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* براساس برنامة شماره  3/58/ 578878مورخ  32/52/55دفتر سیاست گذاار و برنامذه ريذا امذور
پژوهشي وزارت علوم ،تحقیقات و فناور  ،مجوز انتشار دوفصلنامه مطالعذات ترممذه آذرون و ثذدي
صادر شده است.
* بر اساس مجوز شماره  3/58/255277مورخ  5334/50/7کمیسذیون بررسذي نشذريات علمذي وزارت
علوم ،تحقیقات و فناور از شماره نخست درمه علمي -پژوهشي به مجله اعطا شد.
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* پروانه انتشار اين مجله به شماره  35/32463مورخ  35/50/25از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
صادر شده است.

دوره  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5335
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.1.8

دو فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات ترممه آرون و ثدي
ناشر و صاثب امتیاز
سردبیر
مدير مسؤول
مدير داخلي
مدير امرايي

دانشگاه تربيت مدرس
سعيد نجفی اسداللهی
علی حاجی خانی
سيد ابراهيم آرمن
شهره حيدری

سعيد بزرگ بيگدلی (دانشيار ،دانشگاه تربيت مدرس)
علی حاجیخانی (استادیار ،دانشگاه تربيت مدرس)
رقيه رستم پور ملکی (دانشيار ،دانشگاه الزهرا)
کاووس روحی برندق (استادیار ،دانشگاه تربيت مدرس)
عبدالهادی فقهی زاده (دانشيار ،دانشگاه تهران)
فتحيه فتاحی زاده (دانشيار ،دانشگاه الزهرا)

عاليه کرد زعفرانلو کامبوزیا (دانشيار ،دانشگاه تربيت مدرس)
عباس مصالیی پور یزدی ( دانشيار ،دانشگاه امام صادق "ع")
حميدرضا ميرحاجی (دانشيار ،دانشگاه عالمه طباطبایی)
رضا ناظميان (دانشيار ،دانشگاه عالمه طباطبایی)
سعيد نجفی اسدالهی (استاد ،دانشگاه عالمه طباطبایی)
ناصر نيکوبخت (استاد ،دانشگاه تربيت مدرس)

هیئت تحريريه

مهدی ناصری
مصطفی جانجانی
شمس

 نشانی :تهران ،تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جالل آل احمد ،دانشگگاه تربيگت مگدرس ،دانشکگگده علگوم اناگگانی،
دفتر مجله مدرس ،صنگدوق پاگگتی 91991-931
پيام نگارmmtqh@modares.ac.ir :
تلفکس82884655 :
 نشانی چاپخانه :ميدان انقالب ،ابتدای کارگر جنوبی ،انتهای کوچه مهدیزاده ،شماره  ،11کتاب شمس
 .9مقالهها بيانگر آرا و نظریات نویاندگان است.

 .2این مجله در پایگگاه اسگتنادی علگوم جهگان اسگالم ( )ISCبگه نشگانی  www.isc.gov.irو اطالعگات علمگی جهگاد
دانشگاهی ( )ISDبه نشانی  www.isd.irو بانگ

اطالعگات نشگریات علمگی کشگور  www.magiran.comو پایگگاه

مجالت تخصصی نور به نشانی  www.noormags.irنمایه میشود.
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ويراستار (فارسي) ،ثروفچیني و
صفحهورايي
ويراستار (انگلیسي)
ناظر چاپ
چاپ

شهره حيدری

قيمت تكشماره 00/000 :ريال
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اهداف مجله
 گسترش نگاه تخصصی به حوزه ترجمه قرآن و حدیث معرفی اصول و مبانی ترجمه قران و دیگر کتب روایی تعمیق پژوهشها در عرصه ترجمه قرآن بسترسازی برای شناسایی و ارزیابی سبکها و روشهای مناسب در ترجمه قرآنکریم ،احادیث شریفه و منابع دینی فراهمآوری زمینه جهت رفع موانع و مشکالت ترجمههای قرآن کریم ،احادیث شریف و سایر کتب مربوطه در آینده ایجاد زمینه برای نقد و بررسی نظریههای ترجمه و زبانشناسی در حوزه قرآن و حدیث و کتب دینی فراهم آوردن بستر مناسب جهت کمک به مترجمان قرآنکریم و احادیث شریفه و کتب تفسیری در ارائه ترجمههایمناسب

محورهای پذیرش مقاله
 بررسی و نقد ترجمههای قرآنکریم به زبان فارسی و غیر فارسی با استفاده از نظریات ترجمه بررسی و نقد ترجمههای نهج البالغه و کتب روایی ،ادعیه و سایر منابع دینی بررسی موانع ترجمه ،آسیبشناسی و راهکارهای آسیبزدایی از ترجمههای قرآن و حدیث روششناسی ترجمه قرآنکریم و احادیث شریفه بررسی و نقد مبانی (کالمی ،فلسفی ،فقهی و عرفانی) ترجمههای قرآن و حدیث بررسی تطبیقی ترجمههای شیعی و سنی قرآنکریم بررسی و نقد ادله جواز و یا عدم جواز ترجمه قرآنکریم بررسی احکام فقهی ترجمه قرآنکریم ترجمههای قرآنکریم و مباحث میان رشتهای ( زبانشناسی ،معناشناسی و مردمشناسی و )... بررسی ترجمههای چند رسانهای قرآنکریم بررسی و نقد سبکهای ترجمه قرآن کریم و احادیث شریفه تاریخ ترجمه قرآنکریم و بررسی تطورات تاریخی آن -تأثیر و تأثّر ترجمههای قرآن بر ادبیات فارسی و ادبیات عربی
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 -بررسی و نقد ترجمه تفاسیر قرآنکریم به زبانهای مختلف

 ترجمه قرآنکریم و تحوالت زبانی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی روشهای آموزش ترجمه قرآنکریم بررسی تطبیقی ترجمههای زبان فارسی قرآنکریم و دیگر زبان های دنیا تأثیرپذیری ترجمههای قرآن از روایات معصومین -معادلیابی واژگان در ترجمه مفردات قرآنی
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 -کارکرد واژهنامههای کهن عربی و فارسی در ترجمه قرآنکریم و احادیث شریفه

 ارزیابی محاسن و عیوب کاربست فناوریهای نوین در ترجمه قرآنکریم و متون دینی ارزیابی نقش تحوالت زبانی در ترجمه قرآن و متون مقدس اسالمی بررسی راهکارهای تقویت ترجمههای قرآن کریم و متون مقدس اسالمی بررسی واژهشناختی ،زبانشناختی و رویکرد ترجمه مفسّران و مترجمان قدیم ایرانی از رهگذر تحقیق در تفسیرهاو ترجمههای کهن قرآن کریم؛ از جمله :تفسیر طبری ،تفسیر سورآبادی ،تفسیر قرآن پاک ،تفسیر ابوالفتوح و ...
 بررسی پیشینه تاریخی ترجمه قرآنکریم و سیر تطورات آن -بررسی و نقد تأثیر اسرائیلیات در ترجمه قرآنکریم

شیوهنامه نگارش و تدوین مقاله
توجه( :در صورت عدم رعایت دقیق موارد ذیل ،مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد)
ارسال مقاله فقط از طریق سامانه http://qhts.modares.ac.ir

می باشد و شامل موارد ذیل است:

 ساختار مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی ،واژههای کلیدی ،مقدمه ،بدنه اصلی (مباحث نظری، حجم مقاله ،شامل متن ،چکیده فارسی ،چکیده التین ،منابع و شکلها ،جدولها ،با رعایت استانداردهایحروفچینی مجله ،باید بین  51تا  51صفحه باشد .مقاالت با حجم بیش از  51صفحه بررسی نخواهد شد.
 چکیده فارسی (حداقل  022و حداکثر  012کلمه)؛ واژههای کلیدی فارسی (حداکثر  1واژه)؛ چکیده انگلیسی(حداکثر  012کلمه و حداقل  022کلمه) و واژههای کلیدی انگلیسی (حداکثر  1واژه)
 مسئولیت علمی مقاله بر عهده نفر اول است. تبصره :اگر صاحب اثر شخصیت حقوقی (سازمان ،نهاد و )...باشد ،بهجای نام خانوادگی و نام نویسنده ،عنوانشخصیت حقوقی ذکر شود.
 -یک فایل

pdf

حاوی مشخصات کامل نویسنده /نویسندگان مقاله؛ شامل نام سازمان مربوطه ،مرتبه علمی

نویسنده /نویسندگان ،شماره تلفن همراه و نشانی ایمیل
 یک فایل  pdfحاوی کل مقاله بدون مشخصات نویسنده /نویسندگان مقاله؛ یک فایل  wordحاوی کل مقاله اصلی ،بدون مشخصات نویسنده /نویسندگان مقاله؛ -فایلهای تکمیلی شامل :فرم تعهدنامه مبنی بر عدم چاپ مقاله در نشریهای دیگر و عدم ارسال همزمان برای
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داده و روش تحقیق ،یافتههای تحقیق ،تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری)  ،فهرست منابع و ضمائم باشد.

نشریات دیگر ،فرم تأییدیه مقاله برای مقاالت مستخرج از پایاننامه یا رساله و فرم تأییدیه کار تحقیقاتی برای
مقاالت مستقل ( این فرمها روی صفحه اصلی مجله موجود است).
 حروفچینی مقاله باید در برنامة  Word 2007یا  Word 2010و با فاصله میان سطور سینگل و حاشیهها از باال ،0نگارش مقاله از قلمهای ذیل استفاده شود:
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پایین  ،0.1راست  0.1و چپ  0سانتیمتر باشد .در تایپ مقاالت ،رعایت نیمفاصله ضروری است .الزم است در

-

عنوان مقاله 51 :بی نازنین بولد

-

5

اسامی نویسندگان 50 :بی نازنین بولد ،

-

مرتبه علمی نویسندگان 55 :بی نازنین

-

کلمه چکیده 51 :بی نازنین بولد

-

متن چکیده 52 :بی نازنین بولد

-

واژههای کلیدی 52 :بی نازنین بولد

-

متن مقاله 51 :بی لوتوس نازک

-

متن عربی مقاله 51 :نورلوتوس

-

در تدوین اصل مقاله برای تنظیم بخشهای مختلف مقاله قبل از تیترهای اصلی و فرعی ،از مقدمه تا
نتیجهگیری و منابع از اعداد (مثل -5 :و  -5-5و  -0و  )-5-0استفاده شود و پس از تیترها ،نیازی به دو نقطه
نیست.

-

تیتر دو شمارهای 50 :بی نازنین بولد

-

تیتر سه و چهار شمارهای 55 :بی نازنین بولد

-

شیوة ارجاع در مقاله باید به سبک  APAو یا شیکاگو باشد و منابع مورد استناد در متن با ذکر نام خانوادگی
نویسنده ،سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود( :گنجی.)00 :5111 ،

-

شیوة نگارش مشخصات منابع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا باید مطابق نمونههای ذیل باشد:

-

کتاب :نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان ،نام ،عنوان کتاب (ایتالیک) ،مترجم ،محل انتشار ،ناشر ،سال
انتشار،

مثال -5 :فضل ،صالح ،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ،ط ،5القاهرة :دار الشروق5٩٩1( .م)،
-

 -0صفارزاده ،طاهره ، ،ترجمه قرآن ،انتشارات جهان رایانه کوثر:تهران5112( .ش)

-

مجله :نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان ،نام ،عنوان مقاله (داخل گیومه) ،نام مجله (ایتالیک)،
شمارة مجله ،شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله ،سال انتشار،

مثال :مصطفوینیا ،سیدمحمدرضی« ،نقد ساختار ترجمه حداد عادل و صفارزاده (بررسی موردی ضمیر فصل)»،
مجله دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ،شماره 51٩1( ،5ش)،
 -آیات مبارکه قرآن کریم در پرانتز گلدار با فونت نورلوتوس  50بولد قرار گیرد﴾ ﴿ .
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-

تیتر یک شمارهای 51 :بی نازنین بولد

مثال﴿ :جاء الحق وزهق الباطل﴾ (إسراء)15 /
 توضیحات شکل :باالی شکل آورده شود خود کلمه شکل و شماره شکل بولد و توضیحات نازک بی نازنین 52 توضیحات جدول :باالی جدول آورده شود و خود کلمه جدول و شماره جدول بولد و توضیحات نازک بی نازنین 52] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.1.8

* قلم زیرنویس فارسی 9 :بی لوتوس نازک و قلم زیرنویس التین 8 :تایمز نیو رمن نازک

 بین عالئم نگارشی و کلمه قبل فاصلهای نباشد .مثال :اگر در پایان جمله ،نقطه بیاوریم حتما بین نقطه و کلمه قبل هیچفاصله نباشد .ولی اگر پرانتز یا گیومه باز شود حتما به کلمه بعد چسبیده باشد .موارد درست:
«این مسأله را می توان»...

(فوالدوند5٩٩2 ،م)50 :

موارد نادرست :حتما تکتک موارد زردرنگ را با مثالهای فوق مقایسه کنید
(فوالدوند 5٩٩2 ،م.)50 :

( فوالدوند  5٩٩2 ،م  :ص ) 50

 اگر در ارجاع درون متنی به بیش از یک منبع اشاره شود ،بین دو منبع نقطه کاما (؛) می آید،مانند( :بخاری5٩11 ،م520 :؛ کلینی510٩ ،ق)1٩1 :
 در نگارش مقاله برای ارجاع دادن و نقل قولهای مستقیم فقط از گیومه « » استفاده شود .همچنین برایبرجسته کردن اسمها ،کلمات ،یا عبارتهای ویژه نیز میتوان از همین گیومه استفاده کرد.
مثال :او گفت« :کتاب «درسنامه ترجمه قرآن کریم» را مطالعه کردم».
 هرچند در نقلقولها ،قرار دادن نقطه ،هم پس از گیومه و هم قبل از گیومه و در پایان جمله جایز است ،در اینمجله حتما باید نقطه پس از اتمام جمله و قبل از بستن گیومه باشد.
مثال« :او تالش کرد تا اینکه توانست موفق شود( ».عابدی5٩٩٩ ،م)51 :
مثال5٩12 :م

5111ش

5101ق

 اگر مقاله حاوی شعر باشد ،نیازی به بردن شعر در جدول و تنظیم دقیق مصراعها نیست ،فقط شعر بصورتینگارش شود که بین دو مصراع فاصله باشد.
 منابع و مصادر ،بعد از قرآن کریم ،با شمارهگذاری باشد و عنوان کتاب یا مجله بولد شود. عالئم اختصاری:اگر منبع فاقد تاریخ باشد( :بی تا) ،مثال :درون متنی( :زرینکوب ،بیتا)110 :
مثال در منابع :طبری ،محمدبن جریر( ،بی تا) ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،موسسه الرساله.
 اگر منبع فاقد محل نشر باشد( :بی مک) ،مثال:طبری ،محمدبن جریر5٩٩1( ،م) ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،بی مک ،موسسه الرساله.
 اگر منبع فاقد ناشر باشد( :بی نا)به لحاظ حقوقی ،مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله بر عهده نویسنده /نویسندگان است.
 -مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ داشته است و مقاالت دریافتی عودت داده نمیشود.
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 -پس از سال شمسی حرف "ش" ،پس از قمری "ق" و پس از میالدی "م" بدون فاصله با سال ،تایپ شود.
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دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
دوره  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5335
 چالشهای ترجمه در باهمآییهای قرآنی (بررسی موردی ترکیبهای وصفی و اضافی) 5 ....
محمد امیریفر ،کبری روشنفکر ،خلیل پروینی ،عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا

 واکاوی سیر تحول ترجمه قرآنکریم به زبان فرانسه براساس سطوح ساختاری ،محتوایی
و گفتمانی با تکیه بر سوره مبارکه حجرات72 .........................................................................
زهرا تقوی فردود ،نعیمه تقوی فردود ،محمدامین تقوی فردود

 بررسی داللتهای ضمنی کلمههای فاصله در ترجمههای فارسی قرآن کریم52 ..................
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