
 

Page | 87  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

સામાજિક વિજ્ઞાન અને અનિુાદ 
સેનમા રવિ એ. (એમ.એ,એમ.ફીલ) ravirawat.rrr143@gmail.com & ડૉ. કે.જી. પટેલ (ગજુરાત કોલેજ 

અમદાિાદ વિન્સીપાલ) 
Abstract: 
  ખાસ કરીને સામાજજક વિજ્ઞાનના ગ્રથંોના અનિુાદ માટેના પડકારો પર અનિુાદ અધ્યયનમા ંઅપરૂત ુ ંધ્યાન આપિામા ં
આવ્ુ ંછે. કેટલાક લોકો કે જેમણે આ વિષય લીધો છે એિા લોકો દલીલ એ કરી છે કે સામાજજક વિજ્ઞાન ગ્રથંોની એક વિવિષ્ટ 
લાક્ષણણકતા એ છે કે તેઓ વિચારોમા ંિધારો કરે છે. સામાજજક વિજ્ઞાનમા ંસાિવવિક િાતચીતની સભંાિનાને આગળ િધારિા 
માટે સામાજજક વિજ્ઞાનનુ ંભાષાતંર ઈચ્છે છે. હુ ંદલીલ કરંુ છ ંકે સામાજજક વિજ્ઞાનમા ંસાિવવિક િાતાવલાપ િક્ય નથી અથિા 
ઈ્દુ્ધનીય નથી.તેના બદલે આ લેખ સચૂિે છે કે સામાજજક વિજ્ઞાનનુ ં ભાષાતંર કરિાથી વિભાિનાત્મક મા ં સ્પષ્ટતા અને 
વિસ્તારમા ંફાળો મળી િકે છે.આ રીતે ભાષાતંર મળૂ વિભાિનાના તલુના પરૂક અને આગળ થઈ િકે છે. વનબધં વિસ્તતૃ ઉદાહરણ 
સાથે સમાપ્ત થાય છે કેિી રીતે ભાષાતંર અથિા અનિુાદ થઈ િકે છે. 
Keyword = અનિુાદ, સામાજિક વિજ્ઞાન, સાિવવિકતાની વિિેચન 

Introduction: 
  અનિુાદ એ એક જટટલ અને િૈવિધ્ય 
ધોરણે ચાલિાની િટિયા છે.અને તે બધા કે જેઓ 
અનિુાદોનુ ંસચંાલન કરે છે અને સપંાટદત કરે 
છે. કે તેમને તેની જાત સાથે પટરણચત કરિાની 
જરૂર છે. “અનિુાદમા ંખોિાયેલુ”ં કે િબ્દસમહૂ, 
અનિુાદની મશુ્કેલીઓ અને સભંવિત 
અપણૂવતાઓન ેિકાવિત કરે છે અમે િરૂઆતથી 
જ ભાર મકૂિાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ કે અનિુાદ 
દ્વારા સફળતાપિૂવક સદેંિાવયિહાર િક્ય છે. 
તદુપરાતં સિંમણ એક રચનાત્મક િક્તત છે.ત ે
નિા િબ્દો અને તેમની સાથે જતા ખ્યાલો અન ે
સખંલેનો રજૂ કરીને લક્ષ્ય ભાષાને સમદૃ્ધ બનાિે 
છે. 
  આ લેખમા ં સામાન્ય રીતે સામાજજક 
વિજ્ઞાનના (માનિિાસ્ત્ર,સદેંિાવયિહાર,સાસં્કૃવતક 
અધ્યયન, અથવિાસ્ત્ર, ણલિંગઅધ્યન 
ભગૂોળ,આંતરરાષ્રીય સબંવંધત સબંધં, કાયદો, 
રાજકીય વિજ્ઞાન, સમાજિાસ્ત્ર િગેરેનુ ં મળૂ 
ભાષામા ં અનિુાદ કરવુ.ં સરકારી અને ણબન-
સરકારી એજન્સીઓ અને િેસ અને અન્ય 

માધ્યમો દ્વારા બનાિેલા પાઠોને પણ લાગ ુપડે 
છે.આ લખેમા ંજે રીતે માનિતાના ગ્રથંો પર લાગ ુ
થિે. (ટફલોસોફી, ઇવતહાસ, કલા ઇવતહાસ, રંગીન 
િાસ્ત્ર, સાટહત્ય, ટીકાિગેરે). 
  અનિુાદ િટિયાની સ્પષ્ટતા 
કરિી,તેમને િાસ્તવિક અપેક્ષાઓ સાથ ે
િટિયામા ં આગળ િધિામા ં મદદ કરિા માટે 
હાથ પરની નોકરી માટે યોગ્ય અનિુાદની 
પસદંગી કરિી.આિા અનિુાદકો સાથે 
અસરકારક રીતે કામ ચલાિવુ ં તેઓ િાપ્ત 
કરેલી અનિુાદનુ ંમલૂયાકંન કરવુ.ં 
materials and methods: 
  દલીલ કરિાની પદ્ધવતમા ં ફેરફાર 
ભાષાના િભાિને તેના િપરાિકતાવઓ જે રીતે 
લખે છે ત ે િભાવિત કરે છે.તેથી સસં્કૃવતની 
બૌદ્ધદ્ધક પરંપરા તેના િપરાિકતાવઓને જે રીતે 
વિચારે છે અને તેમની દલીલો ઘડે છે ત ે
િભાવિત કરે છે જ્યારે ભાષાતંર કારોએ લક્ષ્યની 
સસં્કૃવત કરતા ંનોંધપાિ રીતે અલગ હોય ત્યારે 
ભાષાની વિભાિનાઓ અન ે દલીલની 
ગણુિત્તાઓ જાળિી રાખિાનો િયત્ન કરિો 
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જોઈએ. પરંત ુતેઓએ લેખકને મખૂવ અિાજ કરિા 
માટે પણ આગળ િધિાનુ ં ટાળવુ ં
જોઈએ,િૈચાટરક સ્તરે આિા તફાિતના 
ઉદાહરણો સમાન અમલૂયની સામાન્ય (લેખક 
પદ્ધવત)ની વિરુદ્ધ દલીલો,સામાન્યથી વિિેષ 
ક્યાત્કારક પદ્ધવત અને િયોગમલુક,  અણભગમ, 
અથિા અનભુિથીજ સ્થાન મેળિિામા ંઆિે છે. 

અનિુાદકોએ એિા િબ્દો િોધી 
કાઢિાની જરૂર છે કે જે એક જ રૂપમા ં બ ે
ભાષાઓમા ંઆિે છે. અમકુ બાબતોમા ંતેના જુદા 
જુદા અથવ થતા હોય છે.શ્નાત્ય સામાજજક 
વિજ્ઞાનના િાચંન તરીકે સામાજજક સસં્થાઓ 
લાગ ુ પડે છે.ણબન પવિમની દેિોની 
“આંતરરાષ્રીય પટરભાષા જેવુ ં લાગે છે તેથી 
ભ્રામક હોઈ િકે છે. અથિા આત્યતંીક સજંોગોમા ં
એક સસં્કૃવતમાથંી બીજા પર અથવ લાદિાનો 
િયાસ લોકિાહી જેિો િબ્દ જે આપમેળે મકૃતતા 
િદાન કરે છે તેવુ ંલાગે છે. 
  સમય જતા કલપનાિીલ ખોટા વમિોનો 
વિકાસ પણ થઈ િકે છે. કારણ કે િબ્દ સ્િય ંત ે
જ રહ ેછે. જ્યારે અથવપણૂવ સામગ્રી બદલાઈ િકે 
છે. ભતૂપિૂવ સામ્યિાદી દેિોમા ંહાલમા ંએવુ ંજ 
છે. આમ સામ્યિાદી ગ્રથંોમા ંચાઇનીઝ નોગ્મીન 
જેને સામાન્ય રીતે ખેડૂત તરીકે ભાષાતંર 
કરિામા ંઆિે છે. નિી ઇકોનોવમક પટરક્સ્થવતન ે
િવતબવંધત કરિા માટે તમેણે ‘ખેડૂત’ તરીકે 
ભાષાતંરીત કરી િકે છે. કેટલીકિાર આ મદુ્દો િધ ુ
જટટલ હોય છે. સામાન્ય રીતે સામ્યિાદી ગ્રથંોમા ં
સામતંિાદ તરીકે ભાષાતંર કરાયેલ ચીની 
હણેગન્ઝનની કલપનાનો અથવ આજે લખલેા 
ગ્રથંોમા ં શુ ં થાય છે? શુ ં તે તેને માતસવિાદી 
ભાિનાને જાળિી રાખે છે? જ્યારે સામાજજક 
િૈજ્ઞાવનક િબ્દનો ઉદે્દિથી મોક્તસયન અથવમા ં

ઉપયોગ કરે છે અને સામાન્ય ભાષાના અથવમા ં
હોય ત્યારે અહીં તે છે કે અનિુાદક પાસે એક જ 
અંિ હોઈ િકે છે અને વયાખ્યા કરતા ંિધ ુભાષય 
િદાન કરે છે અનિુાદકો તકનીકો જેિી 
બાબતોમા ં વિિેષ ધ્યાન આપવુ ંજોઈએ. કારણ 
કે તેઓ વિસ્તના મખુ્ય સબ્દો બની િકે છે. 
Result:  આ અધ્યયનમા ંઅંતે પટરણામો ઘણા 
બધા મળેલા છે. તેમા ં ખાસ કરીને લોકોના 
વિચારો બદલાય અથિા જો સામાજજક વિજ્ઞાનનો 
અનિુાદ કરિામા ંઆિે તો તે કોઈ પણ પસુ્તકનો 
સાચો અનિુાદ થાય તો તનેે મળૂ ભાષા તથા 
સાચી માટહતી મળી િકે છે. આમા ંઘણી બધી 
ભાષાઓનુ ંઅનિુાદ મળૂભાષામા ંઅનિુાદ થવુ ં
એ જરૂરી છે. તેનાથી ઘણા બધા દેિ-વિદેિ તથા 
રાજ્ય-રાજ્ય  િચ્ચે સારા િમાણમા ંએકબીજાના 
િારસા તથા સસં્કૃવતને જાણી િકાય છે. તથા બન્ન ે
િચ્ચે સારા સબંધંોનુ ંસમન્િય થાય છે. 
Discussion: 
     “સામાજજક વિજ્ઞાન અને અનિુાદ”ના 
પેપરમા ં મેં ઘણા બધા સાટહત્યનો તથા 
ઓનલાઇન માટહતીના આધારે લેખમા ંમેં મારા 
વિચારો રજૂ કયાવ છે. તો આ સિંોધન પેપરમા ં
સામાજજક વિજ્ઞાનનુ ં ભાષાનુ ં અનિુાદ થિો એ 
ખબૂ જરૂરી છે. તેના આધારે આપણ ે િાદેવિક 
ભાષામા ં પોતાના ઇવતહાસને જાણી િકાય છે. 
તથા અંગ્રજેી ભાષાના ંગ્રથંોનુ ંઅનિુાદ થિાના 
કારણે આપણે ઘણી બધી નિી સચોટ માટહતી 
જાણિા મળે છે. આમ આપણા િારસાને ઉજાગર 
કરિા માટે આિા ગ્રથંોનો અનિુાદ આપણ ે
આપણી મળૂભાષામા ં થવુ ં જોઈએ એ ખબૂ જ 
જરૂરી છે. 
Conclusion: 
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  “સામાજજક વિજ્ઞાન અને અનિુાદએ એક 
વસક્કાની બનેં બાજુ સમાન છે. સામાજજક 
વિજ્ઞાનના જ્ઞાનની જાણકારી માટે અનિુાદ એ 
અવત આિશ્યક છે. માણસના વયિહાટરક અન ે
આ સાપ્તાટહક બનં ે િકારના િયોજનો માટે 
અનિુાદ એ આિશ્યકતા રહ ેછે. 
        સાસં્કૃવતક સપંકવનુ ંમહત્િનુ ં સાધન હોય 
એ આપણા દેિની વિચારણા અને સર્જન પદ્ધવતન ે
ઉત્તજેે છે. તેની દ્રષ્ષ્ટ મયાવદાઓને વિિાળ બનાિે 
છે. વિવિધ ક્ષિેોમા ંિજાઓએ મેળિેલ વસદ્ધદ્ધના 
દિવન કરાિે છે અનિુાદકને જોિા અનિુાદ 
કરિામા ંસરળતા પડે તો તનેે િધારે જાણિાની 
તથા િધારે કામ કરિાની ઈચ્છા િધ ેછે. આમ 
કોઈપણ વિષયના જો અનિુાદ એ જ પોતાની 
મળૂ ભાષામા ં અનિુાદ થાય તો ઘણો બધો 
સાટહત્યની બાબતોમા ંફાયદો થઈ િકે છે. આમ 
આ અધ્યયન એ સામાજજક વિજ્ઞાન પરૂત ુ ંજ નહીં 
પરંત ુબધા જ વિષયોમા ંઉપયોગી બની િકે છે. 
તેમ છે. 
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