمكانية 
جيب على املؤلف ، و على احتياجات املقالةاملقرتحة للنشر يعتمد عدد الصور  سريعا.تحرير إبالغ جلنة ال
 عدد الصور مقدما.بتحرير إخبار جلنة ال

ترجع ؤولية احلصول عليها الالزمة لنشر الصور فمسأما التصاريح  حتتها. هاصدر ومالصورة وصف يظهر 
 على النشر.صاحب احلقوق وافقة مبوهو يلتزم أن يزو د جلنة التحرير  ،ؤلفاملإىل 
حقل مقاييس  مع منسجماحجمها أن يكون  ينبغي ولكن بالرسوم التوضيحية واخلرائط اجمللة حبتر 

وضعها املقرتحة واضحة عند اخلرائط والرسوم جيعل أن ؤلف جيب على املو  ،مع عدم جتاوز اهلوام النص 
 اخلارطةمقياس كثافة الرسم أو واضحا وكذلك   حجم الكتاباتأن يكون  مثال وذلك يع ي) رتنتعلى اإلن
 .(اخل
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V. المرحلة النهائية 
مث يوقع املؤلف العقد  .النهائيعلى شكلها ليبدي موافقته التعديالت هبا كل مقالته  نسخة من يستلم املؤلف

حتديد مسؤوليات الطرفني املتبادلة. الذي يوافق فيه على انتقال حقوق الطبع والنشر وعلى  
 
 .secr.cmy@gmail.com:  تحريررجاء االتصال بلجنة البستفسار الل

 
 حلوليات خمطوطات اليمنتحرير جلنة ال
 .٥٢٦٢باريس 

mailto:secr.cmy@gmail.com

