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 ة، للنسخة العربي  
 
 نظر أدناه. ا

Scope 
 

Al-Abhath is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Arts and Sciences of the American 

University of Beirut. The journal publishes articles and reviews in the fields of Arabic and Middle Eastern 

studies. The journal encourages the submission of articles written in English or Arabic dealing with 

Arabic and Middle Eastern studies. Since its inception, Al-Abhath has covered many related fields of 

interest: Arabic and Islamic studies, sociology, numismatics, history, economic, language, psychology 

and astrology, concentrating on the Arab world. It appears in both Arabic and English and is a necessary 

and useful reference for anyone interested in and engaged in the study of any aspect of this part of the 

world. 

 

Ethical and Legal Conditions 

 

The publication of a manuscript in a peer-reviewed work is expected to follow standards of ethical 

behavior for all parties involved in the act of publishing: authors, editors, and reviewers. Authors, editors, 

and reviewers should thoroughly acquaint themselves with Brill’s publication ethics, which may be 

downloaded here: brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 

 

Online Submission 
 

Al-Abhath now uses online submission only. Authors should submit their manuscript online by email to 

alabhath@aub.edu.lb. 

 

Double-blinded Peer Review for Academic and Scholarly Submissions   

Al-Abhath uses a double-blind peer review system, which means that manuscript author(s) do not know 

who the reviewers are, and that reviewers do not know the names of the author(s). When you submit 

your article, please attach a separate title page that includes the full title of the manuscript, the names 

and complete contact details of all authors, the abstract, keywords, and any acknowledgement texts. 

Authors also have to send along their full affiliation: department, university, city, country. These pages 

will not be accessible to the referees. All other files (manuscript, figures, tables, etc.) should not contain 

any information concerning author names, institutions, etc. The names of these files and the document 

properties should also be anonymized.  

 

File Format 
Contributions should be submitted as both a Word document and a Portable Document Format 

(PDF).  

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
mailto:alabhath@aub.edu.lb
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Contact Address 
For any questions or problems relating to your manuscript please contact: Al-Abhath’s e-mail address: 

alabhath@aub.edu.lb.  

 

Affiliation and Acknowledgements 
After reviewers’ approval, the following information should be added underneath the article title: 

Author’s name, author’s full affiliation accompanied by the city and country of the institution in 

addition to the author’s e-mail address (e.g., Bilal Orfali, Department of Arabic and Near Eastern 

Languages, American University of Beirut, Beirut, Lebanon, bo00@aub.edu.lb). If an author wishes to 

list acknowledgements, they should be placed in the first footnote appended to the author’s name. This 

is also the appropriate place for personal words of faith and praise, opening religious formulae and the 

like, with which authors enhance their work. Hence, authors are kindly requested to avoid 

repeating such formulae and phrases in the main text of their manuscript. 

 

File Format 
Both Windows and Mac users are requested to save the file with the extension: .doc or .rtf. 

 

Major Criteria for Acceptance of Articles 
When composing their texts, authors are requested to take into account the following major criteria 

for acceptance: 

 

Theory: Papers should inform or improve our understanding of existing empirical or theoretical 

knowledge in the fields of Arabic and Middle Eastern Studies. Concepts should be clearly 

explained. There should be no major flaws in the argument and the paper should be free from any 

factual errors. 

Literature Review: The paper should cite appropriate literature and provide proper credit to existing 

work on the topic. It should show awareness of and interaction with recent scholarship. It should 

neither be over-referenced, nor under-referenced. 

Contribution/Novelty: The paper should make a new and meaningful contribution to the fields of 

Arabic and Middle Eastern Studies, e.g. by arguing a new thesis, demonstrating a new approach, 

or presenting a valuable synthesis of other research. 

Plagiarism & Potential Legal Issues: The work should in no way duplicate the work of others. It should 

not be offensive or libelous. 

Audience/Scope: The work should be intended for scholars and researchers and fall within the scope 

of Arabic and Middle Eastern Studies, both in its theoretical and/or applied and empirical dimensions. 

It should contain suggestions for the improvement of the contemporary field. 

Structure/Coherence: The work should cohere internally, without addition of any superfluous, non-

mailto:alabhath@aub.edu.lb
mailto:bo00@aub.edu.lb
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constituent elements or omission of any necessary, constituent parts.  

 

Submission Requirements 
 

Language 
Contributions should be written in English or Arabic. Spelling should be consistent throughout 

(except, of course, in quotes and references where the original spelling needs to be retained). If it is 

necessary to include text in another language, please follow the spelling and capitalization rules for 

those languages. 

N.B. When referring to titles in languages that use the Latin script, the capitalization rules of those 

languages should be observed. 

 

Unicode and Non-Roman Fonts 
In view of a uniform encoding of non-Latin scripts and diacritics used for Roman transliteration 

of Arabic, the use of fonts conforming to the Unicode standard is required. For the handling of 

special scripts and transliteration, we recommend following the rules given below, and the information 

provided on the Brill website at: 

brill.com/fileasset/downloads_static/static_fonts_latinipaunicodelist.pdf. 

If you have need of special diacritics then Brill suggests the Brill font (brill.com/about/brill-fonts). For all 

diacritics that cannot be displayed with regular fonts or the Brill, please send along the font with the 

article's electronic version. Please use a Unicode compliant font. For any article using special fonts, send 

along a PDF file with the fonts embedded. 

In case the author uses specific non-standard fonts for the diacritics of Arabic or Persian letters, 

notes about these fonts must be submitted. 

 

Length 
Contributions should not exceed 10,000 words, inclusive of in-text citations and notes, but 

exclusive of a bibliography. Please include a word count with your contribution. The length of the 

paper should be commensurate with what it actually contributes. It should be clear and concise, free of 

rhetoric and verbosity. 

 

Transliteration 
Transliterations of foreign words should follow accepted formats. For the transliteration of Arabic and 

Persian script, we follow the system of the Third Edition of Brill’s Encyclopaedia of Islam, as follows: 

 

Consonants 

 z ز r ر dh ذ d د kh خ ḥ ح ch چ j ج th ث t ت p پ b ب ʾ ء

https://brill.com/fileasset/downloads_static/static_fonts_latinipaunicodelist.pdf
http://www.brill.com/about/brill-fonts
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 g گ k ک q ق f ف gh غ ʿ ع ẓ ظ ṭ ط ḍ ض ṣ ص sh ش s س zh ژ

       y ي  w و h هـ n ن m م l ل

 

Hamza 

The ʾ (hamza) should not be used when it appears in an initial position in a word: al-akhdh not al-ʾakhdh, 

Amīr not ʾAmīr. 

 

Short Vowels 

َ  ــ َ  ـ a ـ u ــ

َ  ــ    i ـ

 

Long Vowels 

ū و ā ا ى

  ī ي 

 

Diphthongs 

َ   و َ   ي aw ـ  ay ـ

 .a; at (construct state): Risālat al-Tarbīʿ wa-l-tadwīr ة

 

Definite Article 

 .al- (article), no elision takes place for sun-letters: al-shams, al-kitāb ال

In case of prepositions preceding definite nouns and pronouns, the a is dropped: fī l-madīna, bi-l-ʿaql, li-l-

ṣāḥib. 

 

Manuscript Structure 
 

The text must be formatted with 1.5-inch margins and be double-spaced. For all other matters of style 

such as capitalization and the use of italics, the Chicago Manual of Style (available online at: 

chicagomanualofstyle.org/contents.html) should be used as a guide. 

 

Abstract and Keywords 
All submissions should be accompanied by concise abstracts (max. 150 words) in both English and Arabic.  

At least five keywords should be included after the abstract text in both Arabic and English. 

 

Punctuation Marks 
All punctuation marks (, : ; .) placed next to quotation marks, should generally be included within 

https://www.chicagomanualofstyle.org/contents.html
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the quotation marks (e.g. “right,” but not “false”, etc.). Moreover, if a footnote number is placed next 

to a punctuation mark, it should be placed after the punctuation mark (;1 .2) unless the context 

exigently requires it to be arranged differently. 

 

Indentation 
Authors should use tabs for the indentation of paragraphs. 

 

Headings 
Obvious structures in the article should be clearly outlined with the use of headings. 

1 First Level Headings Are Bold 

1.1 Second Level Headings Are Bold Italic 

1.1.2 Third Level Headings Are Roman 

 

Footnotes 
Citations or references are provided in footnotes, as indicated before and illustrated below. Al-

Abhath does not make use of endnotes. 

 

References  
Citations in the text 
Citations or references have to be provided in footnotes in accordance with the Chicago Manual of 

Style (see chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).  

 

Bibliography 
Please provide an alphabetical list of all sources cited in your contribution in the form of a 

bibliography. The style to be followed is that of The Chicago Manual of Style. This bibliography will 

not contribute to your word count. 

The following examples illustrate citations using this system. For more details and many more 

examples, see of The Chicago Manual of Style, chapter 14 . 

1. Bibliographical references in footnotes  

Author’s name and surname, Book Title (City: publication house, year), page number. 

• Adam Gacek, Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers (Leiden: Brill, 2009), 34.  

Author’s name and surname, “Article Title,” in Book title, ed. editor name and surname (City: 

Publication house, year), page number. 

• Francesco Chiabotti, “ʿAbd al-Karīm al-Qushayrī (d. 465/1072): Family Ties and Transmission 

in Nishapur’s Sufi Milieu during the Tenth and Eleventh Centuries,” in Portrait of Family with 

Saints, ed. Catherine Mayeur-Jaouen and Alexandre Papas (Berlin: Schwartz Verlag, 2013), 301. 

Author’s name and surname, “Article Title,” Journal volume, issue (year), page number. 

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/16/ch15/ch15_toc.html
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• Eerik Dickinson, “Ibn al-Ṣalāḥ al-Shahrazūrī and the Isnād,” Journal of the American Oriental 

Society 122, 3 (2002), 482. 

Author’s name and surname, “Title” (PhD diss., University, year), page number. 

• Francesco Chiabotti, “Entre soufisme et savoir islamique: L’oeuvre de ʿAbd al-Karīm 

alQushayrī (376-465/986-1072)” (PhD diss., University of Aix-Marseille, 2014), 228-231. 

Author’s name and surname, “Article Title,” encyclopedia, pages/online. 

• L. Gardet, “Ḥaḳīḳa,” EI2. 

2. Shortened versions of bibliographical references (Author’s surname, Book Title/ “Article Title,” 

page number.):  

• Gacek, Arabic manuscripts: A Vademecum for readers, 34. 

• Chiabotti, “ʿAbd al-Karīm al-Qushayrī (d. 465/1072): Family Ties and Transmission in 

Nishapur’s Sufi Milieu during the Tenth and Eleventh Centuries,” 301. 

• Dickinson, “Ibn al-Ṣalāḥ al-Shahrazūrī and the Isnād,” 482. 

If the bibliographical references are used, the reference list is no longer necessary. After the first 

reference to a source in the footnotes, further references consist of the author’s surname, the 

book/article title and the page number. Where a further reference is made to a work cited in the 

immediately preceding note, use Ibid and mention the page number (Ibid., p.).  

If the shortened versions of bibliographical references are used, please ensure that every reference 

cited in the text is also present in the reference list. References should conform to the following 

patterns in the list:  

Books: (Author’s surname, name. Book Title. Ed. editor name and surname. City: Publication 

house, year.) 

• Gacek, Adam. Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers. Leiden: Brill, 2009.  

• Gramlich, Richard, trans. Das Sendschreiben al-Qušayrī’s über das Sufitum. Stuttgart:  F. Steiner 

Verlag, 1989.  

• Ibn Bassām, Muḥammad ibn Aḥmad. Nihāyat al-rutba fī ṭalab al-ḥisba. Ed. Ḥusām al Dīn al-

Sāmarrāʾī. Baghdad: Maṭbaʿat al-Maʿārif, 1968.  

• Sobieroj, Florian, ed. and trans. Die Responsensammlung uber das Sufitum: al-Qušairīs  ʿUyūn 

al-aǧwiba fī funūn al-asʾila. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017. 

Chapter of an edited book: (Author’s surname, name. “Article Title,” in Book Title. Ed. editor name 

and surname. City: Publication house, year, pages.)  

• Thoreau, Henry David. “Walking,” in The Making of the American Essay. Ed. John  D’Agata. 

Minneapolis: Graywolf Press, 2016, 167-195.  

Articles in journal: (Author’s name and surname. “Article Title.” Journal volume. issue (year), 

pages.) 

• Graham, William A. “Traditionalism in Islam: An Essay in Interpretation.” The Journal of 

Interdisciplinary History 23. 3 (1993), 495-522. 
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Articles in encyclopedia: (Author’s surname, name. “Article Title.” Encyclopedia. City: Publication 

house, year, pages/online. 

• Bosworth, C.E. and H. Bowen. “Niẓām al-Mulk.” EI2. Leiden: Brill, online.  

Dissertations: (Author’s surname, name. “Title.” PhD diss., University, year.)  

• Chiabotti, Francesco, “Entre soufisme et savoir islamique: L’oeuvre de ʿ Abd al-Karīm al Qushayrī 

(376-465/986-1072).” PhD diss., University of Aix-Marseille, 2014. 

Figures 

Diagrams, charts, maps, plans, and other line drawings that are not embedded into the text files, as well 

as photographs must be submitted as high-resolution image files (TIFF format). If excessive file size 

forbids the uploading of images by e-mail, these may be forwarded on CD-ROM while being replaced by 

low-resolution link copies at the appropriate places in the article. 

They should be graphic files that are at least 300 dpi for pictures and at least 600 dpi for line drawing.  

 

Book Reviews 
 

In addition to the Articles, Al-Abhath regularly publishes reviews of major new contributions to the 

fields of Arabic language, literature and culture studies. In general, the Editorial Board of Al-Abhath 

will invite experts to write these reviews. However, it also welcomes the submission of book reviews by 

individual authors at their own initiative. The combined purpose of the typical book review for Al-

Abhath is to summarize and, at the same time, critically evaluate the work discussed. With a space 

limit between 800 and 2000 words, there will always be the need to strike a balance between 

providing information about the work to be reviewed on the one hand, and leaving enough space for 

the reviewer’s own evaluation on the other hand. Besides these two elements, a third aspect is to be 

covered in the type of “extended review” required for the Al-Abhath, namely providing a critical 

commentary on the relevance of the work under review to (one or more of) the fields of Arabic 

language, literature and culture studies. Therefore, book reviews for Al-Abhath should cover the 

following three basic elements: 

1 Summary: In this section, the reviewer provides a concise overview and background of the 

work. The text’s key points and main ideas will be highlighted. It is also advised to use certain 

quotes which illustrate the author’s major points of view. 

2 Critical Evaluation: The reviewer selects specific points related to the work for further 

discussion and evaluation, giving, wherever this is possible, priority to issues of methodology. 

One can also think of addressing questions like, how does this work compare with other 

publications by the same author or other books in the same genre? What make this work 

good, different, or ground-breaking? What are the main strengths and weaknesses of the 

work? What worked well for you and what was difficult to understand? 

3 Relevance for the fields of Arabic language, literature and culture studies: This relevance can be 

highlighted by addressing the following questions: 
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− Which key questions did this work raise for you as a specialist in one of the fields of 

Arabic and Middle Eastern Studies? 

− Where does the work’s major contribution to Arabic and Middle Eastern Studies lie? 

− Do you have any ideas or concrete proposals about how to address such questions? 

Review Headings 
Information given in the headings of reviews takes the following form in order and punctuation: 

• Roshdi Rashed (ed.), Lexique historique de la langue scientific arabe, Liv + 971pp. Arabic Science 

and Culture 1. Hidesheim: Georg-Olms-Verlag, 2017. €98. Hardcover. ISBN 9783-487-15528-9.  

• Hassan Ansari, L’imamat et l’occultation selon l’imamisme: Étude bibliographique et histoire des 

textes, xx + 310pp + 268pp (Annexe en Arabe). Islamic History and Civilization: Studies and 

Text 134. Leiden and Boston: Brill, 2017. $245. Hardback. ISBN 978-90-04-23228-0.   

• Isabel Toral-Niehoff, Al-Ḥīra: Eine arabische Kulturmetropole im Spätantiken Kontext, xvii + 

246pp. Leiden and Boston: Brill, 2014. ISBN 978-90-04-22926-6. 

 

Publication 
 

Proofs 
Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to the author by e-mail to check carefully for 

factual and typographic errors. In the event of a multi-authored contribution, proofs are sent to the first-

named author unless otherwise requested. Authors are responsible for checking these proofs and are 

strongly urged to make use of the Comment & Markup toolbar to note their corrections directly on the 

proofs. At this stage in the production process only minor corrections are allowed. Alterations to the 

original manuscript at this stage will result in considerable delay in publication and, therefore, are not 

accepted unless charged to the author. Proofs should be returned promptly.  

 

Consent to Publish 
 

Transfer of Copyright 
By submitting a manuscript, the author agrees that the copyright for the article is transferred to the 

publisher if and when the article is accepted for publication. For that purpose the author needs to sign 

the Consent to Publish form, which will be sent with the first proofs of the manuscript. 

 

Open Access 
Should the author wish to publish the article in Open Access he/she can choose the Brill Open option. 

This allows for non-exclusive Open Access publication under a Creative Commons license in exchange 

for an Article Publication Charge (APC), upon signing a special Brill Open Consent to Publish Form. 

More information on Brill Open can be found on www.brill.com/openaccess.  

http://www.brill.com/openaccess
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ص   نطاق التخص 

 

ة األبحاث األصيلة ومراجعات   األبحاث
ّ
ّية اآلداب والعلوم في الجامعة األميركّية في بيروت. تستقبل املجل

ّ
مة تصدرها كل

َّ
ة محك

ّ
مجل

منذ نشأتها العديد من   األبحاث. تغطي مجلة ية العربّية واإلنكليزّية وتعنى بالدراسات العربية والشرق أوسط ين الكتب باللغت

: الدراسات العربية واإلسالمية، وعلم االجتماع، وعلم العمالت، والتاريخ، واالقتصاد، وعلم اللغة،  مجاالت االهتمام ذات الصلة

وعلم النفس، وعلم الفلك، مع تركيز خاص على العالم العربي. تنشر املجلة باللغتين العربّية واإلنكليزّية وتشكل مرجعا ضروريا  

 . ن جوانب هذه املنطقةومفيدا ألي شخص مهتم ومنشغل في دراسة أي جانب م

 

ة  ة والقانوني   الشروط األخالقي 

 

ةُيشترط على األبحاث املنشورة في 
ّ
بع مبادئ أخالقّية محّددة، ويتعّين على جميع األطراف املشاركين في النشر )باحثون  املجل

ّ
أن تت

 بريل ألخالقّيات النشر عن طريق هذا الرابط: لومحّررون ومراجعون( االلتزام بها. و 
ّ
 إلحاطة بهذه الشروط يمكن تحميل ملف

compliance-cope-ethics-brill.com/page/ethics/publication . 

 

 التقديم عبر اإلنترنت 

 

ة تقبل
ّ
ا فقط. وُيطلب من الباحثين  استالم األبحاث مجل البريد اإللكتروني على  مقاالتهم عن طريق  إرسالاملشاركات إلكترونيًّ

 . alabhath@aub.edu.lbالتالي:  العنوان

 

 نظام التحكيم املزدوج السّرّية للمشاركات األكاديمّية والعلمّية 

ة 
ّ
مين. ونظًرا إلخفاء هوّية الضليعين في  األبحاثتعتمد مجل

َّ
َحك

ُ
ف وامل ِّ

ّ
نظام تحكيم مزدوج السّرّية، يقوم على حجب هوّية املؤل

ف )أو أسماء  
ّ
 عن اسم املؤل

ً
هذه العملّية، ُيطلب من الباحثين تقديم معلومات منفصلة تتضّمن العنوان الكامل للنّص، فضال

صال بالكامل، وا فين(، وبيانات االتّ
ّ
ملستخلصات، والكلمات املفتاحّية، والشكر والتقدير إن ُوجدا. وُيطلب منهم أيًضا تحميل  املؤل

مون على هذه املعلومات. كذلك يجب أال النتمائهم املؤّسس ّي: القسم، الجامعة، املدينة، الدولة تعريٍف موجزٍ 
ّ
لع املحك

ّ
. وال يط

فين تحتوي جميع امللّفات األخرى )النصوص املقّدمة واألشكال ال
ّ
ق بأسماء املؤل

ّ
 أوبيانّية والجداول وغيرها( على أّي معلومات تتعل

 املؤّسسات املنتمين إليها وما إلى ذلك، وينبغي أيًضا إخفاء أسماء هذه امللّفات وخصائص املستندات.

 

 
ّ
 نوع امللف

 "ميكروسوفت وورد" وملف "بي دي أف".
ّ
رسل جميع اإلسهامات في صيغة ملف  تُ

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
mailto:alabhath@aub.edu.lb
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 التراسل عنوان 

ةاملُيرجى التواصل على البريد اإللكترونّي الخاص ب
ّ
ق باملقال.  alabhath@aub.edu.lb جل

ّ
 لطرح أّي استفساٍر أو سؤال يتعل

 

 االنتماء املؤّسس ّي والشكر والتقدير 

مينبعد حصولها على موافقة امل
ّ
  –في الحواش ي  1رقم  تحمل التي –البحثّية أن تخّصص الحاشية األولى ، على الورقة حك

ف واملؤّسسة املنتمي إليها ث
ّ
ف )مثال، بالل األرفه لي، م للمعلومات التالية: اسم املؤل

ّ
قسم  وعنوان البريد اإللكترونّي الخاّص باملؤل

ف في إبداء شكٍر أو  bo00@aub.edu.lb، لبنان، بيروتالجامعة األميركّية في بيروت، ، لغات الشرق األدنى وحضاراته
ّ
(. إذا رغب املؤل

ل 
ّ
ف واملؤّسسة التي ينتمي إليها وما إلى ذلك. ويمث

ّ
تقدير، يجب أن يوضع ذلك ضمن الحاشية األولى أيًضا، وذلك قبل اسم املؤل

ف تعزيز  هذا أي
ّ
ًضا موضًعا مناسًبا لكتابة كلمة شخصّية أو عبارة ثناء أو استهالل بصيغة دينّية أو غير ذلك، إذ قد يوّد املؤل

فين تجّنب تكرار هذه العبارات في النّص الرئيس للمقال.
ّ
 عمله من خالل استعمال تلك العبارات. وُيطلب من املؤل

 

 
ّ
 تنسيق امللف

 وورد أو 
ّ
 rtf.أو  doc.ماك بتنسيقينِّ ُيطلب تسليم ملف

 

 املعايير الرئيسة لقبول املقاالت البحثّية 

 :النشرُيطلب من الباحثين املساهمين مراعاة املعايير الرئيسة التالية عند كتابة مقاالتهم حّتى تحظى باملوافقة على 

الدراسات  : ينبغي أن تسهم األوراق البحثّية في إثراء أو تعزيز فهمنا باملعارف التجريبّية أو النظرّية في مجال الجانب النظرّي 

. وينبغي كذلك شرح املفاهيم املطروحة بشكل واضح، فال يكون هناك مآخذ جوهرّية في عملّية  وسطدراسات الشرق األ العربّية و 

 طرح الحجج أو أخطاء مّتصلة بالوقائع املطروحة.

ي األعمال املّتصلة بموضوع البحث  مراجعة األدبّيات
ّ
: ينبغي أن تستشهد الورقة البحثّية بالدراسات واألدبّيات املناسبة، وتوف

ها الواجب من التقدير واالعتراف. وعليها كذلك أن تحيط بالدراسات الحديثة وتتفاعل معها. وال يجدر بالباحث اإلفراط في  حقَّ

 استعمال املراجع كما ال ُيقبل منه ذكر عدٍد غير كاٍف منها.

ودراسات  العربّية الدراسات  ة إسهاًما جديًدا ذا مغزى في أحد مجاالت: ينبغي أن تقّدم الورقة البحثيّ اإلسهام وأصالة الطرح

، ومن األمثلة على ذلك مناقشة فرضّية جديدة، أو السعي إلثبات مقاربة جديدة، أو الجمع بين خالصات بحوث الشرق األوسط

 أخرى في توليفة مبتكرة وقّيمة.

م نسًخا ملا أنجزه اآلخرون، كما  : ال ينبغي في أّي حال من األحوال أن يكون العملالسرقة األدبّية واألمور القانونّية املحتملة  املقدَّ

ه ال ينبغي أن يكون الغرض منه االعتداء أو التشهير باآلخرين.    أنّ

م العلماء والباحثين العاملين في مجال جمهور املتلّقين ونطاق البحث ن أن يخاطب العمل املقدَّ ودراسات  العربّية الدراسات: يتعيَّ

mailto:alabhath@aub.edu.lb
mailto:bo00@aub.edu.lb


Al-Abhath 
  األبحاث
brill.com/alab 

 

 

 

 

Instructions for Authors |  املشاركين إرشادات الباحثين  

Last revised on 23 December 2021  page 11 of 17 

، سواء على مستوى األبعاد النظرّية أو التطبيقّية والتجريبّية. كما يجب أن يقّدم اقتراحات تهدف إلثراء الفكر الشرق األوسط

 املعاصر.

ساق بين أجزائه، دون الحاجة إلدخال أّي بنية النّص والترابط املنطقّي 
ّ
سم العمل املقّدم بالترابط املنطقّي واالت

ّ
: ينبغي أن يت

 عناصر غير ضرورّية أو غير أساسّية على النّص، أو حذف أّي أجزاء ضرورّية أو أساسّية.

 

بات النشر 
 
 متطل

 

 مواصفات اللغة 

. وينبغي االلتزام بنظام هجائّي ثابت بالنسبة للنّص املقّدم  أو االنجليزية ُيطلب من املساهمين كتابة النصوص باللغة العربّية

االقتباسات واالستشهادات باملراجع التي تستلزم االحتفاظ بنظام الهجاء األصلّي(. وإن استلزم إيراد نّص بلغٍة  )طبًعا فيما عدا 

 ، فُيرجى التقّيد بالتهجئة املعتمدة في تلك اللغة.  أخرى 

 الالتينّي.مالحظة: ُتراعى قواعد كتابة الحرف األّول بشكٍل كبير عند اإلحالة إلى مراجع بالحرف 

 

 نظام الحروف الدولّي املوّحد )اليونيكود( والخطوط غير الرومانّية 

نظًرا للترميز املوّحد للنصوص غير الالتينّية وعالمات التشكيل املستخدمة في نظام كتابة الحروف العربّية باللغة الرومانّية، 

لخاّصة وكتابة الحروف بلغة أخرى، نوص ي باّتباع يجب استخدام خطوٍط تطابق معيار اليونيكود. وملعالجة بعض النصوص ا 

 القواعد الواردة أدناه، وكذا املعلومات املتاحة عبر املوقع اإللكتروني لدار بريل للنشر: 

s_static/static_fonts_latinipaunicodelist.pdfbrill.com/fileasset/download . 

 بريل )
ّ
ر في  fonts-brill.com/about/brillوتقترح بريل لعالمات التشكيل الخاّصة استعمال خط

ّ
(. أّما عالمات التشكيل التي ال تتوف

 املستعمل مع النسخة االلكترونّية للمقال. ُيرجى استعمال 
ّ
 بريل، فُيطلب من الباحث إرسال الخط

ّ
الخطوط العادّية أو في خط

 
ّ
 مع نّص املقال في ملف

ً
ٍ موافٍق لليونيكود، وفي حال استعمال خطوٍط خاّصة فال بّد من إرسالها مرفقة

ّ
. وفي حال  PDFخط

استعمال خطوٍط غير قياسّية لتدوين عالمات تشكيل األحرف العربّية أو الفارسّية، يتعّين إرسال مالحظات بشأن هذه  

 الخطوط.

 

 حجم النّص املكتوب  

 تتجاوز الورقة البحثّية 
ّ

مة املصادر آالف كلمة، بما في ذلك االستشهادات واملالحظات املدرجة في النّص، باستثناء قائ 10يجب أال

واملراجع. وُيطلب إدراج إجمالّي عدد كلمات النّص ضمن املقترح املقّدم. ويجب أن يتناسب طول الورقة البحثّية مع الحجم  

 الفعلّي لإلسهام الذي تقّدمه، كذلك يجب أن تكون واضحة وموجزة، وأن تتجّنب لغة الخطابة واإلسهاب.

 

https://brill.com/fileasset/downloads_static/static_fonts_latinipaunicodelist.pdf
http://www.brill.com/about/brill-fonts
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 نظام النقحرة 

ا مقبولة. ولكتابة الحروف العربّية والفارسّية بالحرف الالتينّي، يتعّين ينبغي أن تتبع عملّية نقل ا
ً
ألحرف من لغٍة إلى أخرى صيغ

باع نظام النقحرة الوارد في النسخة الثالثة من 
ّ
(،  Brill’s Encyclopaedia of Islamالصادرة عن دار بريل ) موسوعة اإلسالمات

 وهو على النحو اآلتي: 

 

 الحروف الساكنة  

zh ژ z ز  r  ر dh ذ  d د  kh خ  ḥ ح  ch چ  j ج  th ث  t ت  p پ  b ب  ʾ ء 

m م  l  ل g گ k ک  q ق  f ف  gh غ  ʿ ع  ẓ ظ  ṭ ط  ḍ ض  ṣ ص  sh ش  s س  

y ي  w و  h ه  n ن 

 

 الصوائت القصيرة 

 
َ
   aـ

ُ
   iِـّ   uـ

 

 الصوائت الطويلة 

  ī ي ū و ā ا ى

 

 اإلدغامات 

 و 
َ
 ي   awـ

َ
   ayـ

 

 التعريف

al- )الم التعريف( 

 

 بنية النص  

 

بوصة مع استعمال مساحة مزدوجة للتباعد بين السطور.  1.5يجب أن يشتمل تنسيق النّص على مساحة للهوامش تقّدر بـ 

قة بنمط 
ّ
الع على دليل شيكاجو  ملعرفة جميع األمور األخرى املتعل

ّ
 املائل، يرجى االط

ّ
الكتابة مثل استعمال الحروف الكبيرة والخط

  : ( املتاح عبر شبكة اإلنترنت على املوقع اإللكترونّي التاليChicago Manual of Styleلنمط الكتابة )

chicagomanualofstyle.org/contents.html . 

 

http://www.chicagomanualofstyle.org/contents.html
https://www.chicagomanualofstyle.org/contents.html
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صات البحثّية والكلمات املفتاحّية 
ّ
 امللخ

ص بحثّي دقيق )
ّ
كلمة كحّدٍ أقص ى( باللغة العربّية، وأيًضا تقديم  150بالنسبة لألوراق البحثّية املقّدمة، ُيرفق النّص بملخ

ص بحثّي باللغ
ّ
صات البحثّية.بكلتي اللغتين اإلنجليزّية. وينبغي إدراج خمس كلمات مفتاحّية  ةملخ

ّ
 مع امللخ

 

 عالمات الترقيم 

"، بعد عالمات االقتباس إلى داخلها )على سبيل امل  واردةينبغي نقل جميع عالمات الترقيم ), : ; .( ال
ً

 من "باطال
ً

ا،"، بدال ثال: "حقًّ

 ( ما لم يحّدد السياق خالف ذلك. 2.  1وما إلى ذلك(. وكذلك يوضع رقم اإلحالة إلى الحاشية بعد عالمة الترقيم ال قبله )؛

 

 اإلزاحة 

فين ترك مسافة في مطلع الفقرات باستعمال تاب ) 
ّ
 (.tabيجب على املؤل

 

 العناوين 

 واضحة عن طريق العناوين الرئيسة والفرعّيةعلى املقال أن يعكس 
ً
 .هيكلّية

ٍّ غامق  1
 
ل بخط  عناوين املستوى األو 

ٍّ غامقٍّ مائل  1. 1
 
 عناوين املستوى الثاني بخط

ٍ عادّي  2. 1. 1
ّ
 عناوين املستوى الثالث بخط

 

 الحواش ي 

ة املركز نظام التعليقات الختامّية.كما هو مبّين من قبل وموّضح الحواش ي ترد االستشهادات واملراجع في 
ّ
 أدناه. ال تعتمد مجل

 

 املراجع 

 اإلحاالت ضمن النّص 
نظر:  Chicago Manual of Styleوفًقا ملقاربة دليل شيكاجو لنمط الكتابة ) في الحواش يترد االستشهادات أو املراجع  

ُ
(، ا

chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.   

 

 قائمة املراجع 

بع نمط الكتابة وفًقا ملقاربة دليل ش
ّ
ا بجميع املصادر واملراجع الواردة في النّص. ُيت يكاجو لنمط  يرجى تقديم قائمة مرّتبة أبجديًّ

 (. ال ُتحَسب قائمة املراجع هذه ضمن العدد اإلجمالّي لكلمات الورقة البحثّية.Chicago Manual of Styleالكتابة )

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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الع علىو . هذه الطريقةتوّضح األمثلة اآلتية طريقة كتابة االستشهادات استناًدا إلى 
ّ
  للمزيد من املعلومات واألمثلة، ُيرجى االط

 ن دليل شيكاجو لنمط الكتابة.م 14 لالفص

 :اإلحاالت املرجعّية .1

  .)املدينة: دار النشر، السنة(، الصفحة عنوان الكتاباسم الكاتب وشهرته،  •

 .22(، 2006)الدار البيضاء: دار توبقال،  األدب والغرابة: دراسات بنيوّية في األدب العربّي عبد الفّتاح كيليطو، 

 .، تحرير اسم املحّرر وشهرته )املدينة: دار النشر، السنة(، الصفحةعنوان الكتاب في  اسم الكاتب وشهرته، "عنوان املقال،" •

، تحرير نحو إعادة بناء الدراسات اإلسالمّية رضوان السّيد، "الدراسات اإلسالمّية: التصّدع وإمكانّيات إعادة البناء،" في 

 .15(، 2019رضوان السّيد وساري حنفي وبالل األرفه لي )بيروت: الدار العربّية للعلوم ناشرون، 

ة اسم الكاتب وشهرته، "عنوان املقال،"  •
ّ
داملجل

ّ
 .العدد )سنة النشر(، الصفحة، املجل

 .10(، 1999) 19 ألفسلمى خضراء الجّيوس ي، "املرأة العربّية في مواجهة العصر: أفق ورؤية،" 

 .اسم الكاتب وشهرته، "عنوان األطروحة" )أطروحة دكتواره/ رسالة ماجستير، الجامعة، السنة(، الصفحة •

في األنساق الثقافّية وإشكالّيات التأويل" )أطروحة دكتوراه، الجامعة  ضياء الكعبي، " تحوالت السرد العربّي القديم: دراسة 

 . 54(، 2004األردنّية، 

 :اإلحاالت املرجعّية املختصرة .2

 .شهرة الكاتب، عنوان الكتاب،/"عنوان املقال،" الصفحة  •

 .22، األدب والغرابةكيليطو، 

 .15السّيد، "الدراسات اإلسالمّية،" 

 .10"املرأة العربّية في مواجهة العصر،" الجّيوس ي، 

 .54الكعبي، " تحوالت السرد العربّي،" 

ختصر للمصدر نفسه في املّرات التالية )شهرة الكاتب، الكتاب،/"املقال،"    للمّرة األولى، ثّم تُ
ً
ذكر اإلحالة املرجعّية كاملة تُ

رجى استعمال عبارة: "املصدر نفسه،" عند اإلحالة إلى  يُ  .الصفحة(. وُيستغنى بهذه الطريقة عن قائمة املصادر واملراجع

في حال استعمال اإلحاالت املرجعّية  و املصدر نفسه مّرتين متتاليتين، مع تحديد رقم الصفحة )املصدر نفسه، ص.(

درج املصادر واملراجع في قائمٍة ترد آخر املقالة بع النمط اآلتي في تدوين املصادر  .املختصرة، تُ
َّ
، على أن في القائمة واملراجعُيت

ا  ألفبائيًّ
ً
بة  :تكون مرتّ

. تحقيق اسم املحّقق وشهرته. ترجمة اسم املترجم وشهرته. املدينة: دار النشر، عنوان الكتاب الكتب: )شهرة الكاتب، اسمه.  •

 السنة.( 

http://www.chicagomanualofstyle.org/contents.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/contents.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/contents.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/contents.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/contents.html
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 .1984بيروت: دار صادر، . تحقيق وداد القاض ي. البصائر والذخائرالتوحيدّي، أبو حّيان علّي بن محّمد. 

 .2003. بيروت: املؤّسسة العربّية للدراسات والنشر، تحقيقات لغوّيةاألسد، ناصر الدين. 

 .1993. ترجمة عبد الكبير الشرقاوي. الدار البيضاء: دار توبقال، املقامات: السرد واألنساق الثقافّيةكيليطو، عبد الفّتاح. 

"عنوان املقال،" في عنوان الكتاب. تحقيق اسم املحّقق وشهرته. املدينة: دار النشر،   مقال في كتاب: )شهرة الكاتب، اسمه.  •

 السنة، صفحات املقال.( 

في محراب املعرفة: دراسات القاض ي، وداد. "مقامات بديع الّزمان الهمذانّي: تقنّية القناع ومراميها الفّنّية والفكرّية،" في 

 .482-461، 1997السعافين. بيروت: دار صادر،  . تحرير إبراهيممهداة إلى إحسان عّباس

ة: )شهرة الكاتب، اسمه. "عنوان املقال."  •
ّ
ةمقال في مجل

ّ
د. العدد )السنة(، صفحات املقال.(  املجل

ّ
  املجل

  .78-43(، 2013) 71. 18 إسالمّية املعرفةالخطيب، معتّز. "منهجّية املقاصد والوسائل في االجتهاد الفقهّي." 

 . املدينة: دار النشر، السنة، الجزء.( املوسوعةمقال في موسوعة: )شهرة الكاتب، اسمه. "عنوان املقال."  •

أ في علم مكارم األخالق." 
ّ
مكارم األخالق بين النظرّية والتطبيق: تأصيل علم إسالمّي   موسوعة علمالحكيم، سعاد. "املوط

 .2، 2020. جّدة: دار املنهاج؛ بيروت: دار طوق النجاة، جديد

 األطروحات: )شهرة الكاتب، اسمه. "عنوان األطروحة." أطروحة دكتواره/رسالة ماجستير، الجامعة، السنة.(  •

 . 1950." أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، عبد الرحمن، عائشة. "رسالة الغفران: دراسة وتحقيق

 

 مراجعات الكتب 

 

ة 
ّ
  الدراساتبانتظام مراجعات خاّصة باإلسهامات الجديدة الرئيسة املّتصلة بمجال  املركزإلى جانب نشر املقاالت، تنشر مجل

ة الشرق أوسطيةالعربّية و 
ّ
الدعوة للخبراء لكتابة مراجعاتهم الخاّصة لنشرها.   األبحاث. وبوجه عاّم، توّجه هيئة تحرير مجل

ة أيًضا بتلّقي مراجعات الكتب من جانب املساهمين كمبادرٍة فردّية من 
ّ
َبلهموترّحب املجل . وتنطوي عملّية تقديم مراجعة  قِّ

ل أّولهما في تلخيص  ،نمطّية للكتب على هدفين
ّ
ة  يتمث

ّ
ر املجل

ّ
األعمال املطروحة وفي الوقت ذاته تقييمها تقييًما ناقًدا. وسوف توف

كلمة وذلك لتحقيق التوازن بين توفير املعلومات حول العمل قيد املراجعة من ناحية،  3000و 1000دائًما مساحة تتراوح بين  

 عن هذين 
ً

ع لعرض تقييمه من ناحية أخرى. فضال العنصرين، يشتمل هذا النوع من "املراجعة  وترك مساحة كافية للُمراجِّ

ة 
ّ
ب وجوده في مجل

ّ
، أال وهو توفير إمكانّية كتابة التعليقات الناقدة حول مدى صلة  األبحاث املوّسعة" على جانٍب ثالٍث يتطل

كذا، سوف تشمل  النظرّية أو التطبيقّية. وهوالشرق أوسطية العمل قيد املراجعة بواحد أو أكثر من مجاالت الدراسات العربّية 

ة 
ّ
 العناصر األساسّية الثالثة التالية: األبحاثمراجعات الكتب التي تنشرها مجل

ص .1
 
ع في هذا القسم نظرة عاّمة موجزة عن العمل وكذا املعلومات األساسّية الخاّصة به. ويلقي الضوء على  امللخ راجِّ

ُ
: يقّدم امل
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يطرحها النص، وُيستحسن أيًضا استعمال اقتباسات محّددة تعكس اآلراء الرئيسة  النقاط األساسّية واألفكار الرئيسة التي  

ف. 
ّ
 للمؤل

ق بالعمل إلجراء املزيد من املناقشة والتقييم حيثما كان ذلك ممكًنا وبحيث  التقييم الناقد .2
ّ
ا محّددة تتعل

ً
ع نقاط راجِّ

ُ
: يختار امل

قة بمنهجّية الب 
ّ
ع أيًضا في طرح بعض األسئلة من قبيل: هل يمكن  يعطي األولوّية ملناقشة القضايا املتعل راجِّ

ُ
ر امل

ّ
حث. ورّبما يفك

ف األخرى أو مع الكتب التي تتناول املوضوع نفسه؟ أو ما الذي يجعل هذا العمل 
ّ
مقارنة النّص مع غيره من إصدارات املؤل

األمور التي استحسنتها من العمل وما هي األمور ممّيًزا أو مختلًفا أو رائًدا؟ أو ما هي نقاط قّوة العمل ونقاط ضعفه؟ أو ما هي 

 التي واجهت صعوبة في فهمها؟   

ة .3  : يمكن إبراز تلك الصلة من خالل طرح األسئلة التالية:مدى الصلة بمجاالت الدراسات العربي 

مجاالت   • في أحد  نظرك بصفتك متخّصًصا  من وجهة  العمل  يطرحها  التي  املسائل األساسّية   عربّية ال  الدراسات ما هي 

   ؟ والشرق أوسطية

   ؟والشرق أوسطية أين تكمن اإلسهامات الرئيسة للعمل بالنسبة ملجال الدراسات العربّية •

 هل لديك أّي أفكار أو مقترحات ملموسة حول كيفّية معالجة مثل هذه املسائل؟ •

 

 جعات الكتب راعناوين م

  :لشكل اآلتيا وفقجعات الكتب أن تكون راعلى عناوين م

  ص. إربد: عالم الكتب 592، ّي : دارسة تفكيكية في مسائل الخالف النحو ّي العقل النحو حسن خميس امللخ، 

 .  978ISBN- 9957-631-80-2. 2017الحديث ،

  :ص. بيروت  1460، دفاتاة املعاصرة مع كل املتر املورد العربّي: قاموس اللغة العربّي وحي البعلبكي،   

 .ISBN 978-6146302055. 2016دار العلم للماليين، 

 

 النشر

 

 املراجعة 

رَسل النسخة املراَجعة إلى الباحث عن طريق البريد اإللكترونّي لتصويب األخطاء النّصّية أو  تُ في حال املوافقة على نشر املقال، 

ف  ِّ
ّ
رَسل النسخة املراَجعة إلى املؤل ا، تُ

ً
فين  املطبعّية. وإذا كان املقال تأليًفا مشترك

ّ
لب غير ذلك، ويكون على املؤل

ُ
 إذا ط

ّ
األّول إال

الع عليها. وُينَصح في هذه الحال استعمال املالحظات أو العالمات ليسهل تتّبع تعديالتهم على املقال. وفي  
ّ
اآلخرين مسؤولّية االط

 بالتعديالت الطفيفة، وذلك أّن التغييرات الجذرّية لنّص املق
ّ

ال تؤّخر عملّية النشر، وال ُيسمح بها ما لم هذه املرحلة، ال ُيسمح إال

ف الباحث بإجرائها. عموًما، ُيطلب من الباحثين إعادة تسليم مقاالتهم في أسرع وقٍت بعد مراجعتها. 
َّ
 ُيكل
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افقة على النشر   املو

 

 نقل حقوق النشر 

يوافق املؤلف على نقل حقوق النشر إلى الناشر عندما يتم قبول املقال للنشر. لهذا الغرض  النص للمجلةمن خالل تقديم 

 .التجربة الطباعية األولىمع   اي سيتم إرسالهتاملوافقة على النشر، وال استمارةاملؤلف التوقيع على  نرجو من

 

 اإلتاحة املفتوحة 

إمكانه اللجوء إلى خيار بريل املفتوح. هذا يسمح له بالنشر املفتوح  فباإلتاحة املفتوحة إذا رغب الباحث في نشر مقاله بشكل 

املقال، بعد التوقيع على استمارة خاصة ملوافقة مفتوحة  الغير الحصري تحت ترخيص املشاغ اإلبداعي مقابل رسوم نشر 

 .brill.com/brillopen: ملزيٍد من املعلومات عن اإلتاحة املفتوحة لبريل ُيرجى مراجعة الرابط التالي بالنشر لبريل. 
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