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 پيشگفتار
 

و مـدارك بـه عنـوان يكـي از دروس تخصصـي اخيـراً در برنامـه دوره          اسـناد    ةترجم
لـزوم گنجانـدن ايـن درس در        . كارشناسي مترجمي زبان انگليسي منظور شـده اسـت        

دورة كارشناسي مترجمي و لزوم تسلط دانشجو به ترجمة اسناد و مدارك مخصوصـاً              
سيت حرفة مترجمـي و نقـش متـرجم در عرصـة            شود كه به حسا     زماني بهتر درك مي   

دانشجوي رشتة مترجمـي بايـد      . المللي توجه داشته باشيم     سياست و تجارت ملي و بين     
اي از تسلط دست يابد كه پس از فراغت از تحصيل  از راه تمرين و ممارست به درجه  

ر المللـي د    بتواند عمالً از عهدة ترجمه كتبـي و شـفاهي اسـناد و مـدارك ملـي و بـين                   
 .هاي گوناگون فني، تجاري، حقوقي و سياسي برآيد زمينه

كنيم كه گذراندن يك يـا دو درس سـه واحـدي در طـول دورة        البته ادعا نمي  
توانــد فــرد را بــراي احــراز پســت مترجمــي در بخشــهاي عمــومي و   كارشناســي مــي

المللـي، يعنـي در تشـكيالتي چـون اداره فنـي دادگسـتري و                 خصوصي و ملـي و بـين      
   عدليه، وزارت امور خارجه، سازمان ملل متحد يا هر نهـاد حقـوقي، تجـاري،               محاكم

فني وسياسي از جميع جهات واجد شرايط گرداند، بلكه صرفاً معتقديم كـه در درس               
ترجمة اسناد و مدارك نيز مانند ديگر مواد درسي، گاهي حتي يك آشنايي مختصـر               

توانـد دانشـجو را بـه          مـدارك مـي    با مفاهيم، اصطالحات و به طور كلي زبان اسناد و         
اي كه كارشناسي و خبرگي را        نيازمندي وي به كار بيشتر در بخشي از بخشهاي رشته         

با آگاهي و وقوف به اين نيازمندي و در سـايه تـالش             . در آن آرزو دارد واقف نمايد     
مستمر براي يادگيري است كه دانشجو به مـرور پختگـي الزم ولـي نـه صـد در صـد                     

اي خدمت در تشكيالت فـوق بـه عنـوان يـك متـرجم ورزيـده بـه دسـت                    كافي را بر  
 .آورد مي



2 

هاي نظري و عملي ترجمه و آشـنايي   نيل به هدف فوق مستلزم آگاهي از جنبه       
باشد، ليكن با عنايت به محدوديت زماني و با توجه بـه              كسوتان اين فن مي     با نظر پيش  

 ة ســوم و چهــارم دور اســناد و مــدارك در ســالهايةايــن واقعيــت كــه درس ترجمــ
شود و دانشجو قبالً در طي دو سال اول تحصيل در ايـن               كارشناسي مترجمي ارائه مي   

رشته با اصول و قواعد ترجمه و تئوريهاي آن و نيز با آيين نگارش آشنايي الزم را به                  
دست آورده، در گردآوري مطالب الزم جهت تدوين كتاب حاضـر بـه عنـوان يـك      

 عملـي كـار مـورد توجـه قـرار           ةناد و مـدارك، تنهـا جنبـ        اس ةكارگاه كوچك ترجم  
 .گرفته است

در گردآوري موضوعات سعي بر آن داشتيم تا مطالب از تنوع الزم برخوردار             
ها و يا در مؤسسات و نهادها با آنها           لذا انواع متوني كه مترجمان در دارالترجمه      . باشند

اسـناد ثبتـي و احكـام       سر و كار دارند، يعنـي مـدارك عمـومي، مـدارك تحصـيلي،               
 . مكاتبات اداري در اين مجموعه گنجانده شده است ودادگاهها

نيـز انـواع ديگـري از متـون شـامل اسـناد             ) 2(مكاتبـات و اسـناد         كتاب ترجمة 
 روزنامة رسمي جمهوري اسالمي و موادي از قانون         ، چند ماده از قانون مدني      سياسي،

 .گيرد تجارت را دربرمي
تدريس مطالب به عهدة استادان محترم گذاشـته  ) قدم و تأخّرت(ميزان و ترتيب  

اي انتخاب شود كه دانشـجو هـر دو           شود مطالب به گونه     شده است، ليكن پيشنهاد مي    
فعاليت، يعني ترجمه از زبان فارسي به انگليسي و نيز از انگليسي به فارسـي را تجربـه                  

 .نمايد
براي دانشجويان رشتة مترجمـي     در خاتمه، با اطمينان از اينكه مجموعة حاضر         

زبان انگليسي به عنوان اولين تجربه در نوع خود عاري از كمبود نيسـت، انتظـار دارد                  
كسوت نگارنده را جهـت رفـع نـواقص موجـود        همكاران ارجمند و صاحبنظران پيش    

 .نصيب نگذارند در چاپهاي بعدي از رهنمودهاي خود بي
 

 زاده رحيم اصالن




