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 چکیده
 هپذیرفت امری نماید،می پذیرقرائت را آنها که( فضاها فرهنگی معنای به توجه یا) معنی واجد فضااهای  خلق اهمیت

 در چنانچه یابد؛می باز را خود طریق آ  از و شااودمی متولد معنایی یدایر  در انسااا  که آنجا از واقع در. اساات شااد 
 دست از نیز را خود وجودی هویت آ ، با ارتباط عدم ضمن گیرد، قرار غیرفرهنگی معانی واجد یا معنی فاقد هایمحیط
 ایفا را مطلوبی ترجمانی نقش کالبدی، متن تولید خالل در که اساات شااهر طراح یعهد  بر میا ، این در. داد خواهد
 طراحی گامبهگام فرآیند تدوین حاضاار، یمقاله هدف بزند. فرهنگی کدگذاری به دساات شااهری فضااای در و نمود 

 ینظریه از منظور، این به. اساات فضاااهایی چنین ایجاد بر مؤثر عوامل شااناسااایی  و پذیرقرائت شااهری فضاااهای
 هایقابلیت پارادایم، این انتخاب دلیل. شد خواهد استفاد ( پسامدر  نظری هایپارادایم از یکی عنوا به) شاناختی زبا 
 یکی عنوا به ترجمه مطالعات از مقاله، این در. است شهرسازی و معماری در معنی افول یمسئله به پاسخگویی در آ 
 با تا اساات آ  بر نوشااتار این واقع در. اساات شااد  برد  بهر  منتخب، پارادایم با مرتبط نظری و دانشاای هایعرصااه از

 با. یابد دساات پژوهش غایی هدف به آنها، دقیق فهم و بررساای و ترجمه، مطالعات در مطرح هاینظریه از گیریبهر 
 فرانظریه رهیافت از ترجمه، مطالعات در مطرح هاینظریه بررسی یمرحله در حاضر پژوهش شاد ،  بیا  موارد به توجه
 بر مبتنی ،(ترجمه مطالعات در مدر  و سااانتی هاینظریه) هانظریه واکاوی با که معنی این به. اسااات برد  بهر 

 تکاربس ینحو  بررسی، این خالل از و نمود  واکاوی را آنها ای،مقایسه و تاریخی تحلیلِ چو  رهیافت، این هایتکنیک
 یلتحل نتایج. است نمود  تدوین( منطقی استدالل روش براساس) شاهری  طراحی در نظر مورد فرآیند تدوین در را آنها

 شااود،می منجر ارتباطی یترجمه به که فرهنگی، یترجمه رویکرد و ترجمه مدر  ینظریه دهد،می نشااا  فرانظری
 رآیندف با ترجمه، مدر  ینظریه در ترجمه فرآیند انطباق با. است شهر در فرهنگی متن یک تولید در مطلوب رویکردی
 اساس، این بر. است شد  تدوین پذیرقرائت شهری فضااهای  خلق گامِ به گام روند معنا، واجد شاهری  فضااهای  طراحی
 نظر در با و نمود  تحلیل و تجزیه را مبدا زبا  شهر، و فضا فرازبانی یحیطه شاناساایی   ضامن  اسات،  الزم شاهر  طراح

 و رد ک شناسایی را فضا در درک قابل و نهفته معانی و هانشاانه  ایدئولوژی، و قدرت هایگفتما  و فرهنگ فیلتر گرفتن
 .بزند محیط در فرآیندمحور یترجمه به دست

 های کلیدی:واژه
 .پذیرقرائت شهری فضای فرآیند، فرانظریه، ترجمه، ینظریهمتن، 
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 مقدمه -4
 بر پذیر،قرائت و درک قابل شهری فضااهای  خلق اهمیت

 کیبا  یدر صورت هاانسا واقع  در. یستن ید پوشا  کسهیچ
 آ ، در موجود هایپیام که کرد خواهند برقرار رابطه محیط

 یتاهم یدهند مهم نشا  ینآنها باشااد. ا ییدر ساههر معنا 
 پژوهش ایناست.  یطمح یدر طراح یفرهنگ معانیبه  توجه

 تا اساات آ  پی در موضااو ، این اهمیت و امر این بر تکیه با
 شناختیزبا  پارادایم بر مبتنی را فضایی چنین تولید فرآیند
 زمانی یدور  موضاااو ، این اهمیت رغمی. علنماید تدوین
 اتفاقاست که در آ  افول و نقصا  معنا  بود  ایبرهه مدر ،
 یساااتی،مدرن یکردانتقاد به رو در رو،این از. اسااات افتااد  

 منظوربه مختلف هایحلرا  جساااتجوی در پردازا یهنظر
ز در انتقال ا یب،ترت ین. بداندبرآمد  مسااائله، اینبا  برخورد

از  یمتعدد یفط با پسااامدر ، هاییهمدر  به نظر ییهنظر
(، 4931) یتنزب کیتکه  شاااودطرح می نظری هایپارادایم

 شناختیزبا  ینظریه پدیدارشاناسای،   هایدساته  در را آنها
 ی،یپساساختارگرا یی،ساختارگرا شناسی،نشااانهبر  مشاتمل )

 یا م در. کندمی بندیطبقه فمنیسم و مارکسیسم(، واسازی
 معنی، یمقوله با ارتباط در شاااناختیزبا  ها،پارادایم این

 .است یافتهطرح و بسط 
 شناختیزبا  هایپارادایم قالب در اندیشه احیای واقع در
 ولتحو  تغییر پسامدر  یتا موضوعات نقد فرهنگ شد موجب
 و سااااختارگرایی شاااناسااای،نشاااانه یا ،م ین. در ایاابند 

 و اهرشته از بسیاری مجدد گیریشکل در پسااساختارگرایی 
 توجهی ها،ادایمپار ین. ااندبود  مؤثر انتقادی کنش ویژ باه 

 یو شهرساز یدر معمار نمادگرایی و معنا به زما هم و دوبار 
ا و در چالش ب شناختیزبا  نظر نقطه از مثال برای. اندداشته

 ین، افرم یکنند یینتع عامل یمثابه به مدر  عملکردگرایی
 هر فاقد شاهرسازی،  و معماری هایبحث مطرح شاد که ابژ  

 یقاز طر توانندمی اما هساااتند، درونی و ذاتی معنای گونه
. یابندبساااط و گساااترش  یو فرهنگ یاجتماع یقراردادهاا 

 و تجزیه در مهم ادایمیپار شااناساای، زبا  ینظریه بنابراین
 تیافخلق و در یعنیپسامدر   یاز دغدغه عموم یکی تحلیلِ

 (.Nesbitt, 2018معنا است )

 یهمسااائلدر ارتباط با  یمپارادا ینا انتخاب ترتیب، بدین
معنا است. در ادامه با توجه به آنکه  یعنیپژوهش،  ینا یمحور

 رپذیقرائت یشااهر یفضاااها یدتول آیندفر ینهدف مقاله، تدو
 نظری هایشاااخه از یکی عنوا  اساات، از مطالعات ترجمه به

 که، دلیل این به واقع، در. اساات شااد  اسااتفاد  شااناساایزبا 
 یترجمان ینقشاا کالبدی، متن تولید روند در یشااهر طراح

 یندفرآ از گیریبهر  زند،یو ترجمه دست م یرداشته و به تفس

. باشااد راهگشااا تواندمی مطالعاتی یشاااخه این در ترجمه
 هاینظریه از اساااتفاد  حاضااار، پژوهش نوآوری ترتیبینبد

 ینو همچن یشااهر یطراح ینظر یحوز  در ترجمه مطالعات
 شاااهری فضااااهای طراحیعوامل مؤثر بر  و یناد فرآ ینتادو 

 در مطرح هاینظریه واکاوی و فهم بر منطبق پاذیر، قرائات 
( و کاربساات آنها یفرانظر یافت)منبطق بر ره ترجمه مطالعات
 .  استنظر پژوهش  مد یندفرآ یندر تدو
 پژوهش متدلوژی و روش -4

 تحلیلی پژوهشی مقاله، هدف به توجه با حاضار  پژوهش
 هایگونه از یکی عنوا به فرانظریه از پژوهش این. اسااات
 تا اساات الزم اینجا دربهر  برد  اساات.  4فرامطالعه رهیافت
 دازیپرفرانظریه انوا  رهیافت، این یفدر رابطه با تعار اندکی

 آ  شرح داد  شود. تأکیدمورد  هایتکنیک انوا  همچنین و
 از نوعی شد، خواهد ورد که در ادامه آ یحاتیبا توجه به توض

 فهم، باشااادمینوشاااتار  ینکه مورد توجه ا پردازیفرانظریه
 یواکاو یمورد اساااتفاد  برا روشاسااات و  هانظریه عمیق

 .بود خواهد تاریخیو  ایمقایسه تحلیل روش ها،یهنظر
مثال  یارائه شد  است. برا 2فرانظریه از متعددی تعاریف

 این متقدمین از یکی عنوا به ،(4318) کوهن توماس دید از
 جاااییتحوالت علم و جااابااه یبررسااا یااه،فرانظر حیطااه،
 فرانظریه، هدف ساااا بدین و اسااات علمی هایپاارادایم 
 Ekhlasi & Khaksar) است علمی هایپارادایم بندیدساته 

Fard, 2015, 47فرانظریااه، ژانو، رطبق نظ یااا م ین(. در ا 
 یادوم  یدرجه یفرامطالعه اسااات. مطالعه یاجرا ییو شااا

دور  یدر اصال اشار  به مطالعه  یو شا  ینمطالعه. ا یمطالعه
 ،دور اول یمطااالعااه درحااالی کااه. دارد تریقعم یااا یدوم
دور دوم، علل  یمطالعه کند،یم یلمورد نظر را تحل یید پد

 دهدیقرار م یلمورد نظر را مورد تحل یپدید  گیریشاااکل
(Boostani, Pooladi & Tavasol Rokn Abadi, 2019, 26 .)
: شااودیرا شااامل م یعیوساا یحوز  فرانظریه، طورکلی، به

 یندفرآ یمطالعه ها،زمینه و هافرضیشمنابع، پ یمطاالعاه  
 ردکارب نیز و نتایج و هایافته ها،روش تحلیل پردازی،یهنظر

 (.Lotfizadeh, Ebrahimi & Ebrahimi, 2010, 44) هانظریه
 فرانظریه ابعاد کلی صاااورتبه تعااریف،  انوا  از فاار  

 اینظریه ها،یهنظر یلاز انوا : تحل یکی برمشااتمل   تواندمی
 ایمختلف و  هاییهنظر یکنند  تلفیق هاا، یاه نظر یدرباار  
 گریید بندیدسته درباشد.  هانظریه ساختارشکنی و واکاوی

(Lotfizadeh et al., 2010, 46 adapted from Craig, 2009 ،)
: اساات شااد طرح  یهدر ارتباط با فرانظر یاساااساا یکرددو رو

آراء  یا که در م یتزرر دیدگا  یا م ینا درو واکاوانه.  یقیتلف
 انوا  اسااات، برخوردار بسااایاری مقبولیت از پردازا یهنظر



19 
 

و عوامل مؤثر بر  پذیرقرائت یشهر یفضاها خلق فرآیند تدوین
 فرانظری رهیافتی ؛ترجمه یهانظریه یفهم و واکاو بر مبتنیآ  

DEVELOPING THE PROCESS OF CREATING READABLE URBAN 

SPACE AND ITS AFFECTING FACTORS BASED ON THE 

UNDERSTANDING AND ANALYSIS OF TRANSLATION 

THEORIES; A META-THEORETICAL APPROACH 

43 

 

 
 این. کندمی بندیطبقه دسااته، سااه در را پردازیفرانظریه

 ییهان یجتفاوت در نتا وجود یلدل به یادیتا حد ز بندیطبقه
 :است
  فهم برای ابزاری عنوا به پردازی،فرانظریه نخساات، نو 

 ینمونه زیر چهار از خود نو ، این. است 9نظریه ترعمیق
-درونی/ فکری-درونی: اساات شااد  تشااکیل اساااساای
 حال عین در. اجتماعی-برونی/ فکری-برونی/ اجتماعی

 پردازانه فرانظریه خاص هایتالش که داشاات توجه باید
 .شدبا نخست انوا  از گونه چند یا دو از ترکیبی تواندمی

  برای درآمدی پیش به عنوا  پردازیفرانظریه دوم، نو 
 . است 1نظریه یتوسعه

 برای منبعی عنوا بااه پردازیفرانظریااه ساااوم، نو  و 
 جامعیت 6علوم ینظریه به کهاسااات  اندازهاییچشااام

 (.Lotfizadeh et al., 2010, 46-48) بخشندمی

 ،الهمق این در شاااد، بیا  نیز این از پیش طورکههما 
 ینا بهاز نو  نخسااات مورد توجه اسااات.  پردازییاه فرانظر
 یبررس و شناسایی ترجمه، مطالعات در هانظریه انوا منظور 

قابل  هایروش یگر،د تأکیدمورد  موضاااو خواهناد شاااد.  
به  .است رهیافت یک عنوا  به یهانجام فرانظر یاساتفاد  برا 

 روش: اساات مطرح رابطه این در روشسااه نو   طور کلی
 لتحلی روش و ای؛مقایساااه-یلیروش تحل یخی؛تار-تحلیلی
 تحلیلِ یا ،م ین(. در اBoostani et al., 2019, 33) محتوا

 و هاید موضااو  اساات که چگونه ا  ینفهم ا یخی، در پیتار
 ندهایفرآی. اندیافته گسترش و گرفته شکل تاریخی نیروهای

 بندیفرمول یرا برا یچارچوب تواناد، یم یخیتاار -اجتمااعی 
در خصوص موضو  مورد مطالعه ارائه دهد.  یگزینجا یافتره

عامل  داد  قرار نظر مد با کندمی کمک تاریخی تحلیاال
 از ،اییسه. در روش مقاشود یبازشناس ی،فکر ییراتتغ ،زما 
 یا اندیشمندا  میا  هاشاباهت  و هاتفاوت ییساه مقا طریق
 واقع در. شودمی کشاف  و درک نظر دمور یپدید  ها،نظریه
 پشاات پنها  فاکتورهای یا علل تا کنندمی کمک هاتفاوت

محتوا،  یل. تحلشاااودکشاااف  پردازینظریه یا فرآیناد  این
 اصطالحات و هاآموز  یم،اسات که به مفاه  تکنیکی عنوا به

 وردم نظریه یا پردازیهتفکرات نظر یمطالعه یو برا پردازدمی
 هارشنگ بررسی در تحلیل از شکل این. گیردمی قرار استفاد 

و محدود به  بود سودمند  پردازا نظریه رهیافت هایریشه و
 رتیقدرک عم یبرا یشاامندا منابع ثبت شااد  از اند یلتحل

(. Boostani et al., 2019, 33-34) باشاادمی آنها هاینوشااته
 شااد، ارائه هاروش انوا  با رابطه در که توضاایحی براساااس

 مطالعات در مطرح هاینظریه بررسی در استفاد  مورد روش

. در ادامه پس بود خواهد ایمقایسهو  تاریخی نو  از ترجمه،
مطالعات  یحیطه در مطرح هاای یاه نظر یقعم یاز بررسااا

کاربست  ینحو  پژوهش، یمسئله و هدف به توجهبا  ،ترجمه
ر . دشد خواهد تدوین پذیرقرائت یخلق فضاها یندآ  در فرآ

 سنتی ییهنظر یناکارآمد یلی،تحل یکردگام در ابتدا با رو ینا
 خواهد بررساای پذیرقرائت شااهری فضاااهای تولید در ترجمه

 زا استفاد  دالیل منطقی، اساتدالل  بر یمبتن ساهس  و شاد 
 تدوین در آ  کاربسااات ینحو  و ترجمه مدر  ینظریه
 .شودمیشرح داد   نظر، مد فرآیند
 ترجمه مطالعات در پردازیفرانظریه -9

و  یمورد واکاو ترجمه، هاینظریاه  انوا  بخش، این در
 و تدوین برای ایزمینه تا ،قرار خواهند گرفت یقعم یبررساا
ر . دگردد تعیین پذیرقرائت فضااااهای خلق فرآیند تدقیق
 به توجه با یطه،ح ینموجود در ا هاییهنظر یقعم یبررسااا
 ماهیت به توجه با و نظریههر  هایپارادایم کوهن، دیدگا 

 هر در توجه مورد یندو فرآ روش رویکرد، پردازی،فرانظریه
 ترجمه، هاینظریه بررساای از پیش. گرددمی بررساای نظریه
 تبیین ترجمه مطالعات در ایپایه مفاهیم از برخی است الزم

 امانج در پایا  ینقطه و شرو  یمتن نقطه که، آنجا. از شوند
انوا  و  ییاز آ ، شااناسااا  یفیتعر یارائه لذا اساات، ترجمه
 آ  یشاخصه ترینمهم عنوا به پذیریقرائت ویژگی یبررسا 

 .  دارد چندا  دو اهمیتی

 در متن مفهوم: آن پذیریقرائت یژگیو و انواع متن،
. ستا متفاوت پساساختارگرا و ساختارگرا اثباتی، رویکردهای

 از ایمجموعااه را متن توا می کلی، تعریف یااک در امااا
 دقص به و رودمی به کار هانشانه عنوا به که دانست واقعیات
 معین بافت یک در شااانوند ، یک به خاص معانی انتقال

 هک است اینطرح  قابل پرسشی. اما شودمی تنظیم و انتخاب
 بیا  تعریف در کهطورهما  اساات  نوشااتاری تنها متن آیا

 تصویری، نوشاتاری،  تواندمی متن گردد،می مشاخ   شاد ، 
 موضااو ، این بر گذاشااتن صااحه برای. باشااد یر غ و کالمی
 متن اسات،  معتقد وی. شااودمی آورد  متن از لوتما  تعریف

 پیام از نوعی که هاساااتنشاااانه از منساااجمی یمجموعه
 هر به ادبی ینظریه در. متن دهدمی انتقال را دهند آگاهی
 ادبی، کتاب چه: خواند را آ  بتوا  که شااودمی گفته چیزی

 یرو بر طرح شهر، سطح تبلیغات یا و آشاهزی  دساتورالعمل 
 آ  مانند و سااخنرانی یک در هالیصااند چینش نو  لباس،

(Lotman, 1964بااا .) بااا را متن توا یم یحتاوضااا  یان ا 
 روانکاوی هنر، شاااناسااایجامعه چو  مختلف رویکردهای

 و ادبیات شااناساایجامعه هرمونتیک، شااناساای،زبا  ادبیات،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
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 داد قرار شاکافی  کالبد مورد و بررسای  زبا ، شاناسای  جامعه
(Monadi, 2016, 29به .) از دنیایی متنی هر کلی صااورت 

 متفاوتی ارتباط ای،خوانند  هر و دارد نهفته خود در را اسرار
 مخاطب تا متن مقابل در انفعال از که کندمی برقرار متن با

 (.Monadi, 2016, 28است ) یرمتغ فعال،
را در بر  یهال ینچند تواند،می متن یاک  میاا   این در

و  یالمک یری،تصو هاییهکه مشتمل بر ال یمعن ینبد یرد،بگ
 متن چند یک یشهر ینمونه فضاا  یباشاد. برا  یقیاییموسا 

 یحال متن یناساات و در ع یو انسااان یعیطب ی،کالبد یهال
ا در ارتباط ب یهسات. پرسش بعد  یزن یقیاییو موسا  یبصار 

 یدمتن با یککه  است ینا یتواقعمتن است   یاصال  یژگیو
درک خطوط،  حواس مانند ییلهبه وس چهقابل درک باشاد،  

مانند  یدارشناسانهادراک پد صورتها و چه بهاشاکال و اشار  
 و آشکار وجو به توجه با حال عین در. ذهنیادراک تصورات 

 از متفاوتی هایقرائت(، Barekat, 2007, 34-35) متن پنها 
 ساااطح ترینکاه پایین  5عاادی  قرائات  و دارد وجود متن

 قرائتی( 19 ،4313) اکو امبرتو دید از است متن پذیریقرائت
وجو  آشااکار متن درک  یااول  یالیه تنها آ  در که اساات

 (.Barekat, 2007, 46) شودیم
 ترجمه مطالعات در هانظریه انواع شناسایی -3-1

 زبا  دو با حداقل که اساات ارتباطی فرآیندی ترجمه،
 هایتفاوت جمله از عوامل از ایگسترد  یشبکه و مختلف

 اساات همرا  ایدئولوژیک و ساایاساای  تاریخی، فرهنگی،
(Hatim & Manson, 1997بنااابرا .)یترجمااه بااه نوع ین 

 تنم یک فرآیند، این در عبارتیبهانتقال رمزهاست.  یندفرآ
 توجه باید. شودیبه زبا  مقصاد ترجمه م  مبدأ زبا  یک از

 تعریف نوشااتاری متن با ارتباط در تنها ترجمه که داشاات
 مورد هم غیرنوشتاری متو  در ترجمه عبارتیبه شاود، نمی
 .است توجه

در ابتدا  ترجمه، هاییهنظر فرانظریِ تحلیال  منظور باه 
 شااناسااایی ترجمه، مطالعات در هایهالزم اساات تا انوا  نظر

 یکل ینظریه دو تاریخی، یلروش تحل به بررساایبا  .شااوند
 ابلق دالباسااتیتا، یدگا براساااس د که اساات تشااخی  قابل

 آ  از پس و 08 یدهه از قبل زمانی مقطع دو در بررساای
 این هایتفاوت بررسی(. Delabastita, 2006, 55-56) هستند

 ایهزمینه. شودمی انجام اییسهمقا یلِتحل روش با ،نظریه دو
 بررسی بر مشاتمل  هانظریه فهم و بررسای  برای تأکید مورد

مورد  هایروش ترجمه، فرآیند تاأکید،  مورد هاای پاارادایم 
بافت خواهد بود.  یاو نگاا  به متن   یاه اساااتفااد  در هر نظر 

 هاینظریه از کدامیک دهد،می نشاااا  یبررسااا ینا یجهنت
 هدف تحقق و شااهری طراحی در کاربساات قابلیت موجود،

 مبنای بر ادامه در. داشاات خواهند را مقاله این تأکید مورد
 بهر  آ  ازانجام کار،  هایرویه اصول، چو  نظریه هاییژگیو

 .شد خواهد برد 
 مقابل در( یخط رویکرد) ترجمه سننن ی ینظریه -3-1-1
 (غیرخطی رویکردمدرن ترجمه ) ینظریه

 هشتاد یدهه از پیش دهد،می نشا  تاریخی هایبررسای 
 آ  و است داشته وجود ترجمه در غالب ینظریه یک میالدی،

 اسااات بود  سااااد  یترجمااه یااا ومحض  یترجمااه هم
(Delabastita, 2006, 55-56ا .)یسااانت ییهرا، نظر یهنظر ین 

 در. نامندمی( یخط یکردمقصاااد )رو-مبدا یارتبااط دوگانه 
 یاپیچید  یشاابکه ترجمه، جدید ینظریه نظریه، این مقابل

 دهدمی قرار نظر مد را متنی بالقو  و چناادگااانااه روابط از
(Delabastita, 2006, 58 .)دتأکی مبدا زبا  بر سنتی، ینظریه 

در ترجمه و زبا   فرهنگ یمادر ، بر مقولاه   ییاه دارد و نظر
 تربه منظور روشاان ادامه، در. دارد توجه أما مبدا و مقصااد تو

 از ترجمه انوا  بندیدسااته نظریه، دو این میا  تفاوت شااد 
ل قاب کلی، نظریه دو این ذیل که مختلف پردازا نظریه دید

 گا ن تا کندمی کمک امر این شود؛می ارائه هستند بندیدسته
 .گردد مشخ  بهتر ترجمه یمقوله به نظریه دو هر

 درو » یترجمه چو  عبارتی با ترجمه، ساانتی ینظریه
 در. دارد انطباق( 4363) یاکوبساان رومن دیدگا  در «زبانی
 ارقر زبانی بین یترجمه مقابل در زبانی درو  یترجمهواقع 
 عبااارت یناسااات. همچن مباادا زبااا  بر مبتنیو  گیردمی

 0وسها جولیا  دیدگا  در «1)آشاااکاار(  پیادا » یترجماه 
(Monafi Anari, 2008; Mirza & Khanjan, 2006, 85)؛ 

( 65 ،4304) نیومارک دیاادگااا  در «معنااایی» یترجمااه
(Mirza & Khanjan, 2006, 93)یعبااارت ترجمااه یاااو  ؛ 
 .اساات ترجمه ساانتی ینظریه با انطباق در ،«الفظیتحت»

 حیطه این پردازا نظریه توسط شاد   مطرح تعاریف بررسای 
 در بادر مطالعات ترجمه  نظریه ازنو   ینکه ا دهدمی نشااا 

زبا  مبدا به  یدر ترجمه خطی فرآیند و رابطه گرفتن نظر
که متن در آ  قرار  یرا بدو  توجه به بافت ترجمه ،مقصاااد
 .داندیمقبول م آ  فرهنگی هاییژگیدارد و و

 یترجمه چو  عناوینی با نیز ترجمه، جدید ینظریه
. دارد انطباق( 4363) یاکوبساان دیدگا  در «9زبانیبین»

 یدگا در د «48)پنها ( ناپیدا» یترجمه عباارت  همچنین
ترجمه مد نظر  یرا برا فرهنگ فیلتر نوعیهااوس کاه به  

 ,Monafi Anari, 2008; Mirza & Khanjan) دهدیقرار م

 یاادگااا در د «ارتباااطی» یعبااارت ترجمااه ؛(85 ,2006
 بندیبر طبقه یو بندیدساااته یومارک،ن ید)از د یومارکن

 یاو  ؛((Mirza & Khanjan, 2006, 93دارد ) یهاوس برتر
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 جدید ینظریه با انطبااق  در ،«آزاد» یترجماه  عباارت 
را  ترجمه از نظریه این توا می واقع در. اسااات ترجمه
 .یدنام یفرهنگ

 رب تأکید حیث از ترجمه هاینظریه تفاوت بررسننی -3-1-2
 بافت یا م ن

 متن شد، ارائه متن تعریف در این از پیش طورکههما 
لذا  اسااات، ترجمه مطالعات در کلیدی بسااایار مفهومی

 مطالعات در مطرح هاینظریه ایمقایسااه بررساای منظوربه
 هایتفاوت کلی، صااورتبهر  برد. به آ  از توا می ترجمه

ر ب تأکید یتح از ترجمه، مطالعات در مطرح نظریه دو یا م
که متن در آ  قرار  یبر بافت اسااات )بافت تاأکید  یاا متن 

 تأکیدبر متن مبدا  ی،سااانت هاینظریه که،درحاالی دارد(. 
 متن و بافت ینب یهمبسااتگ بر نوین، هاینظریه دردارند؛ 

 در (.Delabastita, 2006, 59-60) است شد  ایویژ  أکیدت
هاااوس  جولیااا پردازا  چو  این میااا  برخی از نظریااه

 ترجمه، جدید هاینظریه قالب در( 5846و  5883، 4331)
 ویالگ واقع در. برندینام م «مجدد آفرینی بافت» یکرداز رو
 یاما به تناوب از مرزها شااود،می آغاز متن سااطح از وی

روابط متقابل  مند،نظام صورتیکرد  و بهگذر محصور متن 
 کندمی بندیصاااورت را بافتی و متنی هایؤلفهم یاا  م
(Mirza & Khanjan, 2006 .)بینادی از یکی بین این در-

 تعااادل»هاااوس، مفهوم  یالگو یربناااییز یممفاااه ترین
 ترینیمحور تعادل، وی، دید از عبارتیاست. به «ایترجمه
 تعادل بر واقع در مدارتعادل رویکرد. است ترجمه در مفهوم

 قشن»بر مفهوم  تردقیق عبارتیبه و نداشااته تأکید صااوری
 ،5884) یو یداز د ترتیب، این به. دارد أکیدتا  «تعاادلی 

 أدر زبا  مبد یمتن یگزینی(: ترجمه عبارت است از جا496
 ،ددر زبا  مقص یو کاربردشناخت ییکه از نظر معنا یبا متن

  (.Mirza & Khanjan, 2006, 88معادل است )
و  شننیو  حیث از ترجمه هاینظریه تفاوت بررسننی -3-1-3

 ترجمه یندفرآ
به ترجمه،  رویکرد ی،سانت  ینظریه در و 4308 یدهه تا

 & Mobarakiمحور و زبااا  محور بود  اساااات ) یاادتول

Aminzadeh, 2014, 135)، قالب در ترجمهکه،  یمعن ینبه ا 
 با ز یا فرهنگ فیلتر داد  قرار نظر مد بدو  و خطی الگویی
از  ییرتغ جدید، ینظریه در اما. اساات شااد می انجام مقصااد

مورد توجااه قرار گرفتااه  41محور یناادالگو، بااه روش فرآ ینا
. دباشمی ذهنی و پویا گرا،نقش توصایفی،  شایو   این ،اسات 
 .است شد  ارائه 4 جدول در شیو  دو این تفاوت
 
 

Table 1: Comparison of two production-oriented and 

process-oriented methods in translation theories 

(Mobaraki & Aminzadeh, 2014) 

The production-

oriented approach in 

The process-oriented 

approach in the modern 

theory of translation 

The traditional theory 

of translation 
Descriptive 

Prescriptive Functional 

Formal Dynamic 

Subjective Objective 

 
مدر  ترجمه  ییهنظر در محور فرآیند یترجمه فرآیند

 :است زیر یمشتمل بر سه مرحله تیبر و نایدا دید از
 دموجو امیپ ییمعنا و یدستور سااختار : لیتحل و هیتجز 

 شود؛یم یبررس مبدأ زبا  در
 هب زبا  کی از مترجم ذهن در شد یبررس مطلب: انتقال 

  شود؛می منتقل گرید زبا  کی
 تا شودمی ساختار دیتجد یانتقال مطلب: سااختار  دیتجد 

 شااود رفتهیطور کامل پذبا  مقصااد بهز در یینها امیپ
(Monafi Anari, 2008.) 
 حیننث از ترجمننه هنناییننهتفنناوت نظر بررسننی -3-1-4

 شناسیشناخت هایپارادایم

 در پردازیفرانظریه کند،می بیا  کوهن که گونههما 
 بخش، این در بنابراین. اساات هاپارادایم بررساای با ارتباط

 بررسی حیث این از ترجمه، مطالعات هاییهنظر یا تفاوت م
 ی،شناسشناخت هاییمپارادا تأثیرتحت  طورکلیبه. شاود می

 یترجمه یالگو دو در بندیدساااته قابل ترجمه هاینظریه
د هستن یفرهنگ یکارکردگرا در مقابل ترجمه یاسااختارگرا  

 و کااارگردگرایی یعمااد  یمظهور دو پااارادا تااأثیرتحاات  و
ه در ک کارکردگرایی دیدگا . گیرندیقرار م پسااساختارگرایی 

روساخت زبا ، در  صرفاً دارد، کاربرد ترجمه سانتی  ییهنظر
در  ینو بنابرا دهدمی قرار تأکیدتوجه و  مورد رامتن مبادا  

تحت  یدساات به ترجمه و ندانسااته مؤثر را فرهنگترجمه، 
 یاز منظر کروب کااه ساااتا درحااالی این». زناادیم یالفظ

 جدید ییهکه در نظر ییپساااساااختارگرا یکرددر رو (5886)
 حاصل مبدا متن زبانی روساخت از صرفاً ترجمه ،کاربرد دارد

 این در نیز مقصد زبا  رساوم  و آداب و هنجارها بلکه نشاد ، 
 & Adapted from Khajeh) اساااات مااهاام فاارآیاانااد 

Khanmohammad, 2009, 29)» .که اساات معنا بدا  این 
 مطالعات در که زبا  ساختژرف و روسااخت  چو  مفاهیمی

 گرفته قرار توجه مورد چامساااکی نوام شااانااسااای زباا  
(Chomsky, 1965)، مطالعات  در پساساختارگرایی الگوی در 
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 یترجمه عبارتی بااه. هساااتنااد توجااه مورد ترجماه، 
 همین بر. اساات برخوردار بیشااتری اهمیت از «ارتباطی»

 فرهنگی یترجمه را ترجمه نو  این برخی که اساات اساااس

 حیث از ترجمه هاینظریه میا  تفاوت 4 تصویر در. نامندمی
 .است گرفته قرار توجه مورد گوناگو  ابعاد

 

 
Fig. 1 The difference between traditional theory and the modern theory of translation from different aspects 

 
 یشهر یفضاها تولیدترجمه در  ینظریه کاربستت  -1
 پذیرقرائت
 ترجمه، هاینظریه فرانظری تحلیل از پس بخش این در

 یهرش یفضا تولید فرآیند ینتدو منظوربه ترجمه ینظریه از
 یخیتار بررسی با امر، ابتدای در. شودمی استفاد  پذیرقرائت
 یفضاها یجادا یا یکه منجر به افول معن یروند اییسهو مقا
مدر   ینظریه اهمیتقابل درک شااد  اساات،  یرغ یشااهر

 شرح سنتی یترجمه ینظریه کاربسات   ناکارآمدیترجمه و 
 .شودمی داد 

 در ترجمه سننن ی ینظریه ناکارآمدی پیننامنندهننای -4-1
  مدرن یدور  معماری و شهرسازی

 یریگو با بهر  یخیتار-تحلیلی رویکردی با بخش، این در
 معماری در «معنی افول» معضاال ترجمه، مطالعات ادبیات از
. گیردمی قرار بررساای مورد مدر  یدور  در شااهرسااازی و

 بود  مناسبنا یینضمن تب ،رهگذر ینتا از ا اسات  آ  هدف
 دیتول یندخلق فرآ بر مؤثر موانع ی،سااانت یترجمه ییهنظر

 لی،طورک . بهشوند شناسایی یزن پذیرقرائت یشاهر  یفضااها 
عدم بروز  و شهرکوچک بود   دلیلبه مدر ، یدور  از پیش

فضاها در قالب  یطراح ی،و کارکرد عملکردی حادمشکالت 
 و مثبت فضااااهای تولید به منجر ی،هنر-یبصااار سااانت

و ظهور و بروز  یسممدرن شرو  با. شاد می شاهری  هایمکا 
 تمامی در گراییو نفوذ اثبات مدر  شااناسای شاناخت  یالگو

مشاااخ  در علوم  هایمندیقانو  و خشاااک قواعد علوم،
 و معماریدر  یکردرو ینکرد. نفوذ ا یادا نفوذ پ یزن یاجتمااع 
 رشیدر برخورد با فضا و پذ نگریتقلیلی به منجر ی،شهرساز
 زا فار  فضاااها کالبد ترتیب این به. شااد ذهن و عین جدایی

 هندساای، و ریاضاای اصااول بر مبتنی و آنها محتوایی ابعاد
 هب زدگی،استاندارد و بندیفرمول. شاد  ریزیبرنامه و طراحی
 طراح ترجمانی نقش آنها، درمنجر شااد که  هاییمتن تولید

 ی،و تحت الفظ یرفرهنگیغ یترجمه یدر قاالب الگو  شاااهر
ط توساا متن تحلیل و تجزیه روند در بنابراین. نمود رخسااار 

 کاربرا ، ییمعنا یدایر فضااا و  زبا ِ در موجود معانی ،طراح
ه کنار گذاشاات معنی، تولید منابع ترینمهم از یکی عنوا  به

. فضاا پرداخته شد  ینیزبا  ع یلِو تحل یهو تنها به تجز ،شاد 
 هایمتن تولید جهانی، هاینشااانهگرفتن  نظر در با ینبنابرا
مورد توجه  گراسااااختارگرا و کارکرد یکرددر قاالب رو  عاام، 
 ینظریه پذیرش باقرار گرفت. در واقع  طراحا و  ریزا برنامه

 با یداپ یترجمه یا و الفظیتحت یترجمه ترجمه، سااانتی
 .گرفت قرار اولویت در یمو مستق یحصر یمعان بر تأکید
 قابل و کمی غیرفرهنگی، واحدی معناا  رویکرد، این در
 زا هاساختما  معماری درکه  صورتیبه. شاد  یتلق گیریانداز 
 لگوا این) شدمتن اساتفاد    یددر ترجمه و تول گیریوام الگوی

 «45داربلنه و ینیو»اساات که  ییاز هفت الگو یکی ترجمه، در
 کااه معنی ین(. بااه اMonafi Anari, 2008کننااد )یم بیااا 
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تحت  صااورتبه یقاًرا دق مبدا زبا  و متن ترجمه، در مترجم
 شااهرسااازی، درمثال  برای(. کندیوارد زبا  مقصااد م الفظی،
 نفوذبود بر  أییدیمهر تا  و محلاه،  شاااهر برای بنادی فرمول
 منجر ترجمه، روند در نگاهی چنین شکبی. سانتی  یترجمه

 یو رمزگذار گذارینشانه الگوهای و عمومی هایمتن تولید به
 پیامدهای رویکردی، چنین اتخاذ. شااادو مشاااابه  یکساااا 
ترین پیامد چنین رویکردی، تولید مهم. داشت پی در متعددی

متعدد  یامدهایخود واجد پ کهاسااات  یاک متن غیرفرهنگی 
 مورد یژگیو ترینمهم عنوا متن )به پذیریقرائتاساات. عدم 
 تبعات  از یکی مقصااد، فرهنگ کاربرا  توسااطانتظار از آ ( 

دورا   شااهری فضااای دراساات.  یکردیرو یناز چن اسااتفاد 

 الگوی که صورت این به بود،منوال  یناوضا  بر هم ،مدر  هم
 شهری، فضای در طراحا  و شاهرسازا   کارکردگرای یترجمه
 شد انساانی  متنی یالیه به ارتباطبی کالبدهای خلق به منجر

که نه خواند   آمد وجودبه ایناخواسااته هایداللت یجهو در نت
 ییفضااا ینانسااا  در چن ترتیب،بدین .شاادیم یرفتهو نه پذ
 کاراکتر و کردمی ناشناسی و شادگی گم احسااس  ،(ها)المکا 
فضا  یب،ترت ین(. بدPartovi, 2003) شدنمی محقق ییشاناسا 

 ینقش مثبت خود را از دسااات داد و انساااا  در فضاااا، نوع 
 5 تصویر در .کردرا تجربه  (Relph, 2010در فضا ) یبودگبرو 

 مدر  شاهرسازی  و معماری در ترجمه نظریه فرآیند و ماهیت
 . است شد  ارائه

 

 
Fig. 2 The effect of using traditional translation theory on the meaning decline in the modern era 

 
 ی)ترجمه ترجمه مدرن ینظریه کناربتننت   دالینل  -4-2

 یشهر ی( در فضاهافرهنگی
 حاکیدورا  مدر ،  یو شهرساز یمعمار یاجمال بررسی

 یک عنوا  به ،فرهنگ هتوجه ب عدم دلیلباه  معنی افول از
 رجمهت مدر  ینظریه کاربست بنابراین. اسات  یقاب گفتمان

 جزء به عنوا  را فرهنگ فیلتر و دارد تأکید بافت بر کاه 
 است.  یضرور یامر کند،می تلقی ترجمه از ناپذیرییجدا

 روپیش پرسااشپژوهش،  یکاربرد هدف به توجه با حال
مطلوب  ییهنظر ینا دل در اسااتفاد  قابل روش که آنساات

 ینا در اینکه به توجه با منابع، براساااس یساات ترجمه چ
ز روش ا یدبا اساات، کرد  تغییرمتن به بافت  از أکیدت یه،نظر
گفتما  اساااتفاد  نمود.  یانتقاد یال گفتماا  و تحل  یال تحل

 زلیگ توسط بار نخستین که زمانی از گفتما  تحلیل مفهوم
 گیریچشم هایتا کنو  تفاوت ،( مطرح شد4365)91هریس

 رویکردهای پذیرش با. (Barekat, 2007, 30) اساات کرد  پیدا
 تأکید مورد ، آنچه61گفتما  تحلیل تعریف در 41پساااساانتی

 و ارتباطات و اجزاء صاارف  تحلیل از جدا تحلیل انجام: اساات
 یر،اخ رویکردهای در عبارتیبه. است اییزمینه بافت به توجه
 یعنیاز متن،  یرو متن، عواماال ب یینااهفراتر از زم بااایااد

متن،  یاالرا در تحل یو اجتماااع یفرهنگ یتی،موقع یینااهزم
 در ین(. بنااابراBarekat, 2007, 29) دادماورد توجااه قرار  

 هر ب گفتما  تحلیل روش از باید یزن ترجمهر  مد ینظریه

 توسااط که 51گفتما  انتقادی تحلیل روش میا ، این در. برد
 .است مطلوب روشی گردید ، مطرح( 4304) فوکو

 ا ،گفتم انتقادی تحلیل ییهمنتج از نظر روشِ و نظریه
در  شهیست که ر41یانتقاد-یاجتماع یشناساز زبا  یاشاخه

 Amirshojaeeدارد ) یاسیو س یاجتماع ی،مطالعات فرهنگ

& Ghorishi, 2016 یااا ( ب4331لوک ) طورکااه(. همااا 
و  یرتفس یف،گفتما ، بر توصا  یانتقاد یلتحل روش ،کندیم

 ،بازنمود شد  در متن یانتقاد-یاجتماع یکارکردها یبررسا 
 اجتماعی عمل یک عنوا به زبا  بهروش،  یندارد. ا یدکأت

 اسااات مهم بسااایار برایش زبا  اربردیک بافت و نگردمی
(Fairclough & Wodak, 1997 .)پذیرش با روش این واقع در 

ساااختن  یدارپد یدر پ اجتماعی، یپدید  یک عنوا به زبا 
(. Yar Mohammadi, 2004, 143اسااات ) یدئولوژیکافکار ا

 افتنی یعنی خود، یاولیه فعالیت انجام منظور به تحلیل این
 نظر کامالً نقطه فرآیناد،  و متن میاا   دیاالکتیکی  ارتبااط 

 یرهااایاز متغ یاااریدهااد و بسااایرا ارائااه م یماتافاااوت  
ا ر جنسطبقات و  یدئولوژی،قدرت، ا یلاز قب یشناختجامعه

. کندمی طرح متن، تولید یا تفساایر بر مؤثر عناصاار به عنوا 
 یهایدئولوژیا یتوا  به بررسااایروش م ینبا ا یعباارت باه  

(. Amirshojaee & Ghorishi, 2016) پرداختدر متن  نهفته
 طراحی در ترجمه مدر  ینظریهکاربرد  یال دال اداماه،  در

  .(9شود )تصویر می ارائه شهری فضاهای
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Fig. 3 The effect of using modern translation theory on the production of readable urban space 

 
 شهری فضای متن ایالیه ویژگی -4 دلیل

 در م ینظریه کاربرد بر مؤثر دالیل از یکی بخش این در
 تبیین شاااهری فضاااای ایچندالیه سااااختار یعنی ترجمه

 یکرددو رو فضااا، مفهوم تعریف در کلی، صااورتبه. شااودمی
 ییگرا یو نساااب ییمورد توجه بود  اسااات )مطلق گرا یکل
(Madanipour, 2000))  انوا  فضا  توا می هاکه به استناد آ

 وارد نقدهای بانمود.  یآنها بررسااا یواژگان یزرا فاار  از تما 
و  یسااتماول قر  ب ینیمه در رئالیسام  و ایدئالیسام  به شاد  

 ذهن و عین توافق گرا،پساااااثبات یکردهایظهور و بروز رو
 دیالکتیکی رویکردهای اساااس این بر. گرفت قرار توجه مورد
 از ییکمورد توجه قرار گرفت.  ،فضا یفدر تعر گرایییو نسب
 فضا هوممف تبیین در که فیلسوفانی و پردازا نظریه ترینمهم
 افض تولید ینظریه ی. وبود لفور هانری داشات،  مهمی نقش

 (Lefebvre, 1991( )یاجتماع یفضا یاتفاوت  یدارا فضاای )
 شااهری فضااای برای لفور که ایلحظه سااهنمود.  یینرا تب

 شااکل را اجتماعی متن این هاییهدر واقع ال شااد، متصااور
 :از عبارتند یو یدمتن از د ینا هایالیه. دهندمی
 ا هم الیه این :عینی فضای یا انضمامی فضای یالیه 

. است شاهری  فضاای  در ادراک و محساوس  قابل ساطح 
 ینا بیا  برای نیز دیگری واژگا  از که است ذکر به الزم
 و شد  مدرک فضای نمونه برای شاود، می اساتفاد   الیه

 عناصاار یهمه یدربرگیرند  الیه این. بازنمایی فضااای
 .شوندمی دریافت حواس با که است فضا کالبدی

 یالیه این :ذهنی فضتتای یا انتزاعی فضتتای یالیه 
 نمود فضااا در و داشااته کالبدی ازای به ما واقع در متنی

 تبیین دانش یواژ  با را سااطح این لفور. دارد کالبدی
 و طراحا  ریزا ،برنامه توسااط الیه این واقع در. کندمی

  مردادولت و سازا تصمیم البته. گیردمی شکل معمارا 
 .دارند تأثیر الیه این گیریشکل در نیز

 نیمت الیه این :مغلوب فضای یا زیسته فضای یالیه 
از  دارد. ینیو ع ینمود کالبد یشاااین،پ یمتن یهال مانند

 دوجواست که توسط مردم به یسطح الیه این ،لفور یدد
 یعرصااه و بود  معانی بازنمایی فضااای واقع در و آیدمی

 .است کنندگا استفاد  یروزانه زندگی
 ایزمینه بتافت  یتا  هتا گفتمتان وجود  -4 دلیتل 
 یشهر یفضا طراحی بر تأثیرگذار

 شااد، آورد  شااهری فضااای متنی هایالیه از که بیانی با
 نمود و است الیه چند شهری فضاای  متن که شاد مشاخ   

 ییهال دو أثیرتحت ت اول، ییهال یعنی آ ، کالبدی و بیرونی
 ،گفتمانی قاب یک عبارتیبه. گیردمی شاااکل دیگر متنی

 فرم آ  به و کندیم یینرا تع یمتن کاالباد   حادود و ثغورِ 
ر د ایزمینه بافت یا هاوجود گفتما  ترتیب این به. دهدمی
 بستکار براست که  یعوامل یگراز د ی،شهر یمتن فضا یدتول

 میا  این در. گاذارد می صاااحاه مادر  ترجماه    ینظریاه 
 انتقادی تحلیال  روش یاا  در ب یناز ا پیش طورکاه هماا  

 یرتأث تحت را ترجمه روند متعددی، عوامل شد، بیا  گفتما 
 فضااای. یر غ و طبقه ایدئولوژی، قدرت،: چو  دهندمی قرار

 تحت اش،اقتصادی و سایاسی  ماهیت به توجه با نیز شاهری 
 از تعاریفی ادامه در(. 1 یر)تصواست  یدئولوژیقدرت و ا أثیرت
  .شودیعوامل ارائه م ینا
 قدرت 

 بر داللت مفهوم، این. انددانسته سایاست  جوهر را قدرت
 وسطت که دارد نفوذی یا تأثیر یا و معین رویداد ایجاد توانایی

 بر رنظ مورد ایشیو به و وسیله هر با گرو ، یک یا انسا  یک
 ,Navabakhsh & Karimi) گرددمی اعمال دیگرا  رفتاار 

 عنوا به را قدرت پارساااونز، تالکوت و وبر ماکس(. 2013
 را آوریالزام تصاامیمات که کنندمی بیا  اجتماعی قابلیتی
 ,Pishe Var) اساات بلندمدتی نتایجی دارای و نمود  اتخاذ

 چیز همه از قبل قدرت،(، 4308)01فوکو دید از(. 184 ,1997
 برای که دولت مالکیت در اساات ابزاری قدرت،. اساات مولد

 ای قدرت. گیردمی قرار اسااتفاد  مورد جامعه بر نظم تحلیل
 نظام و گذاریقانو  یا اساات مشاارو  بازدارندگی متضاامن
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 راینبناب. طبقاتی یسلطه حفظ برای است ایگرایانهسرکوب

 اساات بازدارند  و کنند  محدود منفی، ذاتاً قدرت وی نظر از
(Navabakhsh & Karimi, 2013 .)قدرت، از تعریف این با 

 منظور به مردا دولت و گذارا سیاست نیز یشهر یدر فضاا 
 ایکنند  کنترل و کنند  محدود هاییاستس امور، بر کنترل
 را معااانی نظااام از طراح یترجمااه بنااابراین و یقرا، تزر
 .کنندمی تغییر خوشدست

 ایدئولوژی 

 ینچن یاادئولوژی(، ا5845) یتااانیکااابر لغاات فرهناگ  در
 که یاجتماع یا یاسیس یفلسفه از شکلی: اسات  شاد   یفتعر

 یتو اهم یبرجستگ عملی، اصول یانداز  به آ  یاصاول نظر 
 یاسااات که در پ هاید از ا یدر واقع نظام یادئولوژی، دارناد. ا 
 & Ghoreishiداد  آ  اساااات ) ییرجهااا  و تغ یحتوضااا

Jahanjooyan, 2013, 129 .)عقاید، از ایمجموعه به ایدئولوژی 
 و جاری جامعه یک در که مندینظام هایارزش و هابرداشاات
(. Yar Mohammadi, 2004) شااودمی اطالق اساات، ساااری
 ایحوز  در فرهنگی مباحث باا  مرتبط ایادئولوژی  ینبناابرا 

 مترجما  که اساات معتقد (4335) لفور آندر . اساات خاص
. دارند قرار باورها و هنجارها سااااختارها، تأثیر تحت هموار 

 فطورکه فرکالهما  یساااتی،مارکسااا یدگا در د ایادئولوژی 
که منجر از جها  است  ییمعتقد اسات، مشاتمل بر بازنمودها  

شاااود یو حفظ روابط قدرت، سااالطه و اساااتثمار م یجادبه ا
(Fairclough, 2003, 218بااا ا .) بااه  یاادئولوژیا یف،تعر یان

 ین. بدشااودمی منجر اجتماعی خاص یطبقه منافع یساالطه
 ولیدتو روند  یدر کنار قدرت بر نقش ترجمان یدئولوژیا یبترت

 که است معتقد( 1 ،5848) لینگ چونگ. گذاردمی تأثیر متن
 زنی آ  اصاالی دلیل کرد؛ جدا ایدئولوژی از توا نمی را ترجمه
لمات )ک شناختیزبا  هاینشانه در اغلب ایدئولوژی که اینست

 خیتاری ترجمه، بر ایدئولوژی تأثیر. شااودمی کدگذاری( غیر  و
 ،قرو ، افراد و نهادها یدر ط31نظر فوست طبق و دارد طوالنی

 ,Karoubi) اندگرفته به کار ترجمه دراعتقادات خاص خود را 

 یدهه اوایل از ترجمه در مبحث این تأثیرگذاری(. 1 ,2003
د ش پدیدارمطالعات ترجمه  یکیبلژ-یو در مکتب هلند 4308

(Mirza & Khanjan, 2006, 9.)  
 

 
Fig. 4 The text of urban space and field context influencing it 

 

 یشتتهر یفضتتاها تولید یشتتنهادیپ یندفرآ تدوین -4
 مدرن ینظریهترجمته در   فرآینتد بر  یمبتن پتذیر قرائتت 
 (فرهنگی ی)ترجمه ترجمه

 این از پیش که ترجماه مادل مطلوب در   ییناز تب پس
ه از مطالب ارائ گیرینتیجه منظوربه بخش، این در. شد یا ب

 در یشهر یفضا یگام به گام ترجمه در طراح یندشاد ، فرآ 
 ارائهمدر  ترجمه(  ینظریه)در  ترجمه فرآیناد  باا  انطبااق 

 و پذیرقرائت فضای تولید ضامن  تواندیم روند این. شاود می
ناخواسته  هایداللت ایجاد از مانعتوسط کاربرا ،  پذیرادراک
 ین. روش مورد اساااتفاااد  در اگرددمتن  یاادتول ینااددر فرآ

 متن یدتول یواژ  از استفاد اسات.   یبخش، اساتدالل منطق 
 مطااالعااات در مطرح ادبیااات بااا انطباااق در )کااالباادی(،

 یفیتکاربرد ک ین. همچناساات شااد  طرح شااناختیزبا 
. اساات یلدل ینبه هم یزن پذیریادراک جایبه پذیریقرائت
 تدوین ضمنمقاله،  ینا یینها محصولاسات که   ذکربه الزم

دم ع یا تحقق بر که است یعوامل و موانع شاناسایی  فرآیند،
 .دارند تأثیرتحقق هدف 

  شهری فضای فرازبان هایالیه تبیین: اول گام
 و زبانی ماهیت تا است الزم فرآیند اول گام شارح  از پیش
 ردمفهوم زبا   تعریف در. شود تبیین شاهری  فضاای  فرازبانی

 یساااتمسااا یک: زبا  اسااات آمد  یتانیکافرهناگ واژگا  بر 
بود   ینوشتار یا یکالم یهانشانه یا آواهامنظم از  و یقرارداد

 اخاص ب یفرهنگ یا یگرو  اجتماع یک یهاکه توسااط انسااا 
 گرددمی اسااتفاد  هایشااهاندو  ارتباطاتو فهم  یشنما هدف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
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(Encyclopedia Britannica, 2008مفهوم لغو .)شااد  بیا  ی 
زبا  است.  ید ارتباطو کارکر یتاهم یایگو ،زبا  خصاوص  در
با  ز یک یفردهمنحصرب یارتباط یساتم هر سا  یحتوضا  ینبا ا
 کی از را اطالعات انتقال امکا  زبا ، بنابراین. شااودیم ید نام

 فراهم دیگر یابژ  به سااوژ  یکاز  یا دیگر یسااوژ  به سااوژ 
 متافیزیکی حضاااورزبا ،  یتگنشاااتاینو یدگا د در. کناد می

 کرد  هماهنگ برای انسااا  که اساات ابزاری بلکه نیساات؛
 وی دید از. گیردمی کاربه اجتماعی روابط بسااتر در هاکنش
 ,Monadi, 2016) دارد اجتماعی و پراگماتیسااتی ویژگی زبا 

35 adapted from Barker,2008, 206 .)بدو   ترتیب بدین
 این به اسات  زبانی هایویژگی واجد هم شاهری  فضاای شاک  
 سا ان و انسا  با انسا  ارتباط برقراری برای ایعرصه که معنی

 .  دارد بر در را متعددی معانی و بود  محیط با
فرازبا   یک یشهر یفضا رساد، می نظر به حال عین در

 زبانی به و اساات شاناساای در زبا  یاسات. فرازبا  اصااطالح 
 ضو مو)زبا   دیگر زبا  یک توصیف برای که شاود می گفته

 عبارتیبه(. Christakos, 2015) رودمی به کار( مقصود زبا  یا
 و اقتصااادی ساایاساای، ماهیت به توجه با شااهری فضااای

 به. دارد فرازبانی هایویژگی( Lefebvre, 1991) آ  اجتماعی
متن  تولیدزبا  بر  یک عنوا به عوامال  این کاه  معنی این

 ِ خواند یبرا یندارند و بنابرا یرثأت یشااهر  یفضااا یکالبد
و  یاقتصاااد ی،از فرازبا  اجتماع یدبا ی،شااهر یزبا  فضااا

 جامعه مورد نظر بهر  گرفت.  یاسیس
 از لنق به این از پیش که ترجمه فرآیند مراحل استناد به
 حلیلت و تجزیه فرآیند، این در اول گام شد، بیا  تیبر و نایدا
 است الزم نخست گام در شهر طراح ترتیب بدین. است متن

 و تجزیه را مبدا متن فرهنگی، متن یک خلق منظوربه تا
 هری،ش فضاای  متنی هایالیه یدمنظور با بدین. کند تحلیل
 طرحم شهری فضای از که تعاریفی استناد به. شوند ییشناسا
 حتوام و کالبد متنی الیه بر مشتمل متن این شک بدو  شد،

(Parsi, 2002 )هساا لفور، تریالکتیک به اسااتناد با یا اساات 
 یدر فضا معنی مرجع توضیح، این با. گیردمی بر در را لحظه
 شناسایی از پس. است یانسان عوامل و کالبد شامل ی،شاهر 
 ها،نهنشا شاناساایی   به باید متن تحلیل برای متنی هایالیه

 ییشناسا ،حال ینپرداخت. در ع یهدر هر ال هاداللت و رمزها
 قرار هم کنار در را هاکه نشاااانه یو نحو یروابط سااااختار

 . است ضروری یزن دهندمی
 زبان در معانی و رمزها ها،نشانه شناسایی: دوم گام

 متنی هایالیه یا مبدا
 و تجزیه آنها ارتباطات و متنی هاییهال اجزاء گام، این در
  ،شااد شااناسااایی متنی هایالیه به توجه با. شااوندمی تحلیل

 هاانهنش کالبد، متنی یالیه بررسی با باید واقع در شاهر  طراح
 عبارتیبه. کند شاااناساااایی متناز  یهال این دررمزهاا را   و

 شااناخت نوعی به کندمی بیا ( 5881) پوساانر طورکههما 
 تاهمی هانشااانه یمطالعه در نشااانگی نظام و نشااانگی فرآیند

 ایهرمزگا  شناسایی یا هاداللت شاناسایی  یب،ترتبدین. دارد
ت اس یضرور روند،می کاربه هانشانه تفسیر برای که قراردادی

(Darzi & Pakatchi, 2014 adapted from Posner, 2004.)  
و  کالبدی توانندمی هانشااااناه  کاالبادی،   یالیاه  در

 یبصااار-یکالبد هایالیه مثال برای) باشاااند یرکالبدیغ
 خط بازشوها، شکل و انداز  مصالح، رنگ و نو : چو جدار  
 ابتدا در متن ساختاری بررسی در واقع در(. یر غ و آساما  

(. عییو طب ی)کالبد هستند تشخی  قابل عینی، هاینشانه
ارتباط  متنی، ییهال یک نحوی ابعاد بررساای در همچنین

 یک یمثابه به) باشااد معنا واجد تواندمی یزعناصاار ن میا 
 سباتتنا فضا، در رنگی تنو : مثال برای غیرکالبدی؛ نشانه

مورد توجه  یدامر خود با ینا که(، یر غ و هاا پنجر  خااص 
 .یردقرار گ
 شااهری، فضااای متن در دیگر متنی یالیه که آنجا از
 یو تجربه یزیسااته فضااای بررساایاساات،  یانسااان یالیه

 محتوایی عوامل و عناصر شناسایی و فضاا  کاربرا  یزیساته 
 یهواسطبه زیرا. است ضروری بسیار نیز بعد این در سازمعنی
 ایجاد و فضااا شااد  مغلوب امکا  که اساات متنی الیه این

 یروزانه زندگی در فضااا و دارد وجود فضااایی هایبازنمایی
 یعبارتبه. گرددمی عمل و درک قابل و یابدمی نقشکاربرا  

به  رفتارنگاری، مشااهد ،  مصااحبه،  خالل از باید شاهر  طراح
 یو رمزها در ابعاد انساااان یمعان یالگوهاا  یال و تحل یاه تجز
 کدام دهدمی نشا  هایبررس ین. ایازددست  یشاهر  یفضاا 
 و باشندمی مطلوب هاییداللت چه هستند، فرهنگی هانشانه

 است. پذیرقرائتدر فضا  رمزگذاریی الگوی چه
 دمقص زبان به مبدا زبان از معانی ان قال: سوم گام

 (کالبدی م ن تولید)
 معنی انتقال متن، تحلیل و تجزیه از پس بعدی گاام 

 یممکن است طراح شهر به جا بعضااً  مرحله، این در. اسات 
. بزند یطمح در82گیریوام یادسااات باه اساااتعار    ،ترجماه 

 متن فرهنگی ابعاد و متن بر تأثیرگذار هایگفتما  عبارتیبه
 ینا. بزند یالفظ تحت یترجمه به دساات و نگرفته نظر در را

 یفرهنگ یدست به ترجمه یدطراح شهر با که است درحالی
 شااناسااایی  از پسکه  یمعن ین( بزند. به اساااختاری نه و)

ا ت ،فرهنگ بگذارند یلترآنها را از ف باید معانی، و هانشااااناه 
 فضاااا، کنندگا اساااتفاد  توساااط فضاااا، یرمزگذار یالگو

 و درک شود. ییرمزگشا



44 
 

و عوامل مؤثر بر  پذیرقرائت یشهر یفضاها خلق فرآیند تدوین
 فرانظری رهیافتی ؛ترجمه یهانظریه یفهم و واکاو بر مبتنیآ  
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 شاااد، بیا  این از پیش طورکههماا   فرآیناد  این در

 قدرت و ایدئولوژی یعنی متن تولید بر أثیرگذارت هایگفتما 
 قرار أثیرطراح شاااهر را تحت ت یترجماه  الگوی توانناد می

 با شااهری های طرح از زیادی هاینمونه در امر این. دهند
 یلدل همین به. افتدمی اتفاق زیاد یا و کم اثرگذاری مقیاس
متن  یترجمه و تولید فرآیند در شااهر طراح نقش که اساات
 یجادا به تواندمی عبارتیبه اسااات؛ أثیرگذارو ت یارمهمبسااا
 حضور و یمحدودکنند  یفضا یا کاربرا  یروزانه برا یفضاا 
 ه،مؤلف دو این تأثیرگذاری کنار درگردد.  منجرآنها  یتفعال

رو  گ یاخود طراح  یفکر یالگو تأثیر تحت که دانشی فضای
 .دارد أثیرموضو  ت ینبر ا یزن هستطراحا  
 ینساااختار اساات. ا یدتجد ترجمه، فرآیند در نهایی گام

 متن مبدا را ساختار نباید یمعنا اسات که طراح شاهر   ینبد
بلکه  ؛یردگ کار به یداپ یا یبر روش ترجمه تحت الفظ یمبتن

 کند ریزیپایه رامقصد  متنِ فرهنگ  بر مبتنی ساختاری یدبا
 به گام مراحل ،6 تصویر دربزند.  یو دسات به ترجمه ارتباط 

 د یارائه گرد ی،شهر یدر فضا ترجمه پیشنهادی فرآیند گام
 است.

 

 
Fig. 5 The process of production of readable urban spaces and factors affecting the production of cultural text 

 
 گیرینتیجه -4
 پارادایم از پژوهش، هدف به توجه ابنوشاااتار،  ینا در
 ینبود  ا یکاربرد دلیلو  شاااد برد  بهر  شاااناختیزبا 
 یاننقش ترجم پذیرش با. ساااهس یدگرد یینتب یزن یمپارادا

 علم از ایزیرشاااخه عنوا به ترجمه مطالعات ،طراح شااهر
مقاله  ینهدف ا که، آنجا از. گردید انتخاب شاااناسااایزبا 
 یمتن فضاااا یدتول یندترجمه در فرآ ینظریه از گیریبهر 

 یشاد. با بررساا  اسااتفاد  یهفرانظر یافتاسات، از ره  یشاهر 
 و فهم و ترجمه مطاالعاات  در  مطرح هاای یاه نظر یِفرانظر
 تیشد. در نها ییشناسا ترجمه مطلوب ینظریه آنها، واکاوی
 یشاااهر یفضاااا تولید یندترجمه با فرآ یندفرآ بااق باا انط 
واقع  ردنشا  داد که  نتایجشد.  ینتدو یکل روند پذیر،قرائت

 (بینازبانی یا) ارتباطی یترجمه به دساات بایدطراح شااهر 
و  یارتباط یترجمه ضااارورت که آنجااز  عبارتیباه . بزناد 

 یهاالیه درکه  راآنچه  یدطراح شهر با ،شاد  یینتب یفرهنگ
 که یزیچ ترینیکوجود دارد را به نزد ی،شهر یفضاا  متنی

ال ح ین. در عکند ترجمه باشد، فهم قابلفضا  کاربرا توسط 
 اسااات، مقبول یو ارتباط یداناپ یترجمه الگوی که آنجااز 

 ییرا شاناسا  یشاهر  یفضاا  متن هایالیه هاینشاانه  طراح،
 غیر هانشانه که صورتی)در  دیگر الگویی صاورت به و کندیم

 (ی)کالبد دیگری به صااورت اساات ممکن باشااند، کالبدی
 یترجمه به دسااات شاااهر طراح یعنی. شاااوند ترجماه 

 ترجمه کالبدی متنهما  الگو در  یا( زندیم 42ایبینانشااانه
 . کندمی

 عنوا به فرهنگی یترجمه مدل شااد، بیا  طورکههما 
 ین. بددارد کاربرد شااهری فضاااهای با رابطهدر  ینهمدل به

 ددی)از  مبدادر متن  هانشانهالزم است دقت شود که  یب،ترت
 بههستند.  فرهنگ آ درو   هویت ینشاا  دهند   ،(لوتما 
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 دتولی ایسااههر نشااانه مرکز در فرهنگی متن که معنی این
 آ  مرکز در که است جایی اینشانه سههر واقع در. شاود می

 و آشاااوب آ  از بیرو  و شاااودمی تولید فرهنگی، متو 
 ,Darzi & Pakatchi) کندمی تهدید را سااههر درو  نظمی،بی

دارد،  یژ و یتاهم یزموضااو  در متن مقصااد ن همین(. 2014
ر د هانشااانه ازایمابه باید ترجمه فرآیند در که معنی ینبه ا

تن م یکفرهنگ متن مقصاااد بگذرد تا  یلتراز ف یاه، متن اول
وند ر ینطراح شهر هم در ا ترتیب، بدین. شود تولید یفرهنگ

 تا بگیرد بهر  ایسااههر نشااانه در موجود هایاز نشااانه یدبا

 هچنانچشود.  یدتول یو متن فرهنگ داشته وجود معنی تداوم
 اییهپیام واجد شد  تولید کالبدی متنامر محقق نشود،  ینا

 ردکاربرا  خواهد بود.  یبرا رمزگشا قابل غیر و فرهنگی غیر
 سااههر بیرو  که شااد غافل موضااو  این از یدنبا یا م ینا

 یگرد هایفرهنگ اینشااانه سااههرهای فرهنگ، هر اینشااانه
 بدین. هسااتند دیگریک باتعامل و ارتباط  در کهوجود دارد 

 رخیب اساات ممکن فرهنگی، بین ارتباط فرآیند در که معنی
 ینخارج از فرهنگ، در روند ارتباط ب یو معان هاا نشااااناه  از

 شوند. پذیرفته ی،فرهنگ

 نوشتپی
4. Meta study است فراروش و نظریه فرا فراترکیب، فراتحلیل، بر مشتمل فرامطالعه (Sohrabi, Azami & Yazdani, 2013 .) 

 :شودمی ارائه کدام هر از تعاریفی اینجا در الگو، از نظریه و نظریه از فرانظریه میا  تفاوت شد  روشن منظور به .5
 .است نظریه خود توصیف و تحلیل بررسی، یدربار  نظریه یک: فرانظریه -
 جموعهم رفتار یا ماهیت تبیین یا و بینیپیش توصیف، منظوربه که است کار انجام هایرویه و شاد   پذیرفته اصاول  ها،فرضایه  از نظامی: نظریه -

 . است شد  ابدا  هاپدید  از خاصی

 (.Bates, 2009, 276) گیردمی قرار استفاد  مورد آزمود  ابزار یک عنوا به که است آزمایشی فکری ساختار یک: الگو -
3. Meta theorizing as a means of attaining a deeper understanding of Theory 

4. Meta theorizing as a prelude to Theory Development 

5. Meta theorizing as a source of overarching theoretical perspectives 

6. Ordinary Reading 

7. Overt 

 و ترجمه هایدوگانگی طرح در گراییجزمیت و اجتماعی تحلیل سااطح از غفلت و زبانی-متنی عوامل به اکتفا مبین هاوس، یترجمه رویکرد واقع در .0
 (.Mirza & Khanjan, 2006, 102) است پنها  و آشکار یترجمه

/ زبانی بین/ زبانی)درو   ترجمه انوا  از خود یگانهسااه بندیدسااته در وی. اساات توجه مورد فرهنگ دو یا زبا  دو بین ترجمه ترجمه، از نو  این در .3
. است تعریف قابل دوم الگوی در ایبینانشانه یترجمه واقع در که نمود بیا  توا می اما برد،می نام هم ایبینانشاانه  یترجمه الگوی از(، ایبینانشاانه 

 .است دیگر نوعی به نو  یک از بیا  صورت یا بیا  یوسیله کرد  عوض معنی به واقع در ترجمه نو  این
10. Covert 

 دسااتورِ نظریِ مفاهیمی و شااناساایزبا  چارچوب از اسااتفاد  رواجِ که اساات معتقد ترجمه نظریات ارتباطی یمرحله در( 5881) من آندر مثال برای .44
 در چامسااکی( Transformational-Generative Grammer) گشااتاری-زایشاای زبا  دسااتور و هالیدی( Systemic Grammar) مندنظام
 (.Khoshsaligheh & Nowruzy, 2017, 123) است کرد  فراهم را ترجمه در دوم الگوی بروز یزمینه ترجمه، مطالعات یحوز 

 یهترجم ،یبردارگرته ،یریگ: وامشودیمپردازا  معاصار در مطالعات ترجمه، معتقد هساتند که ترجمه به هفت روش انجام    هیاز نظر داربلنه، و ینیو .45
 (.Monafi Anari, 2008) لیتعد و جرح تعادل، ل،یتعد ،ییجاجابه ،یلغو ای یالفظتحت 

13. Zellig Harris 

نگرانه( متن، به مطالعه )جزءنگر و کل یبر مطالعهفاصااله گرفتند و عالو   ها،لیاز صاارف پرداختن به خود متن در تحل شااناسااا ، زبا  کردیرو نیا در .41
 و تارساااخ به دیبا که شااودیفرآورد  در نظر گرفته م کیمتن به عنوا   اول، دگا ید در یعبارت به .شاادند معتقد هالیتحل در زین آ  یتیبافت موقع
 و آ  عناصر یتوال متن، ساختار لیتأو ،یارتباط یهاهیمتن بر حساب رو  دوم، دگا ید در که اسات  یحال در نیا نمود؛ توجه آ  یاجمله نیب ساازما  

 (.Barekat, 2007, 30) شودیم گرفته نظر در متن یهاساز  و عناصر تعامل از حاصل یاجتماع روابط
 . گیردمی قرار متن تحلیل مقابل در تحلیل شیو  این گفتما ، تحلیل سنتی رویکرد در .46
 یخاص یاسیو س ینوشتار و گفتار در بافت اجتماع قی، که از طرمساوات عدم و سالطه  ،یجمع قدرت از مشارو   ریاساتفاد  غ  ی، نحو لیتحل نو  نیا .45

 .دینمایم یبررس را شودیم یستادگیا آ  برابر در ای و ردیگیم صورت
 .تیاف نفوذ مختلف علوم در داشت تأکید فرهنگی و اجتماعی ابعاد بر و گردید مطرح شناختی معرفت الگوهای در که انتقادی پارادایم عبارتیبه .41

18. Foucault 

19. Fawcett 

 از ایگونه هب نیز استعار  و گیریوام چو  زبانی الگوهای دیگر و بینجامد مشترک زبا  ایجاد به تواندمی که است شاناختی زبا  الگوی بهترین ترجمه، .58
 ترجمه و ن سه ارتباط، این در. است راهگشا بسیار داربلنه و وینی بندیتقسیم ترجمه، از استعار  و گیریوام انشعاب با ارتباط در. شوندمی منشعب آ 

 از معادلی) گیریوام ،(روندمی کاربه مقصد، زبا  در ساازی همساا   و تغییر با مبدا زبا  واژگا  آ  در) برداریگرته الفظی، تحت یترجمه: دارد وجود
 از ستعبارت است، حاکم ترجمه در که اصلی ترین مهم که است حالی در این(. یابدمی انتقال عیناً واژ  لذا و شودنمی یافت مقصد زبا  برای مبدا زبا 

 (.Darzi & Pakatchi, 2014) پیام بافت با ترجمه زبا  و سبک سازگاری و کنند  دریافت فرهنگ و زبا  با ترجمه حداکثری انطباق



49 
 

و عوامل مؤثر بر  پذیرقرائت یشهر یفضاها خلق فرآیند تدوین
 فرانظری رهیافتی ؛ترجمه یهانظریه یفهم و واکاو بر مبتنیآ  
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و  یکالم تواندیم انسااانی، ییهال با مرتبط هاینشاانه  مثال برای. باشاند  یو هم ذهن ینیهم ع توانندمی ی،شاهر  یفضاا  متن در هانشاانه  به عبارتی  .54

 .کندمی ترجمه محیط در کالبدی هاینشانه صورتبه را آنها شهر طراح یا م ینا در. باشد یرفتار
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The creation of understandable and readable urban space is very important. In fact, 

humans interact with the environment when the received message from the 

environment is recognized in their Semiosphere. This indicates that paying attention to 

cultural meanings of environmental design is essential. Accordingly, this research aims 

to develop the production process of such a space, based on the linguistic paradigm. 

Despite the importance of this issue, there has been a decline of meaning in the modern 

era. Therefore, theorists criticize the modernist approach and try to find different 

solutions to this problem. Thus, in the transition from modern theory to postmodern 

theories, a wide range of theoretical paradigms have been recognized that are classified 

in the categories of phenomenology, linguistic theory (including semiotics, 

structuralism, post-structuralism, deconstructionism), Marxism, and feminism. Among 

these paradigms, linguistics has been developed in relation to the category of meaning. 

In fact, the revival of thought in the form of linguistic paradigms changed the 

postmodern cultural criticism. Meanwhile, semiotics, structuralism, and post-

structuralism have been effective in the re-development of many disciplines, especially 

critical actions. These paradigms have once again focused simultaneously on meaning 

and symbolism in architecture and urban planning. 

This paper aims to develop the step-by-step process of designing readable urban spaces 

and identify the factors influencing the creation of such spaces based on linguistic 

theory. This paradigm was selected due to its ability to solve the problems caused by 

the perdition of meaning in the field of architecture and urban planning. In this paper, 

translation studies have been used as a knowledge related to the selected paradigm. In 

fact, this paper aims to achieve the ultimate goal of the research by using, scrutinizing 

and understanding the theories proposed in translation studies. 

The present study is an analytical study according to its purpose. This study uses the 

meta-theoretical approach as a type of Meta-Study approach. Therefore, historical and 

comparative methods are used in scrutinizing the theories proposed in translation 

studies. Having carefully examined the theories proposed in the field of translation 

studies, the authors have described the process of creating readable spaces according to 

the research purpose and problem. Meanwhile, the inefficiency of the traditional 

translation theories has been studied in creation of readable urban spaces. Eventually, 

the reasons for using modern translation theory and the application of this process have 

been explained using logical reasoning. 

The results of the meta-theoretical analysis show that the modern theory of translation 

and the cultural translation approach that leads to communicative translation is a 

desirable approach in producing a cultural text in the city. Finally, the process of 

creating readable urban spaces have been developed by adapting the modern theory of 

translation to the process of designing meaningful urban spaces. Accordingly, the urban 

designers should identify the metalinguistic realm of space and the city, and analyze 

the source of the language. Having applied the filter of culture and the discourses of 
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power and ideology, the designers should identify the hidden and understandable signs 

and meanings of space and translate them in a process-oriented way. In other words, 

the cultural translation model is used as an optimal model for creating readable urban 

spaces. Thus, that the signs in the source text (from Lotman's point of view) represent 

the cultural identities. This means that the cultural text is produced in the semiosphere. 

In fact, semiosphere is a center in which texts are produced, and out of which chaos and 

disorder threaten the inside of the semiosphere. This issue is also important in the target 

text; meaning that the consideration of signs in the source text in the translation process 

should pass the filter of culture in the target text for producing a cultural text. 

Accordingly, in this process, the urban designer should use the signs in the semiosphere 

to provoke the continuity of meaning and create a cultural text. Otherwise, the produced 

text will have non-cultural and non-encrypted meanings for the users. There are 

semiospheres of other cultures within the semiosphere of any culture that interact and 

communicate with each other. This means that in the process of intercultural 

communication, some of the signs and meanings outside of the culture may be accepted. 
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Text, Translation Theory, Meta theory, Process, Readable urban space 

 

 

COPYRIGHTS 
Copyright for this article is retained by the author(s), with 

publication rights granted to the Journal of Iranian 

Architecture & Urbanism. This is an open-access article 

distributed under the terms and conditions of the Creative 

Commons Attribution License. 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

 

 

 نحوۀ ارجاع به این مقاله:

 عوامل و پذیرقرائت شهری فضاهای خلق فرآیند (. تدوین4933محمدی، مریم )
نشریه فرانظری،  رهیافتی ترجمه؛ هاینظریه واکاوی و فهم بر مبتنی آ  بر مؤثر

 .65- 14(، 43)44، معماری و شهرسازی ایرا  علمی

 

DOI: 10.30475/ISAU.2020.156522.1123 

URL: http://www.isau.ir/article_110146.html 

 

 

 

  


