ુ ાદ
સામજિક વિજ્ઞાન અને અનિ
રામાભાઈ બાિાભાઈ ચૌધરી અને ડૉ.કે.જી.પટેલ
ગુજરાત યુનિવર્સીટી અમદાવાદ, Ph.D. ઈનતહાર્સ નવભાગ
▪

પ્રસ્તાિના :-

ભાષાિા ઉદ્ભવ અિે નવકાર્સિી ચચાષ

માિવાિા

નવકાશિી

ર્સાથે

અનુવાદિા

ર્સૈધધાાંનતક

અિે

વ્યવહારરક

ભાષાઓ િો પણ નવકાર્સ થતો ગયો. જગતમાાં

અધયયિિી પુષ્ઠ ભ ૂનમમાાં મહત્વ ધરાવે છે .

જેટલા દે શ છે

તેિાથી અિેક ગણી વધુ

ઈનતહાર્સ,ભ ૂગોળ અિે ર્સાંસ્કૃનત દે શોિા પરસ્પર

ભાષાઓ છે . કારણ કે દે શ ઘણા મોટા હોય છે

ર્સબાંધોમાાં મહત્વ આપે છે . દે શિી ભાષાઓ િો

એક જ દે શમાાં કેટલીય ભાષાઓ હોઈ શકે છે .

પરસ્પરિો ર્સબાંધ પણ આથી િભે છે .ભાષાઓ

ભાષાશાસ્ત્રીઓં ભાષાઓિો તુલ્િાત્મક અભ્યાર્સ

િા ર્સબાંધ ઘટકમાાં અનુવાદ અન્યતમ અિે

કરીિે આ નિષ્કષષ પર આવ્યા છે . અિે િજીક

ર્સવોતમ છે .

િજીક રહેવા હોવા છતાાં પણ ભાષાઓિી
પારરવારરક

એકતા

અનિવાયષ

િથી.

બધી

૨૧મી ર્સદીમાાં નવશ્વ એક વૈનશ્વક ગામ
બિી

ચુક્ ુાં છે .

જેમાાં ર્સીમાઓ

િી

ર્સાથે

ભાષાઓ િો નવકાર્સ એકજ રદશમાાં થતો િથી.

ર્સાંસ્કૃનત,ર્સારહત્ય અિે જ્ઞાિિી ર્સીમાઓ અનધક

કેટલીક ભાષાઓ માાં વ્યાકરણ, ર્સારહત્ય વગેરેિો

બિી ગઈ છે . આમ ર્સાંચારિી ભ ૂનમકા અગત્યિી

નવકાર્સ થાય છે . તો કેટલીક બોલચાલ પુરતીજ

છે . દુ નિયાિા નવનવધ દે શો ર્સાંસ્કૃનત ભાષાિા

મયાષરદત રહે છે . જેિે બોલી કહે છે . ભાષાઓ િા

પ્રચાર માટે અનુવાદનુ ાં અનધક મહત્વ રહેલ ુાં છે .

રૂપ માાં નવકાર્સ થવા છતાાં પણ નવકાર્સશીલ

અનુવાદએ બે નવભભન્ન પરરવેશનુ ાં આદાિ પ્રદાિ

દે શોિી ભાષા નવકાર્સ અિે ટેકિોલોજીિા િવા

છે . જેમાાં કલાત્મક ર્સર્જિાત્મક અિે વૈજ્ઞાનિકતા

ક્ષેત્રોિી અભભવ્યરકતમાાં પાછળ રહે છે . આમ તો

જોવા મળે છે .

પ્રેત્યેક ભાષા પોતાિા ખાર્સ ક્ષેત્રમાાં નવશેષ

કોઈ પણ દ્રારા ભલભખત અથવા મૌભખક

અભભવ્યક્તત કરી શકે છે . જે બીજી ભાષાઓં િથી

ર્સામગ્રી ર્સમજયા નવિા અનુવાદ ર્સાંભવ િથી.

કરી શક્તત.

કોઈ એક ભાષા કે વસ્તુિે અલગ અલગ

બધી ભાષાઓ િો પ્રચાર અિે ર્સમ ૃધ્ધધ
હાંમેશા એક ર્સરખા રહેતા િથી. એક જમાિામાાં

ઓળખાય છે . આવામાાં અનુવાદ જરૂરી છે .
▪

અનુિાદ :-

યુરોપમાાં ઉચ્ચ નશક્ષણ ગ્રીક ભાષામાાં જ અપાતુાં

અનુવાદ ર્સાંસ્કૃત શબ્દ છે . આમાાં ‘અનુ’

હતુ.પછી
ાં
લેટીિ યુરોપિી મહત્વપ ૂણષ ભાષા

ઉપર્સગષ છે . વદ; કહેવ ુ ાં વાદ; કથિ અનુ;વાદમાાં

બિી. અત્યારે યુરોપિા દરે ક દે શોિી પોતાિી

અથવા પુિઃ- આથી અનુવાદિો શબ્દાથષ છે .

આગવી ભાષા છે . ઈગ્લેન્ડમાાં અંગ્રેજી, ફ્ાાંર્સમાાં

પુિઃકથિ સ્પષ્ટ છે કે એક ભાષામાાં કહેલી વાત

ફ્ેંચ, જમષિીમાાં જમષિ, રનશયામાાં રનશયિ વગેરે

બીજી ભાષામાાં ફરીથી કહેવી. એ અનુવાદ છે .

અિેક ભાષાઓં જગતમાાં મહત્વ ધરાવે છે .
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અનુવાદ િા મ ૂળ ભાવોિે જાળવીિે તેિે બીજી

ગ્રાંથો અિેક ભાષાઓમાાં છે . તેિા અનુવાદ કયાષ

ભાષામાાં રજુ કરવુ.ાં

નવિા જ્ઞાિ નવસ્તારી શકાય િરહ.

આપણા

નવચારો

અનુવાદ ર્સહાય કરે

પહોચાડવામાાં

ર્સાંસ્કૃનતિા

નવકાર્સ

અિે

ર્સાાંસ્કૃનતક

છે . ભાષામાાં નવચારો

ર્સાંબધ
ાં ો માટે અનુવાદ અનત આવશ્યક છે . કોઈ

પહોચાડવા કે અભભવ્યતત કરવા તેિે કુ શળતા

પણ દે શિી ર્સાંસ્કૃનત અિે કલાિો પરરચય અન્ય

માિવામાાં

દે શિી પ્રજાિે તેમિી ભાષામાાં કરાવવો પડે છે .

આવે

છે .વ્યક્તતએ

આ

કુ શળતા

ર્સાધવી પડે છે .

ર્સાાંસ્કૃનતક ર્સાંઘ પોતાિી ર્સાથે અનુવાદકોિે લઇ

અનુિાદની પ્રકકયા :-

જાય છે . તેઓ અનુવાદકો મારફતે ગ્રાંથોિો

એક ભાષાિા વાક્યોનુ ાં બીજી ભાષામાાં

અનુવાદ કરાવીિે તેન ુ ાં પ્રકાશિ કરે છે . આવી

ભાષાાંતર કરતી વખતે વૈજ્ઞાનિક પ્રરકયા ર્સાંપન્ન

રીતે દરે ક ક્ષેત્રમાાં દે શિા વ્યવહારો તેમજ

થાય છે . જે આપણે

પામી શકતા િથી.

મારહતી આપલે થાય છે . આંતરરાષ્રીય ર્સબાંધો

અનુવાદિી પ્રરિયામાાં પ્રત્યેક ચરણે અનુવાદક

અનુવાદ પર આધારરત હોય છે . ટૂાંકમાાં અનુવાદ

જે ર્સમતા ધરાવે છે . તે ક્ષમતા અનુર્સાર તેિે

આધુનિક કાળમાાં અનિવાયષ પરિયા ર્સાભબત થઇ

ર્સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે .

ચુકી છે . આનુ ાં પ્રયોગક્ષેત્ર વધતુાં રહ્ુાં છે .

▪

અનુવાદ

પ્રરિયામાાં ૧.મ ૂળ

ભાષાિી

▪

વસ્તુિે અનુવાદક વાચે છે . ૨.અનુવાદક તેિો

અનુિાદના પ્રકારો –
૧.માધયમિા આધારે પ્રકારો.

ભાગ ગ્રહણ કરે છે . ૩. અનુવાદક મ ૂળ ભાષાિા

૧.પ્રનતક પ્રકાર .

ભાવિો મિમાાં બીજી ભાષામાાં અનુવાદ કરે છે .

૨.ભાષા પ્રકાર.

૪. અનુવાદક મિમાાં કરે લા અનુવાદિે મૌભખક

૩.લેખિ પ્રકાર.

કે લેભખત સ્વરૂપમાાં વ્યતત કરે છે .
અનુવાદિો

ર્સબાંધ

૨. પ્રરિયા તથા પાઠ.

સ્ત્રોત

ભાષાિા

▪

અથષ ર્સાંદભે અનુવાદિા પ્રકારો.

ર્સાંદેશાિો પહેલા અથષ અિે પછી શૈલીિા સ્તર

૧. શાબ્બ્દક અનુવાદ.

પર લક્ષ્ય ભાષાિી નિકટતમ સ્વભાનવક તથા

૨. શબ્દ પ્રનત શબ્દ અનુવાદ.

ર્સમાિાથષ ઉપાદાિ પ્રસ્તુત કરવાિી થાય છે .

૩. ભાવાનુવાદ.

▪

અનુિાદ ક્ષેત્ર –

૪. છાયાનુવાદ.

અનુવાદનુ ાં ર્સૌથી મોટુાં ક્ષેત્ર વાતચીત

•

સામાજિક વિજ્ઞાન અને અનુિાદ :-

છે . જેતે ક્ષેત્રમાાં વ્યક્તત પ્રગતી કરે છે તેમાાં

▪

ર્સામાજજક નવજ્ઞાિમાાં અનુવાદ ર્સર્જિ

મહત્વિી

બાબત

છે .

શીલતા, ભાષા નવજ્ઞાિ, શબ્દ નવિયોગ,

પત્રવ્યવહાર, ધમષક્ષેત્ર, ન્યાયમાંરદર, ર્સામાજજક,

વાક્ય રચિાઓ પર આધારરત રહે છે .

આંતરરાષ્રીય તેમજ નશક્ષણક્ષેત્રમાાં અનુવાદ

એક ભાષા િે બીજી ભાષામાાં પરરવતષિ

વગર પ્રગતી ર્સાધી શકે િરહ. આધુનિકયુગ માાં

કરી જાણકારી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે .

નવજ્ઞાિ

કળા, નશલ્પ અિે નવજ્ઞાિ આ બધી

ર્સમાજશાસ્ત્ર,

અનુવાદ

અથષશાસ્ત્ર,

રહેલી

ર્સામાજજક

નવજ્ઞાિ,ઈનતહાર્સ, ગભણત વગેરે નવષયો શીખવા

બાબતોમાાં અનુવાદ ર્સવષપ્રથમ છે .

અિે શીખવાડવામાાં આવે છે . આ નવષયોિા
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▪

ર્સામાજજક

નવજ્ઞાિ

ર્સર્જિાત્મક

કાયષ

માાં

છે .

અનુવાદ

તેમાાં

નિનિત

પ્રરિયા પાલિ થાય છે . અનુવાદિા
કારણે

ર્સા.નવજ્ઞાિ

ર્સબાંધી

નવષે ખ્યાલ પ્રાપ્ત અનુવાદ દ્રારા થાય
છે .
•

ર્સામગ્રી

થયેલા

બહોળી પ્રમાણ માાં પ્રાપ્ત થાય છે .
દુ નિયાિા

•

અિેક

દે શોમાાં

નવધવાિો

•

•

•

•

ર્સામાજજક

નવજ્ઞાિમા

બિે છે .

ભચત્રકલા, મુનતિઓમા અનુવાદિી અહમ
ભાષાઓિા

જ્ઞાિ

ર્સાથે

આથી

ભાષાિી

રચિા

અન્ય

ધામાષતર

થયેલ

નર્સક્કાઓ. નશલાલેખો, સ્મારકો, ભવિો,

અનુવાદ

જેવુ કે

પ્રાપ્ત

જ્ઞાિ અનુવાદિા કરિે નવશ્વનવખ્યાત

ર્સારહત્ય,

ભુનમકા છે . જેથી આપણિે ર્સારહત્ય નવશે
ખ્યાલ પ્રાપ્ત થાય છે .
•

નવદે શથી

આવેલ

પ્રવાર્સી

જેવાકે,

ભાષમાાં ભાવો ર્સાથે પ્રગટ થાય છે .

ર્સેલ્યુતશ નિકેટરિો રાજદુ ત મેગેસ્થનિર્સ

ર્સામાજજક

ર્સાંસ્કૃનતિા

ભારતમા આવ્યો અિે ઇિડીકા િામિો

નવકાર્સ કોઈ ભાષા દ્રારા વ્યવહારરક

મહત્વપુણષ ગ્રાંથ રચ્યો હતો. આ ઉપરાાંત

રીતે રજુ થયેલ જોવા મળે છે . આમાાં

ફારહયાિ, યુઆિ-સ્વાાંગ, ઈતનર્સિંગ દ્રારા

અનુવાદિી ર્સાથષકતા જોવા મળે છે .

આપણિે ર્સામાજજક જજવિિે લગતી

વૈશ્વીકરણ અિે ઉદારીકરણિા કારણે

આપણી

દુ નિયામાાં અિેક પરરવતષિ થયા પરાં ત ુ

ર્સારહત્ય પ્રાપ્ત થાય છે .

ર્સબાંધો

તેમજ

•

ભાષામા

અનુવાદ

થયેલ

િાગરીક ર્સભ્યતા એવી હડ્ડપા ર્સભ્યતા

ર્સામગ્રી જરૂરી છે . તે અનુવાદ દ્રારા

મેર્સોપોટેનમયા, ઈજીપ્ત ર્સભ્યતા દ્રારા

ર્સાથષક બિે છે .

આપણિે

ર્સામાજજક

નવજ્ઞાિમાાં

જોવા

મળતા

પ્રાપ્ત

પ્રાચીિ
થઈ

સ્થળોિી

તેમા

માહીનત

ર્સર

જહોિ

અન્ય નવદે શી પ્રતીકો પ્રાદે નશક ભાષામાાં

માશષલ,કિષલ મેકે, દયારામ શહાિી,

રજુ કરવામાાં આવે છે .

આર.ડી.બેિરજી

પ્રકૃનતિી મારહતીિી ર્સમજ અનુવાદ

ઈતીહાર્સનવદો એ પણ અનુવાદ પ્રિીયા

દ્રારા આપી શકાય છે .

દ્રારા આપણા સુધી િગર ર્સભ્યતાિો

ર્સાંસ્કૃનતિી ર્સમાિતા, નવનશષ્ટતા નવષે

ખ્યાલ આપ્યો છે .

મારહતી ભાર લાવી શકાય છે .
•

માટે

ર્સારહત્ય

ભૌગોલીક ર્સીમા પર કરવા નવદે શી

•

ઓળખ

નવજ્ઞાિીકો, નવચારકો, ઈનતહાર્સનવદોિા

છે .

•

અવશેષોિી

અનુવાદિી ભુનમકા અહેમ રહેલી છે .

રચિાત્મક કૌશલ્ય આવશ્યકતા રહેલી

•

માિવીિી િગર ર્સભ્યતા તેમજ પ્રાપ્ત

•

જેવા

મહાિ

ર્સામાજજક નવજ્ઞાિિા નવકાર્સમા ભાષા

પ્રાચીિ ર્સાધિા ર્સામગ્રીિો ખ્યાલ પણ

અિે ર્સારહત્યિો ફાળો મહત્વિો છે .

અનુવાદ દ્રારા પ્રાપ્ત થાય છે .

ર્સાંસ્કૃનત ભાષામા જયદે વનુ ભગતગોનવિંદ

માિવ જીવિિી શરૂઆતમાાં માિવી

ગ્રાંથ

ર્સાંસ્કૃનતિો

વુિમાતદે વ ચરરત રહતોપદે શ ગ્રાંથ દ્રારા

નવકાર્સ

અિે

રહેણીકરણી

કલ્હણિો

રાજતરાં ગીણી,

ર્સાંસ્કૃનતિી ર્સમજણ પ્રાપ્ત થાય છે .
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•

ભાષાઓમા નવનવધ ર્સારહત્ય ર્સર્જિ થવુ

ર્સાધિ ર્સામગ્રી, પશુપાલિ, ખેતીનવશે,

જેમા

માહીતી પ્રાપ્ત થઈ શકી છે .

૯મી

ર્સદીમા

ઓળખાવી

અપભ્રશ

પ્રાદીશીક

નવકાર્સ

થયો

રહિંદી,

ુ ,ુ
તેલગ

અવધ,

િામે

ભાષાઓિો
કન્નડ,

મૈથીલી

ુ ષ માહીતી અનુવાદ દ્રારા
અિે ર્સાંપણ

તનમલ,
ખડીબોલી

પ્રાપ્ત

જેમા

સ્થાપત્યિા

આવા

ગ્રથોમા

પર લખાવેલ લખાણો સ્થાપક નવશે

કવીરાજમાગષ,

પરરચય અિે ર્સમય મારહતી પ્રાપ્ત

પ્રાપ્ત

થયેલ

શાાંનતપુરાણ,

રામાયણ,

થાય છે .

મહાભારત દ્રારા માિવજજવિ. ર્સાંસ્કૃતી

વસ્તુકલાિો

•

પરરચય

પણ

આપણે

અિે નવનવધ ર્સાિમા વધારો થાય છે .

અનુવાદ પ્રરિયા દ્રારા થાય છે . જેમા

તેમા પણ અનુવાદિી મહત્વિી ભુનમકા

બાંગાળીશૈલી,

રહેલી છે .

જોિપુરશૈલી,

ર્સામાજજક

નવજ્ઞાિમા

ભબજાપુરશૈલી

આપણા

જીવિ પર અિેક પ્રભાવ જોવા મળે છે .

ર્સારહત્યમા જોઇએ તો ફારનર્સમા મળે લ

આમ ર્સામાજજક નવજ્ઞાિમા અનુવાદિી

અનુવાદ

પ્રાપ્ત

માળવાશૈલી,

થયેલ

ર્સારહત્ય

દ્રારા

અન્ય

મહત્વિી

ભુનમકા

રહેલી

છે .

અલગ-અલગ

ભાષાઓમા પ્રાપ્ત થયેલ છે . જેમા

ભાષાઓિી રચિા વ્યવહારરતતા ર્સમજવી જરૂરી

તારીખે-રફરોજ્શાહી આ ઉપરાાંત અન્ય

હોય છે . જેથી ર્સામાજજક નવજ્ઞાિમા જુ દા-જુ દા

ગ્રાંથો

વાક્યોિા અથોિી માહીતી પ્રાપ્ત થાય છે .

જેવા

બાબરી,

તુકી

ભાષામા

ફારર્સીમા

તુજ-કે-

બાબરિામા,

ર્સાંજ્ઞાઓ

નવશે

માહીતી

પ્રાપ્ત

હુમાયુિામા, તુજ-કે-ઝહાગીરી, આઈિે-

અનુવાદમા

અકબરર આવી અિેક ઐનતહાનર્સક કૃતી

રચિાઓિા ખ્યાલો પ્રાપ્ત થાય છે .

તરીકે પ્રાપ્ત થયેલ ગ્રાંથો મુલ્યવાિ છે .

ભાષાઓનુ

આ

ઉપરાાંત

વ્યાકરણ

ર્સામાજજક

અિે

નવજ્ઞાિમા

ડી. કોન્ટો, ડોનમિંગો પાયર્સ, ફિાાંન્ડો

ર્સામાજજક નવજ્ઞાિમા મુળ વસ્તુિી ર્સમજણ

નુનિઝ, નવભલયમ હોરકિંર્સૅ, થોમર્સ રો

આપવી વાાંચલ
ે
અથવા કોઈ વ્યક્તત દ્રારા

વગેરે

લખાયેલ

દ્રારા

પ્રાપ્ત

થયેલ

ર્સામગ્રી

ભુનમકા

છે .

અનુવાદિી

વ્યક્તત

મહત્વિી

થાય

ચાઉ-જુ -કુ આ(ચીિ) માકોપોલો, નિકોલો

ર્સારહત્ય અનુવાદ પ્રરિયા દ્રારા રાજ્કીય

પ્રગટ

છે .

જેવી

કરવી.

કે

તેમજ

ભાષાઓિી નવનવધ શૈલીમા રજુ આત કરવી.

ઈનતહાર્સ નવશે માહીતી પ્રાપ્ત થાય છે .
•

છે .

નવનવધ નવભાગોિી ઓળખ, પ્રવેશદ્રાર

આરદપુરાણ,

•

થાય

તેમજ ગુજરાતી ભાષામા ગ્રાંથો લખાયા.
પ્રુથ્વીરાજરાર્સો,

•

સ્થાપત્ય અિે કલાિી આગવી ઓળખ

•

ર્સામાજજક

નવજ્ઞાિિી

ર્સર્જિાત્મક

ર્સામાજજક નવજ્ઞાિમા અનુવાદ પ્રિીયા

ક્ષમતાઓિા નવકાર્સ માટે અનુવાદ જરૂરી છે .

દ્રારા

નવશ્વિી અંદર બિવી ઘટિાઓિી માહીતી

ર્સમાજ

ર્સાંસ્કૃતી,

જજવિ,

ર્સમાજ

રહેણી-કરણી,

વ્યવસ્થા,

રૂઢીઓ,

તેમજ બિાવોિી નવગતો અનુવાદો દ્રારા વ્યક્તત

વીચારો, નિનત-નિયમો, વસ્ત્રાઅલાંકારો,

સુધી પહોચ છે . નવનવધ ટેકિોલોજીિા ઉપયોગ

ખાિપાિ, આનથિક ક્સ્થનત, મિોરાં જિ

થી

ર્સામાજજક

નવજ્ઞાિિા

જ્ઞાિમા

વધારો

Page | 77

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

Research Guru: Volume-15, Issue-1, June-2021 (ISSN:2349-266X)
કરવામા

ભુનમકા

રહેલી

છે .

ર્સાંસ્કૃનત

અિે

દે શિો ઔધોભગક નવકાર્સ કરવા

•

ર્સાાંસ્કૃનતક પ્રતીકોિી ઓળખો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે .

માટે અનુવાદ જરૂરી છે .

વ્યક્તતિી જરૂરરયાતો,ર્સાંસ્કૃનત, ધાનમિક પાર્સાઓ

આંતરરાષ્રીય

•

ર્સાંમેલિમા

તેમજ આનથિક વ્યવહારિે અનુવાદથી જાણી

અનુવાદ જરૂરી છે . જેમા ર્સાંધી

શકાય છે .

કરાર જેવી બાબતો.

•

સમાજિક વિજ્ઞાનમા અનુિાદનુ મહત્િ-:
•

• સામાજિક

તુલિાત્મક ર્સારહત્યિા અભ્યાર્સ

•

•

•

અનુવાદિે

•

•

•

•

મહત્વ રહેલ છે .

અનુવાદ કરી શકાતો િથી.અનુવાદિી શક્યતા

જિર્સાંચાર

માધયમમા

અશક્યતા પ્રર્સાંગ અનુર્સાર જ નિિીત કરી

અનુવાદનુ મહત્વ રહેલ છે .

શકાય છે . ર્સામાન્ય રીતે કહી શકાય છે . કે કોઈ

પ્રવાર્સિ માટે અનુવાદ જરૂરી

મૌખીક ઉક્તતિો લેભખત અનુવાદ કરવો શક્ય

છે .

િથી. એ રીતે લેભખત ઉક્તતિો મૌભખક અનુવાદ

રષ્રીય

એકતા

ર્સમાજિી

સ્થાપવામા

કરવો શક્ય િથી.
ગુજરાતી

વ્યવસ્થા

જાણવા

•

માાંથી

અન્ય

ભારતીય

ભાષાઓમા અિે અિ ભારતીય ભાષાઓ માાંથી

માટે જરૂરી છે .

ગુજરાતીમા અનુવાદ કરતી વખતે કેટલાય

ભારતીય ર્સાહીત્ય જાણવા માટે

શબ્દ ર્સાંસ્કૃનત દ્દષ્રીએ અનુવાદિે યોગ્ય લાગતા

જરૂરી છે .

િથી.

ર્સાંસ્કૃનતિા

નવકાર્સ

પુિઃજાગરણ

અિે

• ઉપસંહાર -:
ર્સામાજજક

ચેતિા

માટે

નવજ્ઞાિ

અિે

અનુવાદ

એક નર્સક્કાિી બન્ને બાજુ ર્સમાજ છે . ર્સામાજજક

અનુવાદ જરૂરી

નવજ્ઞાિમા જ્ઞાિિી જાણકારી માટે અનુવાદા

નવદે શી વ્યક્તત વ ૃતાત જણવા

અનિ આવશ્યક છે . માણર્સિા વ્યવહારીક અિે

માટે અનુવાદ મહત્વ

ર્સાાંસ્કારીક

પનશ્વમકરણ ર્સાંસ્કૃનતનુ ાં ભારતીય

અનુવાદ આવશ્યતતા રહે છે .

ર્સાંસ્કૃનતમાાં
•

મયાષદા

હોય છે . એવી પણ ધણા લખાણ હોય છે . જેિો

પરભચય માટે .
•

પોતાિી

વ્યવર્સાય ક્ષેત્રમા અનુવાદનુ

અનુવાદ જરૂરર છે .
•

અનુિાદની

મયાાદાઓ :-

માટે અનુવાદનુ મહત્વ રહે છે .
•

વિજ્ઞાનમા

ર્સમજણ

બિે

પ્રકારિા

પ્રયોજિો

માટે

ર્સાંસ્કૃનતિા ર્સાંપકષ ન ુ મહત્વનુ ર્સાધિ

માટે

અનુવાદ જરૂરી.

હોઇ

નવનવધ ભાષાઓિી જાણકારી

ર્સર્જિપ્રવ ૃતીિે ઉતેજે છે . તેિી દ્રષ્રી મયાષદાઓિે

માટે અનુવાદ જરૂરી છે .

નવશાળ બિાવે છે . નવનવધ ક્ષેત્રોમા પ્રજાઓ એ

આતરરાષ્રીય

મેળવેલ નર્સધ્ધધિા દશષિ કરાવે છે . અનુવાદક

અધયયિ

ર્સારહત્યનુ

અધયાપિ

માટે

માટે

એ

આપણા

કાકાર્સાહેબ

દે શિી

નવચારણા

કાલેલકરે

અિે

અનુવાદકિે

અનુવાદ જરૂરી છે .
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ર્સાંસ્કૃતીિો એલચી કહેલો છે . તે આ દ્રબ્ષ્ટએ
ર્સવષથા યોગ્ય છે .
ર્સામાજજક નવજ્ઞાિિા જ્ઞાિમા અનુવાદ
દ્રારા વધુ જાણકારી પ્રાપ્ત થાય છે . ર્સાથે ર્સાથે
આપણે ત્યા મહાદે વભાઈ િરનર્સહભાઈ, સ્વામી
આિાંદ,

ચાંદ્રશાંકર

શુકલ,

નવશ્વિાથ

ભટ્ટ,

અંબાલાલ પુરાણી, સુદ
ાં રમ, મણીલાલ દે ર્સાઈ
વગેરે જેવા કેટલાય અનુવાદકોિા ગ્રાંથો સુલભ
છે .

માટે

ર્સામાજજક

નવજ્ઞાિમા

અનુવાદિી

ભુનમકા અહેમ રહેલી છે .
સંદભા સ ૂચી
૧.
મદ્રાર્સી

અય્યર.એિ.ઈ.નવશ્વિાથ

(લે.)

િવિીત(અનુ.).૧૯૯૧.અનુવાદ

કલા.અમદાવાદ :આદશષ પ્રકાશિ.
૨.ર્સોિી

રમણ.ર્સારહત્ય

અકાદમી.

૨૦૦૯.અનુવાદ નર્સધધાાંત અિે ર્સમીક્ષા.
૩.

ર્સામાજજક

નવજ્ઞાિ.ધોરણ

9/10.ગુજરાત પાઠય પુસ્તક માંડળ.
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