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Abstract:
ખાસ કરીને સામાજજક વિજ્ઞાનના ગ્રંથોના અનુિાદ માટેના પડકારો પર અનુિાદ અધ્યયનમાં અપ ૂરતું ધ્યાન આપિામાં
આવ્ું છે . કેટલાક લોકો કે જેમણે આ વિષય લીધો છે એિા લોકો દલીલ એ કરી છે કે સામાજજક વિજ્ઞાન ગ્રંથોની એક વિવિષ્ટ
લાક્ષણણકતા એ છે કે તેઓ વિચારોમાં િધારો કરે છે . સામાજજક વિજ્ઞાનમાં સાિવવિક િાતચીતની સંભાિનાને આગળ િધારિા
માટે સામાજજક વિજ્ઞાનનુ ં ભાષાંતર ઈચ્છે છે . હુ ં દલીલ કરું છં કે સામાજજક વિજ્ઞાનમાં સાિવવિક િાતાવલાપ િક્ય નથી અથિા
ઈ્ુદ્ધનીય નથી.તેના બદલે આ લેખ સ ૂચિે છે કે સામાજજક વિજ્ઞાનનુ ં ભાષાંતર કરિાથી વિભાિનાત્મક માં સ્પષ્ટતા અને
વિસ્તારમાં ફાળો મળી િકે છે .આ રીતે ભાષાંતર મ ૂળ વિભાિનાના તુલના પ ૂરક અને આગળ થઈ િકે છે . વનબંધ વિસ્ત ૃત ઉદાહરણ
સાથે સમાપ્ત થાય છે કેિી રીતે ભાષાંતર અથિા અનુિાદ થઈ િકે છે .
Keyword = અનુિાદ, સામાજિક વિજ્ઞાન, સાિવવિકતાની વિિેચન

Introduction:

માધ્યમો દ્વારા બનાિેલા પાઠોને પણ લાગુ પડે

અનુિાદ એ એક જટટલ અને િૈવિધ્ય

છે .આ લેખમાં જે રીતે માનિતાના ગ્રંથો પર લાગુ

ધોરણે ચાલિાની િટિયા છે .અને તે બધા કે જેઓ

થિે. (ટફલોસોફી, ઇવતહાસ, કલા ઇવતહાસ, રં ગીન

અનુિાદોનુ ં સંચાલન કરે છે અને સંપાટદત કરે

િાસ્ત્ર, સાટહત્ય, ટીકાિગેરે).

છે . કે તેમને તેની જાત સાથે પટરણચત કરિાની

અનુિાદ

િટિયાની

સ્પષ્ટતા

જરૂર છે . “અનુિાદમાં ખોિાયેલ”ું કે િબ્દસમ ૂહ,

કરિી,તેમને

અનુિાદની

સંભવિત

િટિયામાં આગળ િધિામાં મદદ કરિા માટે

અપ ૂણવતાઓને િકાવિત કરે છે અમે િરૂઆતથી

હાથ પરની નોકરી માટે યોગ્ય અનુિાદની

જ ભાર મ ૂકિાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ કે અનુિાદ

પસંદગી

દ્વારા સફળતાપ ૂિવક સંદેિાવયિહાર િક્ય છે .

અસરકારક રીતે કામ ચલાિવુ ં તેઓ િાપ્ત

તદુ પરાંત સંિમણ એક રચનાત્મક િક્તત છે .તે

કરે લી અનુિાદનુ ં મ ૂલયાંકન કરવુ.ં

નિા િબ્દો અને તેમની સાથે જતા ખ્યાલો અને

materials and methods:

મુશ્કેલીઓ

અને

સંખલ
ે નો રજૂ કરીને લક્ષ્ય ભાષાને સમ ૃદ્ધ બનાિે
છે .

િાસ્તવિક

કરિી.આિા

દલીલ

કરિાની

અપેક્ષાઓ

અનુિાદકો

પદ્ધવતમાં

સાથે

સાથે

ફેરફાર

ભાષાના િભાિને તેના િપરાિકતાવઓ જે રીતે
આ લેખમાં સામાન્ય રીતે સામાજજક

લખે છે તે િભાવિત કરે છે .તેથી સંસ્કૃવતની

વિજ્ઞાનના (માનિિાસ્ત્ર,સંદેિાવયિહાર,સાંસ્કૃવતક

બૌદ્ધદ્ધક પરં પરા તેના િપરાિકતાવઓને જે રીતે

અધ્યયન,

ણલિંગઅધ્યન

વિચારે છે અને તેમની દલીલો ઘડે છે તે

ભ ૂગોળ,આંતરરાષ્રીય સંબવં ધત સંબધ
ં , કાયદો,

િભાવિત કરે છે જ્યારે ભાષાંતર કારોએ લક્ષ્યની

રાજકીય વિજ્ઞાન, સમાજિાસ્ત્ર િગેરેન ુ ં મ ૂળ

સંસ્કૃવત કરતાં નોંધપાિ રીતે અલગ હોય ત્યારે

ભાષામાં અનુિાદ કરવુ.ં સરકારી અને ણબન-

ભાષાની

સરકારી એજન્સીઓ અને િેસ અને અન્ય

ગુણિત્તાઓ જાળિી રાખિાનો િયત્ન કરિો

અથવિાસ્ત્ર,

વિભાિનાઓ

અને

દલીલની
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જોઈએ. પરં ત ુ તેઓએ લેખકને મ ૂખવ અિાજ કરિા

ઉપયોગ કરે છે અને સામાન્ય ભાષાના અથવમાં

માટે

ટાળવુ ં

હોય ત્યારે અહીં તે છે કે અનુિાદક પાસે એક જ

તફાિતના

અંિ હોઈ િકે છે અને વયાખ્યા કરતાં િધુ ભાષય

પણ

આગળ

જોઈએ,િૈચાટરક

િધિાનુ ં

સ્તરે

આિા

ઉદાહરણો સમાન અમ ૂલયની સામાન્ય (લેખક
પદ્ધવત)ની

વિરુદ્ધ

દલીલો,સામાન્યથી

વિિેષ

િદાન

કરે

છે

અનુિાદકો

તકનીકો

જેિી

બાબતોમાં વિિેષ ધ્યાન આપવુ ં જોઈએ. કારણ

ક્યાત્કારક પદ્ધવત અને િયોગમુલક, અણભગમ,

કે તેઓ વિસ્તના મુખ્ય સબ્દો બની િકે છે .

અથિા અનુભિથીજ સ્થાન મેળિિામાં આિે છે .

Result: આ અધ્યયનમાં અંતે પટરણામો ઘણા

અનુિાદકોએ

િોધી

બધા મળે લા છે . તેમાં ખાસ કરીને લોકોના

કાઢિાની જરૂર છે કે જે એક જ રૂપમાં બે

વિચારો બદલાય અથિા જો સામાજજક વિજ્ઞાનનો

ભાષાઓમાં આિે છે . અમુક બાબતોમાં તેના જુ દા

અનુિાદ કરિામાં આિે તો તે કોઈ પણ પુસ્તકનો

જુ દા

સામાજજક

સાચો અનુિાદ થાય તો તેને મ ૂળ ભાષા તથા

વિજ્ઞાનના િાંચન તરીકે સામાજજક સંસ્થાઓ

સાચી માટહતી મળી િકે છે . આમાં ઘણી બધી

લાગુ

દે િોની

ભાષાઓનુ ં અનુિાદ મ ૂળભાષામાં અનુિાદ થવુ ં

“આંતરરાષ્રીય પટરભાષા જેવુ ં લાગે છે તેથી

એ જરૂરી છે . તેનાથી ઘણા બધા દે િ-વિદે િ તથા

ભ્રામક હોઈ િકે છે . અથિા આત્યંતીક સંજોગોમાં

રાજ્ય-રાજ્ય િચ્ચે સારા િમાણમાં એકબીજાના

એક સંસ્કૃવતમાંથી બીજા પર અથવ લાદિાનો

િારસા તથા સંસ્કૃવતને જાણી િકાય છે . તથા બન્ને

િયાસ લોકિાહી જેિો િબ્દ જે આપમેળે મ ૃકતતા

િચ્ચે સારા સંબધ
ં ોનુ ં સમન્િય થાય છે .

િદાન કરે છે તેવ ુ ં લાગે છે .

Discussion:

અથવ
પડે

થતા

એિા

હોય

િબ્દો

છે .શ્નાત્ય

છે .ણબન

પવિમની

સમય જતા કલપનાિીલ ખોટા વમિોનો

“સામાજજક

જ રહે છે . જ્યારે અથવપ ૂણવ સામગ્રી બદલાઈ િકે

ઓનલાઇન માટહતીના આધારે લેખમાં મેં મારા

છે . ભ ૂતપ ૂિવ સામ્યિાદી દે િોમાં હાલમાં એવુ ં જ

વિચારો રજૂ કયાવ છે . તો આ સંિોધન પેપરમાં

છે . આમ સામ્યિાદી ગ્રંથોમાં ચાઇનીઝ નોગ્મીન

સામાજજક વિજ્ઞાનનુ ં ભાષાનુ ં અનુિાદ થિો એ

ૂ
જેને સામાન્ય રીતે ખેડત
તરીકે ભાષાંતર

ખ ૂબ જરૂરી છે . તેના આધારે આપણે િાદે વિક

કરિામાં આિે છે . નિી ઇકોનોવમક પટરક્સ્થવતને

ભાષામાં પોતાના ઇવતહાસને જાણી િકાય છે .

િવતબંવધત કરિા માટે તેમણે ‘ખેડૂત’ તરીકે

તથા અંગ્રેજી ભાષાનાં ગ્રંથોનુ ં અનુિાદ થિાના

ભાષાંતરીત કરી િકે છે . કેટલીકિાર આ મુદ્દો િધુ

કારણે આપણે ઘણી બધી નિી સચોટ માટહતી

જટટલ હોય છે . સામાન્ય રીતે સામ્યિાદી ગ્રંથોમાં

જાણિા મળે છે . આમ આપણા િારસાને ઉજાગર

સામંતિાદ તરીકે

કરિા માટે આિા ગ્રંથોનો અનુિાદ આપણે

કલપનાનો

અથવ

આજે

લખેલા

બધા

અનુિાદ”ના

પેપરમાં

હેણગન્ઝનની

ઘણા

અને

વિકાસ પણ થઈ િકે છે . કારણ કે િબ્દ સ્િયં તે

ભાષાંતર કરાયેલ ચીની

મેં

વિજ્ઞાન

સાટહત્યનો

તથા

આપણી મ ૂળભાષામાં થવુ ં જોઈએ એ ખ ૂબ જ

ગ્રંથોમાં શુ ં થાય છે ? શુ ં તે તેને માતસવિાદી

જરૂરી છે .

ભાિનાને જાળિી રાખે છે ? જ્યારે સામાજજક

Conclusion:

િૈજ્ઞાવનક િબ્દનો ઉદ્દે િથી મોક્તસયન અથવમાં
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“સામાજજક વિજ્ઞાન અને અનુિાદએ એક
વસક્કાની

બંને બાજુ

સમાન

છે .

સામાજજક

primary approach glass, graduate journal of
social science.

વિજ્ઞાનના જ્ઞાનની જાણકારી માટે અનુિાદ એ
અવત આિશ્યક છે . માણસના વયિહાટરક અને
આ સાપ્તાટહક બંને િકારના િયોજનો માટે
અનુિાદ એ આિશ્યકતા રહે છે .
સાંસ્કૃવતક સંપકવ ન ુ ં મહત્િનુ ં સાધન હોય
એ આપણા દે િની વિચારણા અને સર્જન પદ્ધવતને
ઉત્તેજે છે . તેની દ્રષ્ષ્ટ મયાવદાઓને વિિાળ બનાિે
છે . વિવિધ ક્ષેિોમાં િજાઓએ મેળિેલ વસદ્ધદ્ધના
દિવન કરાિે છે અનુિાદકને જોિા અનુિાદ
કરિામાં સરળતા પડે તો તેને િધારે જાણિાની
તથા િધારે કામ કરિાની ઈચ્છા િધે છે . આમ
કોઈપણ વિષયના જો અનુિાદ એ જ પોતાની
મ ૂળ ભાષામાં અનુિાદ થાય તો ઘણો બધો
સાટહત્યની બાબતોમાં ફાયદો થઈ િકે છે . આમ
આ અધ્યયન એ સામાજજક વિજ્ઞાન પ ૂરતું જ નહીં
પરં ત ુ બધા જ વિષયોમાં ઉપયોગી બની િકે છે .
તેમ છે .
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