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 چکیده
 جدید هایشیوه با آن معارف و دین هایآموزه بازنمایی برای هاییفرصت جدید، هایرسانه
 با دینی هاینهاد و افراد دهدمی نشان مذهبی محتوای با هاوبگاه زیاد تعداد که کنندمی ایجاد

 بیان و معرفی به هارسانه این طریق از دارند سعی وب، فضای هایقابلیت و امکانات از استفاده
 به و جدید هایرسانه در شناختیزیبایی امکانات به توجه میان این در .بپردازند دینی هایآموزه
 مخاطب، به محتوا ترمطلوب و بهتر ارائه در تواندمی دینی هایوبگاه طراحی در خاص طور
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 هایویژگی بررسی به دارند، دینی مفاهیم بیان و معرفی در هارسانه این که نقشی و معاصر عصر

 روشی، نظر از پژوهش این است. پرداخته دینی هایوبگاه طراحی در موجود شناختیزیبایی
 گرفته صورت ایکتابخانه شیوه به آن هایداده آوریجمع که است تحلیلی -توصیفی
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 مقدمه
 و است رایج مسلمان اینترنتی کاربران میان در اسالمی دینی هایوبگاه از استفاده
 هایآموزه گسترش برای هاوبگاه این از کارشناسان و اسالمی نهادهای از بسیاری

 هایوبگاه زیاد تعداد به توجه با رو این از ؛کنندیم استفاده جهان سراسر در خود
 گذاردمی تأثیر وبگاه از استفاده در کاربران بر که عواملی و هاویژگی بررسی دینی،

 . رسدمی نظر به ضروری
  1بنت دهند؛می ارائه اسالمی وبگاه یک درباره مختلفی نظرات کارشناسان

 بیان و فهم هایجنبه کردن متحول لپتانسی سایبر اسالمی هایمحیط است معتقد
 وبگاه نوعی را اسالمی وبگاه نیز محققان از برخی. دارند را مسلمان جوامع در دینی

 و دارد کیدتأ اسالمی هایارزش و هنجارها ها،برایدئولوژی که کنندمی تعریف
 است پیامبر اسالم تعالیم با مطابق الهی دستورات بیان و معرفی آن اصلی هدف

(Aliyu et al, 2013: 35) 
 و هاسنت انتقال برای هاییوبگاه عنوان به توانمی را اسالمی هایوبگاه بنابراین

 ادیان، میان در صلح ترویج جهت در و آنالین صورت به اسالم  صحیح هایآموزه
 و هاسنت انتقال ابزارهای دیگر بیان به. گرفت نظر در مختلف جوامع و هاگروه
  (Aliyu et al, 2012: 656).هستند اینترنت طریق از میاسال هایآموزه

 ،است داوطلبانه فعالیت یک هاوبگاه سایر مانند اسالمی هایوبگاه از استفاده
 و کنند بازدید وبگاه یک از مکرر طور به است ممکن مسلمان کاربران از برخی
 به وبگاه از ازدیدب. کنند صرف سایرین به نسبت وبگاه از استفاده در را بیشتری زمان
 و محتوا طراحی، لحاظ به وبگاه کیفیت مانند ازعواملی ناشی تواندمی مکرر طور

 . اسالمی هایویژگی مثال عنوان به ؛باشد زمینه آن به مربوط هایویژگی

                                                           
1. Bunt 
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 گیردمی نظر در را هاویژگی ترینمناسب و ترینمهم که وبگاهیبر این اساس، 
 (Aliyu et al, 2013: 36). کندمی جذب وبگاه از استفاده در را بیشتری کاربران احتماالً 
 رابطه در ویژهه ب و کامپیوتر -انسان تعامل مطالعات زمینه در اخیر هایسال در

 توجه مورد 1کاربری رابط شناسیزیبایی موضوع کاربر، تجربی هایپژوهش با
 کاربرد از فراتر سیشنا زیبایی عوامل رسدمی نظر به و است گرفته قرار پژوهشگران

 نتیجه در و وب صفحه از بازدید در کاربر رضایت جلب در مهمی نقش معمول،
 بر شناسیزیبایی تأثیر بسیاری مطالعات لذا ؛دارند سیستم یا محصول کلی موفقیت

 را رضایتمندی و دوباره بازدید به تمایل بر اعتبار، و صحت بر استفاده قابلیت درک
 مخاطب ترمطلوب رابطه ایجاد در شناسیزیبایی اهمیت رغم هب اما ؛دهندمی نشان

 سیستم از بردن بهره و استفاده افزایش در که مهمی نقش و وب صفحات در
 از گیریبهره زیادی حد تا ،کندمی ایفا وبگاه کیفیت بهبود همچنین و اطالعات

 .شودمی گرفته نادیده هاوبگاه طراحی در شناسیزیبایی اصول
 و عملکرد ارزیابی برای ابعادی اسالمی، هایوبگاه درباره پیشین تمطالعا

 در مطالعات بیشتر گفت توانمی و اندکرده شناسایی را هاوبگاه ازاین کاربر رضایت
 . است گرفته صورت محتوا بررسی جهت

 ایرسانه عنوان به را اسالمی هایوبگاه پیشین، مطالعات به توجه با پژوهش این
 ارائه آنالین صورت به اسالمی مفاهیم و هاآموزه آن طریق از که گیردمی نظر در

 در عوامل ترینمهم از یکی عنوان به شناختیزیبایی هایویژگی همچنین ؛شودمی
 و ساختار مانند خاصی هایویژگی کهاین گرفتن نظر در با و شوندمی گرفته نظر

 برای افراد ترغیب در مهمی نقش تواندمی کاربری رابط طراحی در رنگی عوامل

                                                           
1. Interface 
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، بگذارد تأثیر وبگاه اعتبار و محتوا درباره کاربر ادراک بر و کند ایفا وبگاه از بازدید
(Aliyu et al, 2013: 36) دارد کاربری رابط طراحی در موجود عوامل بررسی در سعی. 

 دین در فضای مجازی
ییر در ها منجر به تغهای تولید، انتقال و دریافت رسانهتحوالت جدید در شیوه

و فیلم به  های قدیمی مانند تلویزیون، چاپهاز رسان ایمجراها و منابع رسانه
های اجتماعی و دیجیتال ههای جدید مانند اینترنت، شبکه جهانی وب و رسانرسانه

. اندها شدهاین تغییرات نیز سبب افزایش جهانی شدن رسانهو  شده است
(Hoover, 2012: 31) 

های ماوراء طبیعی پدیده ای،های رسانهوریاترین فنهزه به کمک پیشرفتامرو
ها از دنیای فوق اند و بازنمایی رسانهنظیری در جوامع مدرن پیدا کردهحضور بی

طبیعی در جزییات، شخصیت، روایت و ساخت عناصر ماوراء طبیعی بسیار 
ای انتشار و بحث درباره مهمی بر 1فرمبه عالوه اینترنت به پلت ؛پیشرفت کرده است

های جدید مذهبی امکان موضوعات مذهبی تبدیل شده است و بسیاری از جنبش
های تعامل نهادهای مذهبی با جامعه اند و شیوهحضور در حوزه عمومی پیدا کرده

 (Hjarvard, 2008: 2)  .اندخود را تغییر داده
ذهبی بته اینترنتت، با ورود اعمال دینتی و گفتگوهتای متمیالدی  1980از دهه 

 2رینولتد .های آنالین وجود داشته استرشدی مداوم در اجرا و عمل دین در محیط
آنالین را معرفتی کترد و از نخستین پژوهشگرانی بود که اشکال اولیه جوامع مذهبی 

 .نامید 3ها را جوامع مجازیآن

                                                           
1. Platform 

2. Rheingold 

3. Virtual Communities 
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د شتروع بته کتار کردنت 1های مباحثته دینتی در یوزنتتدر طول همان دوره گروه
(Campbell and Vitullo, 2016: 73) های متذهبی در و با تشکیل زیرگروه

های متذهبی ظهتور های مبتنی بر ایمیل، اشکال متنوعی از فعالیتیوزنت و انجمن
 . ها و دنیای دانشگاهی را به خود جلب کردکرد و توجه رسانه
رانته های جدیتد و نوآووری در چند دهته گذشتته شتاهد نمونتهابا پیشرفت فن

های رسمی رایج مذهبی تا تنوع مذهبی وبگاه 2هایحضور آنالین دین از پادکست
محتیط  نتوعی -3به فضتاهای عبتادت در زنتدگی دوم )com)Godtube.مانند 

. برای مسیحیان، مستلمانان و یهودیتان هستتیم -زندگی شبیه سازی شده مجازی
(Campbell, 2011: 232) 

ی ارتباطی حاکمیت سنتی اقلیت موجود هوور معتقد است تنوع این مجراها
هایی با محتوای رسانه ،و در پی آن یو و تلویزیون را در هم شکستهناشران و راد

وجود  واقعیتیابند. زمانی تنها یک مرجع انتشار تخصصی، امکان حضور می
 ؛کردو متداول به آن راه پیدا میها و مفاهیم مذهبی مشترک داشت و ارزش

Hoover, 2012: 31)) های متنوعی از  امور مذهبی، اما امروزه مجموعه
ها ها و جنبشمعنوی، شبه مذهبی، ادعاهای شبه مذهبی، تولیدات، نمادها، شبکه

 ها عرضه کنند. توانند خود را در رسانهمی
ها، رقابت منابع و مجراهای با کاهش  موانع دسترسی به رسانه از سوی دیگر

به روز بیشتر شده است و سالیق و عالیق مخاطبان  ارتباطی در جذب مخاطب روز
ید با بدین ترتیب در پی جذب مخاطب، تولید کنندگان جد ؛شودتر میمهم

 های دیجیتال مانندآیند با رسانهپدید آمدند و این فر مخاطبانی از پیش تعیین شده

                                                           
1. Usenet 

2.Podcast 

3. Second Life 
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 .حتی بیشتر شتاب گرفته است های اجتماعی جدیدو رسانه ۲اینترنت، وب

Hoover, 2012: 32) ) 
داند و ادبیات جذاب ها را مواهب مقدس در عصر آخرالزمان میهوور رسانه
به خصوص  -وریافن عتقد است هر چندکند و ممقدس تلقی میآنان را  نمادی 

اما زمانی که برای تبلیغ  ؛آیدابزار جهان سکوالر به شمار می -ایوری رسانهافن
ها جایگاه توان گفت رسانهیابد و میقدس میت ،رودمسیحیت و انجیل به کار می

 (  8۲: 138۲ ،هوور و الندبای) .اندمهمی در عرصه تولید نمادهای مقدس پیدا کرده
درباره نحتوه تبلیتغ دیتن و  طالعات انجام شده در جوامع مسیحیم ،عالوه بر آن

 استتفاده متذهبی کتاربران از نیتزده از ستوی نهادهتای متذهبی و محتوای تولید ش
تری نسبت بته نهادهتایی ماننتد ها منابع رایجدهد که اغلب رسانهها نشان میرسانه

های دینی هستند و کاربران بسیاری ها و ارزشخانواده و کلیسا برای دستیابی به ایده
 .پردازنداز طریق اینترنت به فعالیت معنوی و مذهبی می

های و استتفاده از رستانه در پژوهشی که درباره نسبت دینتداری ؛به عنوان نمونه
اجتماعی انجام شد و در آن  طیف وسیعی از افراد مذهبی و غیر متذهبی مشتارکت 

های اجتمتاعی بیشتتر مشخص شد افتراد دینتدار بترای یتادگیری از رستانه ،داشتند
ها و ها اطالعات مورد نیاز ختود را در مقایسته بتا ستایر شتیوهآن کنند واستفاده می

از این رو زمانی که افراد  ؛کنندیشتر به صورت اینترنتی کسب میهای مذهبی بمکان
ای یتک دیتن شتبکه ،کننتداز طریق اینترنت نیازهای شخصی دینی خود را رفتع می

شتتود کتته افتتراد از طریتتق ارتباطتتات آنالیتتن عقایتتد ختتود را بتته اشتتتراک ایجتتاد می
  (Ratcliff et al, 2017: 17&21). گذارندمی

بودن اطالعات الهیاتی و مذهبی از انواع منابع آنالین نشان  چنین در دسترسهم
دهد که ساختار سنتی کلیسا به عنوان منبع اولیه برای دریافتت دیتن و اطالعتات می

الهیاتی و مرجعیت کنار گذاشته شده است و به طور مشتابه اشتخاص معتبتر ماننتد 
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. شتوندی نمیبته عنتوان تنهتا مراجتع اطالعتات الهیتاتی و متذهبی تلقتها کشیش
(Cloete, 2016: 4 ) 

نیز اینترنت به ویژه وب جهان گستر تأثیر بسیاری بر  جوامع مسلماندر  
های معاصر مختلف داشته است. طیف وسیعی از رویکردها و مسلمانان در زمینه

شود که به ادراکات تفسیری اسالمی در فضای سایبر توسط مسلمانانی ایجاد می
های نی، معنوی و یا زندگی سیاسی آنالین خود هستند. برنامهدنبال معرفی ابعاد دی

های گفتگو را یا ای و اتاقرسانهها، چنداینترنتی اسالمی، وبگاه کاربردی متنوع
 کنند.درجات مختلفی از تعامل ارائه می

تواند وب با ایجاد مفاهیمی از هویت و مرجعیت اسالمی می ،عالوه بر آن
های جدیدی از واقعی غیر دیجیتال را انعکاس دهد و شبکه مفاهیم مشابه در دنیای

کند. مسلمانان اینترنت را با هدف ایجاد فهم دین مفاهیم در فضای سایبر ایجاد می
بینی خاصی دارند و در برخی موارد برای به ویژه کسانی که جهانو برای دینداران 

ای طبیعی توان  پدیدهرا میاند. این کاربران غیر مسلمان به طور خالقانه بکار برده
در نظر گرفت برای نسل وابسته به دانش اینترنتی که به دنبال حقایق خاص بطور 

توانند به مسجد محلی یا بافت اجتماعی به ویژه زمانی که نمی ؛آنالین هستند
  (Bunt, 2009: 13) . دسترسی داشته باشند

یک شیوه کوچک برای بنت معتقد است حضور دانش اسالمی فعال در اینترنت 
 طه غربی است.های تحت سلمقابله با تأثیر رسانه

بخش قابل توجهی از گفتمان اسالمی سایبری به بیان این نکته نیز الزم است که 
 ؛ لذاجانب مسلمانان غربی به وجود آمد خصوص در روزهای ابتدایی وب، از

    کنند. نوع تولید میهای متهای اسالمی در زمینهمحتوا را از طریق شبکه بسیاری
این شبکه بحث درباره  ؛توان به تأثیر شبکه الجزیره اشاره کرداز جمله می

 .دهدهایی مانند شریعت و زندگی ارائه میموضوعات اسالمی را به ویژه در برنامه
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سخ در این برنامه، کارشناسان به سؤاالت بینندگان درباره موضوعات مختلف پا
غرب  به خصوص درباره و نحوه گزارش اخبار بر ایویژه ثیردهند. الجزیره تأمی

هایش به عنوان یک برند جهانی منجر به ایجاد کانال انگلیسی و موفقیت داشته آسیا
به درون فضای سایبر نیز  هایی تأثیر خود راا ایجاد وبگاهبچنین همزبان شد. 

 (Bunt, 2009: 16) .گسترش داده است
در وری چاپ اتوان نتیجه گرفت همانطور که فنمی ،چه گفته شداز آن

وری دیجیتال نیز در خصوص افن ،اصالحات پروتستان در اروپا عامل تغییر بود
های مذهبی مجبور به تحوالت دین معاصر بسیار مهم است. در طول تاریخ، سنت

 اند و بدینهای متغیر ارتباطات بودههای جدید در زمینهترجمه یا انتقال برای نسل
 گیرد. ترتیب سنت در قالب جدید قرار می

توان معتقدند دین را نمی 2و آنلیز مور 1یری مانند بیرجیت میشناسانانسان
کنند. ای شدن تحلیل کرد که آن را تعریف میهای رسانهخارج از اشکال و شیوه

ضوع مو ،ای در تحوالت ادیان نقش دارندهای رسانهوریاکه تا چه حد فنبنابراین این
. کندمهمی است که رویکردهای نظری مورد بحث در این زمینه را مشخص می

(Lundby, 2012: 226)  
واسطه  ،دو ابزار ارتباط رسانه و دین به این دلیل است که هربه طور کلی 

فرهنگی مهمی برای رفع نیاز مردم به انتقال و گذار به راز و افسون و فریبندگی جهان 
چه که عماًل آن -نیته مبنی بر از بین بردن دینادعاهای مدر خالف تمام هستند. بر

ای در آورده این است که دین خود را بازسازی کرده و به صورت تازه -به وقوع پیوسته
ر اهمیت دین قادر به جذب و هضم مدرنیته و تبدیل آن به عنصر و عاملی پ   .است

زگشت مدرنیته به راز در خدمت مقاصد و اهداف خویش است و در نتیجه شاهد با

                                                           
1. Birgit Meyer 

2. Annelies Moors  
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ورزی مردم بوده باطی با عالقه دینهای ارتوریاافسون از طریق به هم آمیختن فن و
 (148: 138۲ و الندبای، هوور). است

یبایی یبایی شناسیز  شناسی وبو ز
گوتلیتب  متیالدی توستط الکستاندر18اولین بتار در قترن  1شناسیاصطالح زیبایی

ادراک  رح شد. در زبان یونانی این واژه به معنتایمط -فیلسوف آلمانی -2بومگارتن
ادراک اشتیا و گرای یونتان ، ایتن لفتظ را بترای تبیتین حسی بود و فیلسوفان طبیعت

 (۲1 :1389، فرفهیمی). کار گرفتندهای محسوس بپدیده
ها تکامل یافته و در مکاتب مختلف معانی مختلفی گرفته این واژه در طول سال

ی هنتری همثابه اصول هنری حاکم بر یتک واستطتوان بهی را میشناسزیبایی ؛است
و یا اصول حاکم بر یک جنبش یا مکتتب هنتری تعریتف  مانند نقاشی، عکس، فیلم

هتای فرمتی، هتا و ویژگیشناسی را معادل قابلیتتوان زیباییمی ،کرد. از نظر دیگر
 های هنری قرار داد.های بیانی و تکنیکمجموعه ظرفیت

بخشی و کارایی بر اثر -به طور سنتی -و رایانه در زمینه تعامل انسانپژوهش 
در نظر داشتن این موضوع که نیازهای  ،اما در چند دهه گذشته ؛متمرکز بوده است

کاربران فراتر از قابلیت استفاده و سودمندی است، منجر به تغییر در توجه به دیدگاه 
 شناسیکاربر از جمله احساسات و زیبایی این دیدگاه، تمام تجربه .تری شده استجامع

 .گیردبصری را نیز در نظر می
 شناسیهای کاربردی با زیباییاسی رسانهشناین نکته ضروری است که زیبایی بیان

 شناسی سنتی به طورزیباییکه ؛ از جمله ایندر چندین مورد اساسی تفاوت داردسنتی 
 که هنر چیست،لذت بردن از آن و ایناصولی به پرسش از چیستی زیبایی و چگونگی 

                                                           
1. Aesthetics 

2. Alexander Gottlieb Baumgarten 
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های کاربردی در درجه اول به نحوه سازماندهی شناسی رسانهزیبایی؛ اما پردازدمی
تصاویر ایستا و متحرک صفحه نمایش و صدا برای برقراری ارتباط مؤثر به طور 

لیل توان نه تنها برای تحها را میشناسی رسانهاز این رو زیبایی؛ حداکثر توجه دارد
های بلکه برای ترکیب یعنی ایجاد رویدادهای صفحه نمایش مانند فیلم، نمایش

 های وب بکار برد.ال مختلف نمایشتلویزیونی و اشک
ود به که محد شناسیها نیز در مقایسه با نشانهرسانهشناسی مفاهیم نظری زیبایی

 (Zettl, 2005: 336) .دتری دارزدایی متون است، کاربرد وسیعها و ساختاررمزگشایی پیام
ابطه ها، رهمزمان با افزایش قابل توجه تعداد وبگاهمیالدی  1990در اوایل دهه 

ها به موضوع مورد توجه کارشناسان این شناسی در وبگاهبین قابلیت کارایی و زیبایی
 حوزه تبدیل شد. 

کته  -ایی و قابلیت استفاده در اینترنتتکار حوزهنظران باز صاح -1یاکوب نیلسن
انجتام داده  رایانه -نفزار و تعامل انساا های بسیاری در خصوص توسعه نرمهشپژو

کمتتر، »ستفاده کرد و شتعار ابا عنوان  2از رویکرد فرا کاربردی در کتاب خود ،است
 وام گرفت. -معمار مدرنیست -4از میس ون دروهه عبارتی که ؛را بکار برد 3«بیشتر است

نی که یتک وبگتاه، انی مانند نیلسن معتقد بودند تا زماکارکردگرای ،به بیان دیگر
اما در طول  ؛دارد که رنگ آن آبی باشد یا قرمزاهمیتی ن ،پسند باشدکاربردی و کاربر

شناستی شتکل ثیرات زیباییأکید بیشتر بر تأعالقه به تمیالدی  1990نیمه دوم دهه 
وضوع مورد توجهی گسترده به م شناسی در طراحی وب به طورگرفت و نقش زیبایی

بتا متیالدی کته  1996در ستال  6ختود در کتاب 5تبدیل شد؛ از جمله دیوید سیگل
                                                           
1. Jakob Nielsen 

2. “Usability Engineering” 

3. Less is More 

4. Mies Van der Rohe 

5. David Siegel 

6. “Creating Killer Web Sites” 
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هتا شناستی وبگاهشناسی از حامیان توجه به زیباییمطرح کردن اهمیت ابعاد زیبایی
شناستی و کتارآیی تفاوتی در خصوص رابطه بین زیبتاییبود و این به ایجاد نظرات م

 .منجر شد
های بصتری در زایش تمایل برای جایگزین کردن زبان با نشانهاف، از سوی دیگر

قرن بیستم به خصوص در تبلیغات سبب شتد نمادهتای بصتری بته بختش جتدایی 
بته اوج  ۲1رسد ایتن مستئله در قترن ناپذیر زندگی روزمره تبدیل شوند و به نظر می

تبلیغتات توان گفت روی آوردن به ارتباطات بصری نه تنها در خود رسیده است. می
ها به عنوان رستانه، ای از جمله وبگاهبازاریابی  بلکه در تمام اشکال ارتباطات حرفه

 .صورت گرفت
شناسی و ظاهر بصری در مقایسه با اصول و امروزه مسائل مربوط به زیبایی

به بخش مهمی در طراحی  ،معیارهایی که مورد تأیید کارشناسان و پژوهشگران است
و با وجود (Tractinsky, 2004: 774)  شده است سیستم تعاملی تبدیل

شناسی از طراحی زیبایی رسدبه نظر می ،شودتردیدهایی که در این رابطه مطرح می
 جدانشدنی است.  ،گذار تعاملی فناوری اطالعاتتأثیر

شناسی را در زندگی روزمره م اجتماعی مدرن نیز اهمیت زیباییعلو ،عالوه بر آن
ای نشتان در مطالعته 2و والستتر 1برشتید ،بته عنتوان مثتال ؛دهدمورد توجه قرار می

های دیگتر تعامتل اجتمتاعی او تتأثیر دهند که ظاهر فیزیکی شتخص بتر جنبتهمی
 راهبردهتایشناستی نقتش مهمتی در تولیتد، توستعه، چنتین زیبتاییگذارد. هممی

 های فروش  پیدا کرده است. بازاریابی محصول و محیط
گتذاری بتر شناستی در تأثیرعات اخیتر بته اهمیتت زیبتاییدر مطالپژوهشگران 

                                                           
1. Berscheid 

2. Walster 
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مهتم در خوشتایندی  یعتامل شناستیو معتقدند زیباییکرده ادراکات کاربران اشاره 
چه تجربه شده توسط کاربر در طول تعامل است و با درک قابلیت استفاده از سیستم  

 (Tractinsky, 2004: 772). پیش و پس از تعامل، با رضایت کاربر مرتبط است
ثیرات در کتاربر را أکه اولین تتهای بصری به سبب آنها معتقدند خوشایندیآن

در طراحتی  ،شتودکنند که منجر به تمایتل او بترای جستتجوی بیشتتر میایجاد می
  .ها با اهمیت هستندوبگاه

خوب یا بد بودن طراحی وبگاه به واسطه کارایی و  معتقد است 1جیسون بیرد
از این رو به ؛ شودشناسی سنجیده میطالعات مؤثر و به لحاظ زیباییه اتوانایی ارائ

ها الزم است به هر دو مورد در طراحی منظور جلب بازدیدکنندگان و حفظ عالقه آن
شت این است که او معتقد است نکته مهمی که باید در نظر دا .وبگاه توجه کرد

 ارتباطات است. طراحی وب مرتبط با
شما وبگاهی با کارایی باال ایجاد کنید اما به لحاظ بصری اگر بر این اساس، 

و به طور مشابه اگر وبگاه  تمایلی به استفاده از آن ندارد یکس ،خوشایند نباشد
زیبایی ایجاد کنید که استفاده از آن سخت است یا غیر قابل دسترس است، افراد به 

 .کنندسرعت آن را ترک می
ک رنگ یا زمانی که متنی بر صفحه به به محض تایپ یک کلمه، انتخاب ی

که هدفمند است یا نه و هر چیزی که آید یا هر بیان بصری اعم از ایننمایش در می
طراح  ؛ لذاآیدکند، ارتباطات بصری پدید میر میبا بازدیدکننده سایت ارتباط برقرا

  .نظر کندثیرات عناصر طراحی گرافیکی صرفأند از تتوانمی وبگاه
بت به انتخاب ای متفاوت نسانتخاب رنگ قرمز گرم برای منو به گونه طراح با

چنین انتخاب یک کند. همبا مخاطب ارتباط برقرار می رنگ سرد و آرام آبی

                                                           
1. Jason Beaird 
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تری نسبت به انتخاب یک تأثیر شخصی 1تایپوگرافی طراحی شده برای هدالین
 .کندتایپوگرافی معمولی ایجاد می

اهداف  یابی جامع و کلی در رابطه با اصول طراحی وارز شناسیزیبایی ،بنابراین
به این  کند وبه خود جلب می فردی است. یک رابط کاربری زیبا، توجه کاربر را

بلکه تصویر واضح و  ؛کندیک وبگاه زیبا نه تنها توجه را جلب میمعناست که 
د در کند به اهداف خودهد که به کاربران کمک میمنحصر به فردی را انتقال می

 اه دست یابند. بازدید از وبگ
رویدادها را در ندی است که به واسطه آن بیننده، شناسی فرآیبه طور کلی زیبایی

 کند. تفسیر می محیط بصری خود به طور واضح تصریح و

یباییع  شناسی بصری در وبوامل ز
شناستتی وب، توستتط لتتوی و هتتا در زمینتته زیبتتاییارترین پژوهشثیرگتتذأاز تیکتتی 

ن مطالعه دو بعتد مترتبط بتا در ای .صورت گرفته است ۲004در سال  2کتینسکیترا
 :شودناختی از صفحات وب ارائه میشزیبایی
کند و این به نظم و وضوح در طراحی اشاره می که شناسی کالسیکزیبایی .1

بعد به طور مفهومی رابطه نزدیکی با فرآیند شتناختی در بازدیتد از وبگتاه 
ننتتد وضتتوح، خوشتتایندی، تقتتارن و زیبتتایی را بتترای دارد و مفتتاهیمی ما

 شود. بازنمایی فضای مفهومی این ساختار بکار برده می
کنتد و به اصالت، خالقیت و غنای طراحی اشاره می که گرشناسی بیانزیبایی .۲

پتردازد. این بعد به ادراکات کاربران از خالقیت و اصالت طراحتی ستایت می
هتای ویتژه، اصتالت خالقیت، استفاده از جلوه توسط مواردی مانند چنینهم
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  .شودطراحی، پیچیده و جذاب بودن سنجیده می
شناسی کالسیک بر ظر گرفتن تأثیر عوامل زیباییدر این بخش از پژوهش با در ن

تترین عتواملی کته درایتن گر و بتا مترور مطالعتات پیشتین، مهمشناسی بیانزیبایی
 :گیردادگی، تنوع و رنگ مورد بررسی قرار میاند؛ از جمله سمطالعات معرفی شده

 شناسی اشیاعامل اصلی در تعیین ارزش زیبایی به عنوان یک ؛سادگی -
بندی ساده آیند بازدید از یک وبگاه یک صفحهشود. در فرشناخته می

و این یک مورد مثبت تلقی  شودتر پردازش میراحت ،توسط کاربر
ها بر اهمیت بار رایانه -امل انسانهای تعاز این رو در پژوهش ؛شودمی

جنبه سادگی با  کید شده است.أت هاشناسی وبگاهسادگی در فهم زیبایی
هایی حسن کالبدی در روانشناسی گشتالت مرتبط است و شامل جنبهمفهوم 

  .مانند وضوح، نظم و تعادل ؛کننداست که ادراک و پردازش در صفحه را تسهیل می
 اصربا عن و با سادگی مفهوم وحدت در تنوع را در بر دارد این جنبه همراه ؛تنوع -

 ع مواردی نظیر پویایی،شناختی مرتبط است. تنوپیچیدگی در رویکردهای زیبایی
دهد و ارتباط نزدیکی با ، خالقیت و نوآوری را بازتاب میغنای بصری

. نظریه شودغنای بصری نیز نامیده می چنین. همپیچیدگی بصری دارد
پیچیدگی و نوآوری  کندشناسی ثابت میاسی درباره زیباییروانشن

 کنند.ها را تعیین میمتغیرهایی هستند که پتانسیل برانگیختگی محرک
به منظور تبلیغ، بازاریابی و یا هر  راحییکی از عناصر اصلی در ط؛ رنگ -

است.  گ مناسب در جذب مخاطب مناسبزمینه دیگر، انتخاب رن
به  یدر هر زمینه و فرهنگ سیاری بستگی دارد وعوامل بادراک رنگ به 

شود. با این حال در زمینه طراحی وب و گرافیک طور متفاوتی تفسیر می
به طور کلی درباره  .چه که باید مورد توجه قرار گیرد، مخاطب استآن

شناسی و به طور خاص در ها در ارزیابی زیباییو ترکیب آنها رنگ
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ناسان وجود دارد. در این کارش بینای ردهها توافق گستطراحی وبگاه
 .ها اهمیت داردترکیب رنگثیرات ناشی از انتخاب و  أعامل، ت

 روش پژوهش
ز مشاهده پس ا 1های اسالمی موجود در وبگاه الکسانمونه برتروبگاه 50از تعداد 

 چهار وبگاه دینی اسالمی ،با توجه به موضوع پژوهش و هاصفحه اصلی این وبگاه

حه اصلی سپس ارزیابی صف ؛ب با اهداف این پژوهش انتخاب  شدناوین متناسبا ع
ها با مشاهده شخصی بر اساس یک چک لیست محدود شامل مجموعه وبگاه

 1 شماره االتی در رابطه با عوامل انتخاب شده صورت گرفت که در جدولؤس
ود در شناختی موجهای زیبایییشود. در نهایت پس از بررسی ویژگمشاهده می

 شود.ارائه می 2ها، نتایج در جدول شماره وبگاه
 

یبایی :1 شماره جدول  هاشناختی موجود در وبگاهعوامل ز
 سادگی 

 رسد.طراحی صفحه بسیار شلوغ به نظر می .1
 عناصر موجود در صفحه به راحتی در دسترس هستند.  .۲
 همه عناصر در این وبگاه با یکدیگر هماهنگ هستند. .3
 .ه مناسب استبندی صفحترکیب .4

 تنوع
 طراحی صفحه متنوع است. .1
 طراحی صفحه خالقانه است. .۲
 رسد.طراحی صفحه خسته کننده به نظر می .3
 طراحی صفحه پویا است. .4

                                                           
1. Alexa 
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 رنگ
 بندی خوشایند است.رنگ .1
 ها با یکدیگر هماهنگ نیستند. رنگ .۲
 ای و غیر اصولی است.ها غیر حرفهانتخاب رنگ .3
 ها جذاب هستند.رنگ .4

 
 ی مطالعاتیهانمونه 

 پایگاه اطالع رسانی حدیث شیعه .1
 

 

 

 و ترویج معارف حدیثی در جهان تشیعساماندهی احادیث  به منظوراین وبگاه 
در  درباره حدیث و مسائل مربوط به آنشد و با هدف تبیین و روشنگری،  راه اندازی

 کند.شبکه جهانی وب، فعالیت می

 www.hadith.net                               نشانی:
 الحدیث فرهنگی دار -سسه علمیؤوابسته به:              م

 عربی ،انگلیسی ،فارسی                 زبان:          

file:///E:/امور%20پژوهشی/نشریه/نشریه%20ها/PURE%20LIFE/شمارگان/21/متن/www.hadith.net
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 : پایگاه اطالع رسانی حدیث شیعه1 تصویر

 

 پایگاه علمی، فرهنگی و اعتقادی الشیعة .2

های نشر ارزش یبرا یبا هدف ایجاد پایگاهت شمسی 1377در سال  ایگاهپاین  
 . شیعه و معارف اهل بیت تأسیس گردید

 shia.org-www.al:                    نشانی
 زیر نظر آیت الله سیستانی آل البیتوابسته به:              مرکز جهانی اطالع رسانی 

 یپرتقال ی وآلمانیی، ایتالیاوی، فرانس ،عربی، انگلیسی، زبان:       فارسی

http://www.al-shia.org/
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 : پایگاه اطالع رسانی الشیعه2تصویر 

 اسالم آنالینوبگاه  .3

ایجاد پایگاهی برای مسلمانان  و به منظوردر قطر  میالدی  199۷در سال  این وبگاه
باطات تأسیس شد. مباحثه درباره اخبار، دریافت مشاوره و ارتبرای در سراسر دنیا 

 چنین هدف آن ارائه تصویر صحیح از اسالم و مسلمانان برای غیر مسلمانان است.هم

 www.IslamOnline.net:                    نشانی
 به:                         انجمن فرهنگی البالغوابسته 

 انگلیسی ،زبان:                                 عربی

http://www.islamonline.net/
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 IslamOnline: وبگاه 3تصویر 

 Islamicityوبگاه  .4

  ایو با یک دیدگاه غیر فرقه ستراه اندازی شده ا میالدی 1995در سال  وبگاهاین 
 ها نفر بازدیدساالنه میلیونو کند های اسالمی فعالیت میدر جهت معرفی آموزه

 کند.لف جذب میرا از کشورهای مختکننده 

 islamicity.comwww.:                    نشانی
 ه انسانی سعودیوابسته به:        سازمان بین المللی حمایت و توسع

 عربی، زبان:                              انگلیسی

http://www.islamicity.com/
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 Islamicity: وبگاه 4تصویر 

یبایی یابی عوامل ز  های مورد مطالعهشناختی در وبگاهارز
 شناختیورد مطالعه و بررسی عوامل زیباییهای مپس از مشاهده صفحات اول وبگاه

رسی در با استفاده از سؤاالت موجود در چک لیست تهیه شده، نتایح حاصل از بر
ها به جز یک نمونه، به عامل در تمام این وبگاه که دهدن مینشا ۲جدول شماره 

شناسی بصری دارد و تأثیر بسیاری که بر ادراک سادگی به رغم اهمیتی که در زیبایی
فضای خالی در صفحه است و تقریبًا در تمام موارد توجه نشده  ،گذاردکاربر می
آید و در  نظرلوغ به ش ،شود طراحی صفحاتئله سبب میاین مسکه شود دیده نمی

 شود. اولین نگاه سبب آشفتگی بصری در کاربر می
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از سوی دیگر به دلیل قرار دادن انبوهی از مطالب در صفحه، کاربر را در 
بیشتر این  کند و این مسئله دردستیابی به اهداف مورد نظر خود دچار سردرگمی می

وبگاه  -تنها در یک مورد بندی صفحه نیزشود. به لحاظ ترکیبها دیده مینمونه
بندی مناسب برای وجود دارد و در بقیه موارد ترکیبترکیب متناسبی  -نتحدیث

 .شوددیده می عامل تنوع  یا غنای بصری نیز فقط در دو نمونه ه رعایت نشده است.صفح
ها  ترکیبی ها ظاهری یکنواخت و خسته کننده دارند که در آنوبگاهبه طور کلی، 

شوند. در بررسی عامل تنوع، طراحی خالق نصر در صفحه تکرار میاز چند ع
شود و در بررسی ها دیده نمیصفحه وبگاه از مواردی است که در هیچ یک از نمونه

ترکیب رنگی  های مناسب و استفاده ازی از رنگگیرعامل رنگ نیز با عدم بهره
رسد توجه به ر به نظر مینامناسب در وبگاه مواجه هستیم و در مقایسه با عوامل دیگ

 ها از اهمیت کمتری برخوردار بوده است.عامل رنگ در طراحی این وبگاه
 

یبایی2ول جد یابی عوامل ز  شناسی: ارز
 رنگ تنوع سادگی وبگاه

1 ۲ 3 4 1 ۲ 3 4 1 ۲ 3 4 
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 گیرینتیجه

 زمینه، این در فعاالن مشارکت افزایش و اسالمی دینی هایوبگاه تعداد افزایش با
 هایمحیط در مخاطب جذب بر تواندمی که هاییویژگی از استفاده و شناخت

 .دارد اهمیت بسیار ،بگذارد تأثیر آنالین
 ،شناختیزیبایی اصول رعایت با وبگاه یک حیطرا دهدمی نشان بسیاری مطالعات

 فراهم را وبگاه از دوباره بازدید برای هاآن تشویق و بیشتر کاربران جذب امکان

http://www.al-shia.org/
http://www.islamonline.net/
http://www.islamicity.com/
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 در شناختیزیبایی امکانات از نبردن بهره و شناخت عدم ،مقابلنقطه  در. کندمی
 بجل و خود محتوای معرفی و ارائه در هاوبگاه ضعف سبب کاربری رابط طراحی
 . شودمی هاوبگاه گونهاین خدمات از استفاده و بازدید برای کاربر اعتماد

 دینی هایوبگاه بررسی به جدید یرویکرد باکه  پژوهش اینهای یافته
 اصول اسالمی هایوبگاه طراحی در دهدمی نشان، است پرداخته اسالمی

 بیشتر توجه رو این از ؛شودمی گرفته نادیده زیادی حد تا بصری شناسیزیبایی
 این از گیریبهره و دارد ضرورت هاوبگاه این طراحی در هاویژگی این به نسبت
 .شود منجر وبگاه محتوای از مخاطب بهتر درک به تواندمی اصول
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