
چکیده
   بخشی از هنر گرافیک که به طراحی اطالعات می پردازد اینفوگرافیک نام دارد. پژوهش حاضر سعی 
دارد با بهره گیری از عناصر هنر سنتی، به طراحی اینفوگرافیک ها در محیط شهری، هویت ببخشد. 

بدین منظور به ارائه یک مدل روش طراحی پرداخته است.
بیان مسئله: مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می توان در ارائه مدل روش طراحی 
اینفوگرافیک ها، از عناصر هنر سنتی چنان بهره برد که هم کارکرد اطالع رسانی در اینفوگرافیک ها را 
تأمین کند و هم در بعد بصری خود، منطبق بر فرهنگ تصویری و هنر سنتی سرزمین ایران باشد.  

هـدف : هـدف کلـی ایـن جسـتار، طراحـی یـک مـدل مفهومـی اسـت کـه بـر اسـاس آن بـرای طراحـی و 
هویت بخشی به اینفوگرافیک ها در محیط شهری، از عناصر بصری هنر سنتی بهره برداری شود. در 
نهایت مدل مفهومی پژوهش با رویکرد مطالعه موردی، در محیط واقعی مورد آزمون قرار گرفته و 

به بنای گنبد خشـتی تعمیم یافته است.  
فرضیه: فرض نخسـت اینکه با اسـتفاده از عناصر تصویری، شـیوه بیانی و بصری سـازی داده ها در 
آثـار هنـر سـنتی، می تـوان بـرای اینفوگرافیک هـای مـدرن، جنبـه هویت فرهنگـی - تاریخـی و بومی به 
وجـود آورد. بنـا بـر فـرض دوم، باتوجه بـه ابعـاد و ویژگی های فرهنگـی و بومی مناطق تاریخی می توان 
اینفوگرافیک هایـی متناسـب بـا بافت های تاریخی شـهرهای مختلـف ایـران در دوره معاصر طراحی 

نمود.
روش تحقیق: روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری داده ها پیمایشی است. 

نتایج: یافته های پژوهش نشـان می دهد می توان با اسـتفاده از عناصر تصویری هنر سـنتی، برای 
اینفوگرافیـک هـای مـدرن، جنبـه هویـت فرهنگـی - تاریخـی بـه وجـود آورد و باتوجه بـه ویژگی هـای 
فرهنگـی و بومـی مناطـق تاریخـی می تـوان اینفوگرافیک هایـی متناسـب بـا بافـت تاریخـی شـهرهای 

معاصـر ایـران طراحـی نمود. 
کلیــد واژگان: روش طراحــی، اینفوگرافیــک، هنرهــای ســنتی، هویــت فرهنگــی - تاریخــی، گنبــد 

خشــتی.
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Abstract:
Part of graphic art that deals with informathion design and visualization of data 
is called Infographic. The present study intends to use the traditional elements 
to design infographics in urban environments. For this purpose, we present 
a design methodology. There are several ways to design. The present article 
aims to design a cultural-historical infographic model using a rotating strategy 
design method. The main issue of the present research is whether in the model 
of the design of infographics, the elements of traditional art can be used in 
such a way that both the function of information in the infographics, and in its 
visual aspect, consistent with the culture of visual and artistic Traditional is 
the land of Iran. The premise of the present study is that traditional arts are the 
perfect solution for localization and identification of infographics. The general 
objectives of the present research are to use the capacity of traditional arts in the 
infographic expression of cultural messages and to shape the cultural-historical 
identity of the city. The second objective is to provide a conceptual model for 
designing cultural-historical infographics appropriate to the historical context 
of contemporary cities of Iran. Finally, the conceptual model of research with 
the case study approach has been tested in the real environment and has been 
generalized to the Kheshty Dome. The research method is descriptive-analytical 
and survey method. The most important findings of the present research show 
that using the elements of visual art of traditional art can create an aspect of 
cultural-historical identity for modern infographics. On the other hand, due to 
the cultural and native features of the historical regions, it is possible to design 
infographics appropriate to the historical context of contemporary cities of Iran.
The main questions that the following question seeks to answer: First, can 
traditional arts be used to design infographics in the context and historical 
context of contemporary cities of Iran that are consistent with the cultural and 
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historical identity of the city? Second, how can 
we develop and generalize the cultural-historical 
infographic model of the present research for use 
in the historical context of each city?
In response to research questions, two hypotheses 
are raised. The first assumption is that by using 
visual elements, the way of expressing and 
visualizing data in the works of traditional art, 
it is possible to create a cultural-historical and 
native identity aspect for modern infographics. 
According to the second hypothesis, with 
regard to the cultural and native features of the 
historical regions, infographics adapted to the 
historical context of different cities of Iran in the 
contemporary period can be designed. 

In order to test these hypotheses, the model of 
cultural-historical information-graphic design 
based on the literature of research is designed 
in five stages and after confirmation of the 
experts as the final model of the research will 
be presented. In order to test the model, with the 
approach of the case study; Infographic of the 
Kheshty Dome located in the historical context 
(Samen area) of Mashhad city.
Keywords:Keywords: Design method, Infographics, 
Traditional Arts, Cultural-Historical Identity, 
Kheshty Dome.
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مقدمه و بیان مسئله
کمـــک  بـــه  پیرامونـــی،  محیـــط  از  انســـان  دریافـــت  بیشـــترین 
زیـــادی  عالقـــه  آدمـــی  مغـــز  و  می گیـــرد  صـــورت  بینایـــی  قـــوه 
دارد.  تصویـــری  به صـــورت  اطالعـــات  تجزیه وتحلیـــل  بـــه 
نه تنهـــا  تصویـــر  اســـت  معتقـــد  آرنهایـــم1  رودولـــف  چنانکـــه 
ابـــزاری بـــرای نمایـــش اطالعـــات اســـت بلکـــه طریقـــه ای بـــرای 
ایـــن  اســـاس  بـــر  هســـت.  نیـــز  اطالعـــات  تعقـــل  و  تحلیـــل 
نـــوع تصویـــری اســـت  از  پـــردازش اطالعـــات در مغـــز  نظریـــه، 
ــد  ــی دارنـ ــش اساسـ ــی نقـ ــار گرافیکـ ــش آثـ ــق و خوانـ ــه در خلـ کـ
بنابرایـــن ااینفوگرافیک هـــا کـــه بـــا هـــدف بصری ســـازی و تعقـــل 
در  مهمـــی  نقـــش  می تواننـــد  شـــکل گرفته اند،  اطالعـــات 
ارتباطـــات انســـان معاصـــر ایفـــا کنـــد. از ضرورت هـــای پژوهـــش 
ـــرای  ـــد، ب ـــر جدی ـــی عص ـــد ارتباط ـــزار قدرتمن ـــن اب ـــی ای ـــر معرف حاض
دیداری ســـازی داده هـــا در قالـــب هنرهـــای ســـنتی اســـت تـــا 
جهـــت انتقـــال معنـــا و ایجـــاد هویـــت فرهنگـــی - تاریخـــی در 
محیـــط شـــهری مؤثـــر واقـــع شـــود. راهـــکار بهره گیـــری از هنـــر 
ســـنتی بـــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه هنرهـــای ســـنتی بخشـــی 
از میراث فرهنگـــی و تجلـــی هویـــت فرهنگـــی و تاریخـــی قـــوم 
ـــی  ـــای فرهنگ ـــا و ارزش ه ـــال هنجاره ـــرای انتق ـــی ب ـــی و محمل ایران
در  اینفوگرافیک هـــا  بـــه  هویت بخشـــی  براین اســـاس  اســـت. 
ــه  ــی بـ ــانه های گرافیکـ ــابه نشـ ــر تشـ ــی بـ ، متکـ ــر ــش حاضـ پژوهـ
ـــه  ـــه ای ک ـــت به گون ـــنتی اس ـــای س ـــری هنره ـــبک بص ـــر و س عناص
تجلـــی عینـــی فرهنـــگ بصـــری ایرانـــی - اســـالمی باشـــد. طراحـــی 
ـــی -  ـــک فرهنگ ـــی را اینفوگرافی ـــن مختصات ـــا چنی ـــک ب اینفوگرافی

نـــام نهاده ایـــم. تاریخـــی 
، بهره گیـــری از ظرفیـــت  از اهـــداف کلـــی پژوهـــش حاضـــر
هنرهـــای ســـنتی در بیـــان اینفوگرافیکـــی پیام هـــای فرهنگـــی 

و شـــکل دهی بـــه هویـــت فرهنگـــی - تاریخـــی شـــهر اســـت و 
ــک  ــی اینفوگرافیـ ــرای طراحـ ــی بـ ــدل مفهومـ ــه مـ ــدف دوم ارائـ هـ
ـــهرهای  ـــی ش ـــت تاریخ ـــا باف ـــب ب ـــی متناس ـــی - تاریخ ـــای فرهنگ ه

ــران اســـت.  ــر ایـ معاصـ
مهم تریـــن ســـؤاالتی کـــه جســـتار پیـــش رو در صـــدد پاســـخ 
بـــه آنهاســـت: نخســـت اینکـــه آیـــا می تـــوان از هنرهـــای ســـنتی 
بـــرای طراحـــی اینفوگرافیـــک هایـــی در محـــدوده و بافـــت تاریخـــی 
شـــهرهای معاصـــر ایـــران بهـــره بـــرد کـــه بـــر هویـــت فرهنگـــی 
و تاریخـــی شـــهر انطبـــاق داشـــته باشـــد؟ دوم اینکـــه چگونـــه 
پژوهـــش  تاریخـــی  فرهنگـــی-  اینفوگرافیـــک  مـــدل  می تـــوان 
، توســـعه و  حاضـــر را بـــرای اســـتفاده در بافـــت تاریخـــی هـــر شـــهر

ــید؟ ــم بخشـ تعمیـ
مطـــرح  فرضیـــه  دو  پژوهـــش  ســـؤاالت  بـــه  پاســـخ  در 
عناصـــر  از  اســـتفاده  بـــا  اینکـــه  نخســـت  فـــرض  می شـــود. 
تصویـــری، شـــیوه بیانـــی و بصری ســـازی داده هـــا در آثـــار هنـــر 
جنبـــه  مـــدرن،  اینفوگرافیک هـــای  بـــرای  می تـــوان  ســـنتی، 
ـــرض  ـــا برف ـــود آورد. بن ـــه وج ـــی ب ـــی و بوم ـــی - تاریخ ـــت فرهنگ هوی
ــای فرهنگـــی و بومـــی مناطـــق  ــاد و ویژگی هـ ــه ابعـ دوم، باتوجه بـ
تاریخـــی می تـــوان اینفوگرافیک هایـــی متناســـب بـــا بافت هـــای 
طراحـــی  معاصـــر  دوره  در  ایـــران  مختلـــف  شـــهرهای  تاریخـــی 
نمـــود. در راســـتای فرضیـــات، مـــدل روش طراحـــی اینفوگرافیـــک 
فرهنگـــی - تاریخـــی مبتنـــی بـــر ادبیـــات پژوهـــش در پنـــج مرحلـــه 
طراحـــی شـــده و پـــس از تأییـــد خبـــرگان2 روش دلفـــی به عنـــوان 
ــدل  ــون مـ ــت آزمـ ــود. جهـ ــه می شـ ــق عرضـ ــی تحقیـ ــدل نهایـ مـ
ـــد  ـــای گنب ـــک بن ـــوردی؛ اینفوگرافی ـــه م ـــرد مطالع ـــا رویک ، ب ـــور مذک
خشـــتی واقـــع در بافـــت تاریخـــی )منطقـــه ثامـــن( شـــهر مشـــهد 

طراحـــی شـــده اســـت. 
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پیشینه پژوهش
 گمــان مــی رود بــر اســاس مطالعاتــی کــه انجــام شــد مطالبــی 
نــدارد.  وجــود  مســتقیم  به صــورت  حاضــر  تحقیــق  عنــوان  بــا 
تحقیــق،  ایــن  بحــث  در  پیشــینه  از  بهره گیــری  بــرای  امــا 
اینفوگرافیــک،  چــون  حاضــر  جســتار  بــا  مرتبــط  مطالــب  از 
ســنتی  هنــر  و  شــهری  محیــط  تاریخــی،   - فرهنگــی  هویــت 
بــر  مــروری  قســمت  ایــن  در  اســت.  شــده  بهره بــرداری 
ــد  ــک از جدی ــه تفکی ــیده و ب ــام رس ــه انج ــط ب ــای مرتب پژوهش ه

اســت. شــده  درج  قدیــم  بــه 
جوانـــی و همـــکاران در پژوهشـــی بـــا عنـــوان رویکردهـــای 
در  »بازنمایـــی  می نویســـد:  گرافیـــک  طراحـــی  در  بازنمایانـــه 
اســـت...  قابل بررســـی  گوناگونـــی  جنبه هـــای  از  گرافیـــک 
نخســـتین بازنمایـــی، از جنبـــه کارکردهـــای گرافیـــک می باشـــد 
ــانی، هویت نمایـــی و تبلیغـــات اســـت«  ــا هـــدف اطالع رسـ ــه بـ کـ

  .)46  :1396 همـــکاران،  و  )جوانـــی 
گرافیـــک  تأثیـــر  عنـــوان  بـــا  مقالـــه ای  در  اسالم دوســـت 
می نویســـد:  هویـــت  و  فرهنـــگ  بـــر  تهـــران  متـــروی  محیطـــی 
معرفـــی  جهـــت  در  شـــهری  فضـــای  بـــه  »هویت بخشـــی 
هنـــر  مطلـــوب  کارکردهـــای  از  ســـرزمین  هـــر  هنـــر  و  فرهنـــگ 
گرافیـــک اســـت. ایـــن عناصـــر در محیط هـــای عمومـــی شـــهر 
بـــه نمایـــش درمی آینـــد و در ایجـــاد حـــس تعلـــق مخاطبـــان بـــه 
ـــند« )اسالم دوســـت، 1395: 49(.  ـــر می رس ـــه نظ ـــر ب ـــط مؤث محی
کمـــال  بـــا عنـــوان هویـــت شـــهر و  نقـــی زاده در مقالـــه ای 
مشـــهد  مـــوردی:  )مطالعـــه  آن  تاریخـــی  بافـــت  بـــه  بخشـــی 
مقـــدس( می نویســـد: »بـــرای احـــراز هویـــت شـــهر و تقویـــت 
آن، توجـــه بـــه هدایـــت، آمـــوزش محیـــط، بهره گیـــری از نمادهـــا و 
نشـــانه ها، تـــداوم تاریخـــی بافـــت و اینکـــه خصوصیـــت تاریخـــی 
آن چـــه بـــوده اســـت ضـــروری اســـت« )نقـــی زاده، 1393: 15(.   
قـــدرت  عنـــوان  بـــا  را  کتابـــی  کلـــس3  اســـمی  مـــارک 
و  ارتبـــاط  برقـــراری  بـــرای  تصاویـــر  از  اســـتفاده  اینفوگرافیـــک: 
جـــذب مخاطبتألیـــف نمـــود. وی در ایـــن کتـــاب بـــه پیشـــینه 
تاریخـــی اینفوگرافیـــک اشـــاره می کنـــد؛ به گونـــه ای کـــه حضـــور 
اطالعـــات تصویـــری شـــده از عهـــد انســـان غارنشـــین تـــا خـــط 
ــانس  ــد رنسـ ــر نگاشـــت( و ســـپس در عهـ هیروگلیـــف )تصویـ
در آثـــار لئونـــاردو داوینچـــی و ادامـــه آن تـــا قـــرن 20 و در قالـــب 
را  گرافیکـــی  و  آمـــاری  نمودارهـــای  و  نقشـــه ها  شـــکل گیری 

.)Smiciklas,2012: 18-22( اســـت  نمـــوده  بررســـی 
شایســـته فـــر در پژوهشـــی بـــا عنـــوان کاربـــرد ارزش هـــای 
ـــعه  ـــر توس ـــر آن ب ـــهری و تأثی ـــر ش ـــر عناص ـــالمی ب ـــر اس ـــی هن تزیین
ایجـــاد  بـــرای  می تـــوان  اســـت  معتقـــد  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی 

جریانـــی اصیـــل و هویت ســـاز دوبـــاره بـــه هنـــر گذشـــته رجـــوع 
گســـترده  بازتابـــی  اجتماعـــی  زندگـــی  مظاهـــر  در  را  آن  و  کـــرد 
بـــه  ایـــران  فرهنگـــی  اصـــول  انتقـــال  آن  نتایـــج  از  بخشـــید... 
امـــروز  شـــهر  زندگـــی  بـــه  هویت بخشـــی  و  بعـــدی  نســـل های 

.)1385 )شایســـته فر،  اســـت 
کتـــاب  مبـــادی ســـواد بصـــری  ا.داندیـــس، دونیـــس4 در 
معتقـــد اســـت پیام هـــای بصـــری بـــه ســـه طریـــق، بازنمایـــی، 
انتزاعـــی و نمادیـــن بیـــان می شـــوند  (ا.د.داندیـــس، 1368: 103(.
اســـت  مشـــهود  پژوهـــش  پیشـــینه  در  چنانکـــه 
اینفوگرافیـــک به عنـــوان یـــک روش مطالعـــه مـــدرن، کمتـــر در 
ـــدگان،  ـــاور نگارن ـــه ب ـــت. ب ـــده اس ـــازی ش ـــه و بومی س ـــران مطالع ای
کـــه می توانـــد وارد محیـــط  اینفوگرافیـــک به عنـــوان رســـانه ای 
بخشـــی  تشـــخص  و  هویت بخشـــی  ظرفیـــت  شـــود؛  شـــهری 
آن مخاطبـــان را دارد،  بـــه نماهـــا و فضاهـــای شـــهری و به تبـــع 
مشـــروط بـــر اینکـــه ایـــن هویـــت تعریـــف مشـــخصی داشـــته 
 - فرهنگـــی  نـــوع  از  هویـــت  ایـــن  حاضـــر  جســـتار  در  باشـــد. 
ــر  ــور پـ ــه منظـ ــر بـ تاریخـــی تعریـــف شـــده اســـت. پژوهـــش حاضـ
کـــردن ایـــن خـــال هویتـــی، در صـــدد ارائـــه مـــدل روش طراحـــی 
اینفوگرافیـــک فرهنگـــی- تاریخـــی در محیـــط شـــهری اســـت. 

مبانی نظری 
گرافیـــک اطالع رســـان  کتـــاب  در نظریـــه ای در  آلبرتـــو5  کایـــرو، 
طـــور  بـــه  مطبوعـــات  در  اطالعـــات  تعاملـــی  بصری ســـازی   :2
می نویســـد:  چنیـــن  اینفوگرافیـــک  طراحـــی  دربـــاره  خالصـــه 
اینفوگرافیـــک  طراحـــی  اطالعـــات،  تعاملـــی  بصری ســـازی  در 
یکدیگـــر  کنـــار  در  دیـــدگاه  دو  هم زمـــان  حاکمیـــت  از 
دوم  و  زیبایی شـــناختی  دیـــدگاه  نخســـت  اســـت:  برخـــوردار 
ماهیتـــی  از  اینفوگرافیک هـــا  بنابرایـــن  تحلیلـــی؛  دیـــدگاه 
بصری ســـازی  شـــامل  کـــه  برخوردارنـــد  دوبعـــدی  و  ترکیبـــی 
می شـــود.  تحلیلـــی  بصری ســـازی  و  زیبایی شـــناختی 
بـــر  متکـــی   ) محـــور )تصویـــر  زیبایی شـــناختی  بصری ســـازی 
ظاهـــر اثـــر و همـــواره در خدمـــت جذابیـــت، وضـــوح و زیبایـــی 
اثـــر قـــرار می گیـــرد و کاری هم زمـــان تزیینـــی و خبـــری محســـوب 
( بـــه طـــور  می شـــود. امـــا بصری ســـازی تحلیلـــی )متـــن محـــور
ارتبـــاط،  برقـــراری  ابـــزار  به عنـــوان  گرافیک هـــا  از  گســـترده 
کاوشـــگری و تحلیـــل اســـتفاده می کننـــد... کایـــرو ایـــن دو رویـــه را 
به عنـــوان ایدئولوژی هایـــی می پذیـــرد کـــه از آنهـــا بـــرای هدایـــت 
نیـــز  و  رســـانه ها  اینفوگرافیـــک  بخش هـــای  ســـازمان دهی  و 
انتخـــاب روش تهیـــه و انتشـــار آثـــار گرافیکـــی اســـتفاده می شـــود. 
بـــا  زیبایی شـــناختی  دیـــدگاه  و  تحلیلـــی  دیـــدگاه  دو  ترکیـــب 
ــازی  ــه بصری سـ ــوآوری و موفقیـــت در عرصـ ــر موجـــب نـ یکدیگـ
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بـــر اســـاس  )کایـــرو، 1394: 32-30(.  بـــود  اطالعـــات خواهـــد 
نظریـــه دیگـــری از رودولـــف آرنهایـــم در کتـــاب "تفکـــر بصـــری"، 
تصویـــر نه تنهـــا ابـــزاری بـــرای نمایـــش اطالعـــات اســـت بلکـــه 
طریقـــه ای بـــرای تحلیـــل و تعقـــل اطالعـــات نیـــز هســـت. بـــر 
اســـاس ایـــن نظریـــه، پـــردازش اطالعـــات در مغـــز از نـــوع تصویـــری 
ــی  ــی نقـــش اساسـ ــار گرافیکـ ــه در خلـــق و خوانـــش آثـ اســـت کـ
اینفوگرافیکـــی  مـــدل  طراحـــی  در   .)Arnheim,2004( دارنـــد 
پژوهـــش ســـعی شـــده کـــه منطبـــق بـــر نظریـــه بصری ســـازی 
تعاملـــی اطالعـــات، کار بصری ســـازی اطالعـــات بـــا روش دریافـــت 
ــا  ــا توســـط مغـــز همخوانـــی داشـــته باشـــند تـ و پـــردازش داده هـ
ـــان  ـــی، زم ـــناختی و تحلیل ـــرد زیبایی ش ـــورداری از رویک ـــن برخ ضم

الزم بـــرای درک اینفوگرافیـــک نیـــز کاهـــش یابـــد.

روش شناسی 
روش تحقیـــق پژوهـــش حاضـــر از نـــوع توصیفـــی - تحلیلـــی و 
پیمایشـــی می باشـــد. پژوهـــش حاضـــر جهـــت گـــردآوری داده هـــا 
و  اطالعاتـــی  پایگاه هـــای  کتابخانـــه ای،  منابـــع  از  اطالعـــات  و 
شـــیوه میدانـــی اســـتفاده نمـــوده اســـت. در گام نخســـت بـــه 
بـــر  مبتنـــی  ضـــروری  مؤلفه هـــای  تحلیلـــی،  و  توصیفـــی  روش 
ادبیـــات پژوهـــش، بـــرای طراحـــی مـــدل اینفوگرافیـــک فرهنگـــی 
و تاریخـــی اســـتخراج می شـــوند. در گام بعـــدی شـــیوه میدانـــی 
و پیمایشـــی آغـــاز می شـــود. در ایـــن مرحلـــه بـــر اســـاس روش 
بـــه  آن،  مؤلفه هـــای  و  پیشـــنهادی  مـــدل  دلفـــی،  تحقیـــق 
 15 تعـــداد  از  نظرســـنجی  مـــورد  دلفـــی،  پرســـش نامه  کمـــک 
تحقیـــق  بخـــش  در  خبـــرگان  می گیـــرد.  قـــرار  خبـــرگان  از  نفـــر 
گرافیـــک،  دلفـــی صاحب نظـــران در حـــوزه هنـــر ســـنتی، هنـــر 
شـــیوه  بـــه  کـــه  می باشـــند  شـــهری  طراحـــی  و  اینفوگرافیـــک 
مـــوردی و غیرتصادفـــی انتخـــاب شـــده اند. پـــس از نظرســـنجی، 
 Spss نرم افـــزار  کمـــک  بـــه  داده هـــا،  طبقه بنـــدی  و  اســـتخراج 
گرفتـــه  قـــرار  تجزیه وتحلیـــل  مـــورد  ســـپس  و  گرفتـــه  صـــورت 
ــد  ــرگان برسـ ــد خبـ ــه تأییـ ــه بـ ــا کـ ــش از مؤلفه هـ ــر بخـ ــت. هـ اسـ
ــده  ــد شـ ــق تأییـ ــی از مـــدل تحقیـ ــه بخشـ ــه ایـــن معناســـت کـ بـ
تأییـــد  بـــه  کـــه  پیشـــنهادی  مـــدل  از  مؤلفه هایـــی  اســـت. 
نظرســـنجی  مـــورد  و  شـــده  اصـــالح   

ً
مجـــددا نرســـید  خبـــرگان 

ـــد.  ـــرار گرفته ان ـــتین ق ـــرگان نخس ـــان خب ـــاره از هم ـــاره و چندب دوب
در نهایـــت، تأییـــد تمامـــی مؤلفه هـــا بـــه معنـــی تأییـــد مـــدل 

نهایـــی پژوهـــش اســـت.  

اینفوگرافیک چیست؟
ـــب  ـــا مطل ـــوع ی ـــک موض ـــده ی ـــداری چکی ـــان دی ـــک، بی اینفوگرافی
عـــده ای  اســـت.  اتصـــاالت  و  نمـــودار  عکـــس،  شـــکل  بـــه 
اینفوگرافیـــک را نوعـــی نقشـــه مفهومـــی می داننـــد کـــه از ایـــن 

طریـــق ارتبـــاط بیـــن مفاهیـــم بـــه زبـــان ســـاده تر و بـــه شـــکل 
ــک  ــر اینفوگرافیـ ــود. به عبارت دیگـ ــش داده می شـ ــری نمایـ بصـ

ــت. ــر اسـ ــکل تصویـ ــه شـ ــن بـ ــگاره متـ نـ
گرافیـــک  چـــون  عنوان هایـــی  بـــا  کـــه  اینفوگرافیـــک  واژه 
، گرافیـــک اطالع رســـان، داده نمـــا و اطالع نگاشـــت6  نیـــز  خبـــر
شـــهرت دارد؛ هرچنـــد عمـــری طوالنـــی در جهـــان دارد؛ امـــا عمـــری 
در  دارد.  ایـــران  مطبوعـــات  و  گرافیـــک  در  مختصـــر  و  کوتـــاه 
ـــری  ـــش بص ـــرعت درک نمای ـــا س ـــرعت ادراک آن ب ـــه س ـــی ک دنیای
اینفوگرافیک هـــا  از  اســـتفاده  اســـت،  هماهنگ تـــر  اطالعـــات 
می توانـــد بـــه مخاطـــب کمـــک کنـــد تـــا جهـــان پیچیـــده اطـــراف 
»پـــدر   .)1394 )ســـلیمی،  کنـــد  درک  و  تحلیـــل  بهتـــر  را  خـــود 
تافتـــی7  ادوارد  را  امـــروزی  شـــیوه  بـــه  داده هـــا  دیداری ســـازی 
آمریـــکا  متحـــده  ایـــاالت  اهـــل  مجسمه ســـاز  و  آمـــاردان 
چنـــد  برگـــزاری  بـــا  او  میـــالدی   1975 ســـال  در  می داننـــد. 
ســـمینار و نـــگارش چنـــد کتـــاب در زمینـــه طراحـــی اطالعـــات، 
داده هـــا  دیداری ســـازی  و  اینفوگرافیک هـــا  پیش گامـــان  از 
محســـوب می شـــود. اوج محبوبیـــت اینفوگرافیـــک بـــه دهـــه 
ــت  ــه اهمیـ ــری بـ ــازمان های خبـ ــه سـ ــی کـ ــردد، زمانـ 1990 بازمی گـ
ارتبـــاط بصـــری بـــا مخاطبـــان خـــود پـــی بردنـــد... از ســـال 2000 
ـــانه های  ـــت و رس ـــزون اینترن ـــترش روزاف ـــا گس ـــد ب ـــه بع ـــالدی ب می
ـــای وب  ـــترده ای در فض ـــورت گس ـــا به ص ـــازی، اینفوگرافیک ه مج
اســـتفاده می شـــوند. اســـتفاده از نرم افزارهـــای رایانـــه ای باعـــث 
شـــد تـــا اینفوگرافیک هـــا بـــا ســـرعت بیشـــتر و تکنیک هـــای 

  .)Smiciklas, 2012: 23( شـــوند«  طراحـــی  گوناگونـــی 
در  می تـــوان  اینفوگرافیک هـــا  از  معاصـــر  دوران  در 
و  خبـــری  ابزارهـــای  به عنـــوان  جملـــه  از  گوناگونـــی  حوزه هـــای 
گرافیـــک  تبلیغاتـــی،  گرافیـــک  فرهنگ ســـازی،  اطالع رســـانی، 
ــز  ــی، مراکـ ــایت های اینترنتـ ــریات، سـ ــا و نشـ ــی، روزنامه هـ محیطـ
آموزشـــی یادگیـــری و آمـــوزش بهـــره بـــرد. دامنـــه اینفوگرافیک هـــا 
بســـیار گســـترده اســـت و بـــر مبنـــای شـــیوه اجـــرا و نمایـــش 
بـــه شـــش گـــروه از قبیـــل ایســـتا یـــا دوبعـــدی، ســـه بعدی یـــا 
و  چندرســـانه ای  تعاملـــی،  پویانمایـــی،  یـــا  متحـــرک  حجمـــی، 
برخـــط تقســـیم می شـــوند )کایـــرو، 1394: 9(. پژوهـــش حاضـــر 
بـــه علـــت وســـعت موضـــوع، تنهـــا بـــر اینفوگرافیـــک ایســـتا و 
دوبعـــدی کـــه بـــا تکنیـــک چـــاپ اجـــرا می شـــود تمرکـــز می یابـــد 
را  تاریخـــی   - فرهنگـــی  محتـــوای  تنهـــا  نیـــز  محتـــوا  نظـــر  از  و 

می دهـــد.  قـــرار  موردتوجـــه 

روش طراحی
روش طراحـــی دارای اشـــکال مختلفـــی اســـت و بـــه فراینـــدی گفته 
می شـــود کـــه در آن مســـئله و راه حـــل بـــه همـــراه یکدیگـــر شـــکل 
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می گیرنـــد. بـــر اســـاس اینکـــه مســـئله پژوهـــش چیســـت؛ روش 
می شـــود.  اختصاصـــی  روشـــی  بـــه  تبدیـــل  طراحـــی  عمومـــی 
ــود، از روش  ــر خـ ــدل موردنظـ ــی مـ ــرای طراحـ ــر بـ ــش حاضـ پژوهـ
ــر  ــرد اگـ ــرد. در ایـــن راهبـ ــره می بـ ــرد چرخشـــی بهـ ــا راهبـ طراحـــی بـ
، پـــس از شـــناخته شـــدن خروجـــی  الزم باشـــد مرحلـــه مقدماتی تـــر
یـــک مرحلـــه بعـــدی، تکـــرار می شـــود )جونـــز، 1390: 71(. مـــدل 
ــت:  ــش اسـ ــج بخـ ــامل پنـ ــش شـ ــی پژوهـ ــی روش طراحـ عمومـ
شـــکل  را  تئـــوری  و  نظـــری  مرحلـــه  مـــدل،  دوم  و  اول  بخـــش 
می دهـــد کـــه توســـط طـــراح اول شـــکل می گیـــرد. وظیفـــه طـــراح 
اول تدویـــن ضوابـــط و فراینـــد کار طراحـــی اســـت. بخـــش ســـوم 
تـــا پنجـــم مـــدل، مرحلـــه عملیاتـــی و میدانـــی اســـت کـــه توســـط 
ـــا  ـــاق معیاره ـــراح دوم انطب ـــه ط ـــود. وظیف ـــام می ش ـــراح دوم انج ط
بـــا مـــوارد اختصاصـــی طراحـــی و تبدیـــل الگـــوی عمومـــی بـــه 
الگـــوی اختصاصـــی می باشـــد. در نهایـــت نتیجـــه و محصـــول 

ــماره 1(. ــودار شـ ــرد )نمـ ــکل می گیـ ــی شـ نهایـ

مدل اختصاصی پیشنهادی مبتنی بر ادبیات 
پژوهش

پژوهـــش  مســـئله  باتوجه بـــه  طراحـــی  روش  عمومـــی  مـــدل 
اینفوگرافیـــک  طراحـــی  بـــرای  اختصاصـــی  روشـــی  بـــه  تبدیـــل 
مـــدل  اســـت.  شـــده  شـــهری  محیـــط  در  تاریخـــی  و  فرهنگـــی 
مذکـــور پنـــج مرحلـــه دارد کـــه مؤلفه هـــای آن در ادامـــه در قالـــب 

جداولـــی ارائـــه شـــده اســـت. 

مرحله اول: گردآوری اطالعات
ایـــن  اســـت.  اطالعـــات  گـــردآوری  مرحلـــه  نخســـت،  مرحلـــه 
مرحلـــه بـــه ایـــن ســـؤال اساســـی پاســـخ می دهـــد کـــه در یـــک 
محیـــط شـــهری کـــدام عناصـــر قابلیـــت و ارزش اینفوگرافیـــک 
شـــدن دارنـــد؟ در پاســـخ بایـــد گفـــت اطالعـــات در دو بخـــش 
و  ملمـــوس  و  فیزیکـــی  محیـــط  اطالعـــات  شـــامل  کلـــی 
اطالعـــات محیـــط معنـــوی و غیرملمـــوس، قابـــل طبقه بنـــدی 

و اینفوگرافیـــک شـــدن هســـتند. اطالعـــات محیـــط فیزیکـــی 
شـــاخص  بناهـــای  انتخـــاب  و  تاریخـــی  بافـــت  محـــدوده  در 
تاریخـــی خالصـــه می شـــوند. ایـــن اطالعـــات حـــول ســـه محـــور 
ارزش هـــای تاریخـــی و معمارانـــه بنـــا، تزیینـــات اختصاصـــی بنـــا 
ــای  ــرد و ویژگی هـ ــنتی را در برمی گیـ ــر سـ ــات هنـ ــواع تزیینـ ــه انـ کـ
ــات  ــرد. اطالعـ ــرار می گیـ ــی قـ ــه و بررسـ ــا موردمطالعـ ــاخص بنـ شـ
ـــد  ـــز می یاب ـــط تمرک ـــی محی ـــای فرهنگ ـــر ارزش ه ـــوی ب ـــط معن محی
ایـــن اطالعـــات شـــامل شـــخصیت و هویـــت، خاطـــرات جمعـــی، 

می باشـــند. آداب ورســـوم  و  اجتماعـــی  ســـرمایه 
ـــی  ـــت فرهنگ ـــه هوی ـــه اینک ـــت ب ـــا عنای ـــن نگارنـــدگان ب بنابرای
دو ســـویه عینـــی و ذهنـــی دارد؛ هویـــت عینـــی و ملمـــوس در 
و  دارد  نمـــود  تاریخـــی  بافـــت  به ویـــژه   ، شـــهر کالبـــد  و  ســـیما 
ـــخصیت  ـــار و ش ـــوس در رفت ـــوی و غیرملم ـــی و معن ـــت ذهن هوی
شـــهروندان جریـــان دارد )آشـــنا و روحانـــی، 1389: 176-177(؛ 
ــهر  ــی از شـ ــردآوری اطالعاتـ ــه گـ ــه بـ ــن مرحلـ ــوده در ایـ ــعی نمـ سـ
بپـــردازد کـــه از قابلیـــت و ارزش اینفوگرافیـــک شـــدن در راســـتای 

هویت بخشـــی برخـــوردار باشـــند.

مرحله دوم: برنامه ریزی
ــه  ــه سـ ــه بـ ــن مرحلـ ــت. ایـ ــزی اسـ ــه برنامه ریـ ــه دوم، مرحلـ مرحلـ
ســـؤال اساســـی پاســـخ می دهـــد: اینکـــه از مجموعـــه اطالعـــات 
گـــردآوری شـــده در مرحلـــه نخســـت، چـــه اطالعاتـــی بررســـی و ارائـــه 
ــوند  ــت شـ ــش و تقویـ ــات گزینـ ــدام اطالعـ ــاب(؛ کـ ــوند )انتخـ شـ
)ارجحیـــت(، کـــدام اطالعـــات کنـــار گذاشـــته شـــوند )حـــذف(. 
در ایـــن مرحلـــه اطالعـــات ســـازماندهی می شـــوند. در نهایـــت 
حکـــم و دســـتورالعمل صـــادر می شـــود و یـــک برنامـــه جامـــع 
تصمیم گیـــری بـــرای طراحـــی حاصـــل می شـــود. بـــا عنایـــت بـــه 
اینکـــه در مرحلـــه برنامه ریـــزی رســـیدن بـــه یـــک نظـــام جامـــع 
بـــوده  موردنظـــر  اینفوگرافیـــک  طراحـــی  بـــرای  تصمیم گیـــری 
ــود. در ایـــن  ــه پژوهـــش محـــدود می شـ ــدا دامنـ ــذا ابتـ اســـت؛ لـ

نمودار 1: مدل عمومی روش طراحی با راهبرد چرخشی)ماخذ: نگارندگان( 
Figure 1: General model of design method with rotational strategy (Source: Authors)
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جدول 1: مرحله برنامه ریزی: شاخص های انتخاب و ارجحیت اطالعات )مأخذ: نگارندگان(
(Table 1: Planning Stage: Information Selection and Preference Indices (Source: Authors

ارجحیت: چه اطالعاتی گزینش و تقویت شوند؟ انتخاب: چه اطالعاتی بررسی و ارائه شوند؟

1. تمرکز بر میراث فیزیکی و بناهای تاریخی در محدوده بافت تاریخی 1. محدوده بافت تاریخی شهر شناسایی می شود.

2. انتخــاب شناخته شــده ترین و شــاخص ترین بناهــا بــه لحــاظ تاریخــی و اقبــال 
ــی عموم

2. محیــط معنــوی )میــراث معنــوی( و محیــط مــادی )میــراث مــادی و ملمــوس( 
در محــدوده بافــت تاریخــی موردمطالعــه قــرار می گیرنــد

ــرا  ــه ای و ف ــی و منطق ــل ارزش مل ــور مث ــای مذک ــی بن ــای تاریخ ــه ارزش ه ــه ب 3. توج
ملــی

3. میــراث معنــوی چــون رویدادهــای تاریخــی و فرهنگــی شــاخص ایــن محــدوده 
بررســی و ثبــت می شــوند.

4. توجه به ارزش های معمارانه بنا چون پالن، نقشه، دوره، کارکرد و...  4. ارزش هــای فرهنگــی محــدوده چــون هویــت، خاطــرات جمعــی، آداب ورســوم 
ــوند. ــت می ش ــه و ثب و... مطالع

ــگاره،  ــی ن ــنتی کاش ــای س ــون هنره ــا چ ــی بن ــی بوم ــات اختصاص ــه تزیین ــه ب 5. توج
گــچ نــگاره، آجــرکاری، کتیبه هــای خوشنویســی

تاریخــی  محــدوده  تاریخــی  بناهــای  چــون  مــادی  و  ملمــوس  میــراث   .5
می گیرنــد. قــرار  موردمطالعــه 

اطالعــات  چــون  بنــا  اختصاصــی  و  منحصربه فــرد  ویژگی هــای  بــه  توجــه   .6
و... مرمــت  و  تخریــب  تاریخــی،  رویــداد  خــاص،  فــرد  مدفــن  ازدســت رفته، 

6. از میــان بناهــا، شناخته شــده ترین و شــاخص ترین بــه لحــاظ تاریخــی و اقبــال 
عمومــی انتخــاب می شــوند.

7. عناصــر محیطــی مؤثــر بــر اینفوگرافیــک بنــا چــون رنگ هــا، ســرعت دیــد، محــل 
نصــب و...

7. از میــان بناهــای منتخــب، بنایــی کــه شناســه فرهنگــی شــهر اســت انتخــاب 
می شــود.

8. ارائه زنجیره اطالعاتی بنا به صورت گاه شمار و سیر زمانی 8. ارزش هــای تاریخــی بنــای مذکــور مثــل ارزش ملــی، منطقــه ای و یــا فراملــی 
می شــود. مطالعــه 

9. استفاده از یک واحد زمانی معین در عرضه سیر زمانی بررســی   ... و  کارکــرد  دوره،  نقشــه،  پــالن،  چــون  بنــا  معمارانــه  ارزش هــای   .9
. د می شــو

10. توجه به زنجیره ارتباطی بنا با محیط پیرامون و عناصر محیطی و سیر تحول گــچ  نــگاره،  کاشــی  ســنتی  هنرهــای  چــون  بنــا  بومــی  اختصاصــی  تزیینــات   .10
می گیــرد. قــرار  موردمطالعــه  خوشنویســی  کتیبه هــای  آجــرکاری،  نــگاره، 

11. توجه به کیفیت دسته بندی مناسب محتوایی در کل اثر و  موردمطالعــه  بنــا  ســنتی  هنرهــای  بصــری  ســبک  و  رنــگ  فــرم،  نقــش،   .11
می گیــرد. قــرار  شناســایی 

12. توجه به جامع ومانع بودن محتوای اثر 12. ویژگی هــای منحصربه فــرد و اختصاصــی بنــا چــون اطالعــات ازدســت رفته، 
قــرار  موردمطالعــه  و...  مرمــت  و  تخریــب  تاریخــی،  رویــداد  خــاص،  فــرد  مدفــن 

می گیــرد.

13. توجه توأمان به بعد ارتباطی - تحلیلی و بعد زیبایی شناسانه اثر 13. ارتباط بنا با دیگر عوامل محیطی مورد بررسی قرار می گیرد.

ـــوس  ـــی و ملم ـــط فیزیک ـــات محی ـــردآوری اطالع ـــر گ ـــا ب ـــتا، تنه راس
در بافـــت تاریخـــی شـــهر بـــا موضـــوع بناهـــای تاریخـــی، تمرکزیافتـــه 
ــارج اســـت.  ــه خـ ــه ایـــن مقالـ ــراث معنـــوی از حوصلـ و بحـــث میـ
طراحـــی هـــر اینفوگرافیـــک نیازمنـــد یـــک مضمـــون اســـت. ایـــن 
مضمـــون می توانـــد اینفوگرافیـــک یـــک خیابـــان، یـــک واقعـــه 
فرهنگـــی - تاریخـــی و یـــا یـــک بنـــای تاریخـــی باشـــد. پژوهـــش 
حاضـــر بـــرای طراحـــی اینفوگرافیـــک، موضـــوع بناهـــای تاریخـــی را 

برگزیـــده اســـت. 
اطالعـات  انتخـاب  بخـش  شـاخص های   1 شـماره  جـدول 

قالـب  در  را  برنامه ریـزی  مرحلـه  در  اطالعـات  ارجحیـت  بخـش  و 
یـک جـدول نشـان می دهـد. در بخـش انتخـاب اطالعـات اینکـه 
اطالعـات ضـروری و موردنیاز کدام اند، مورد بررسـی قـرار گرفته اند 
و در بخـش ارجحیـت اطالعـات اینکـه چـه اطالعاتـی باید گزینش 

و تقویـت شـوند، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و ثبـت شـده اند.
پژوهـــش،  مـــدل  برنامه ریـــزی  مرحلـــه  مؤلفه هـــای  میـــان  در 
توجـــه بـــه تزیینـــات اختصاصـــی بومـــی بنـــا و هنرهـــای ســـنتی 
کتیبه هـــای  آجـــرکاری،  نـــگاره،  گـــچ  نـــگاره،  کاشـــی  چـــون 
گرفتـــه اســـت. چنانکـــه قبـــاًل  خوشنویســـی موردتوجـــه قـــرار 
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نیـــز ذکـــر شـــد هنرهـــای ســـنتی بخشـــی از میراث فرهنگـــی و 
تجلـــی هویـــت فرهنگـــی و تاریخـــی قـــوم ایرانـــی اســـت. هنرهـــای 
ســـنتی محملـــی بـــرای انتقـــال هنجارهـــا و ارزش هـــای فرهنگـــی 
آرایه هـــا،  می تـــوان  ایـــران  ســـنتی  فرهنـــگ  و  هنـــر  در  اســـت. 
از  »اســـتفاده  یافـــت.  را  آشـــنا  و  مأنـــوس  رنگ هـــای  و  نقـــوش 
فرم هـــای مأنـــوس و خوشـــایند مـــردم هـــر شـــهر و کاربـــرد آن در 
طراحـــی فضـــای شـــهر بـــه شـــکل گیری بافـــت غنـــی از فرهنـــگ 
کمـــک می کنـــد« )مرتضایـــی، 1381: 226(؛ بنابرایـــن بـــا ترکیـــب 
و هماهنـــگ نمـــودن ابـــزار مدرنـــی چـــون اینفوگرافیک هـــا بـــا 
ــا هویـــت  ــر ســـنتی، می تـــوان محیطـــی بـ محتـــوای آرایه هـــای هنـ

اصیـــل فرهنگـــی در شـــهر بـــه وجـــود آورد.

مرحله سوم: طراحی
مرحلـــه ســـوم مرحلـــه طراحـــی اســـت. شـــخص طـــراح به عنـــوان 
ــب  ــه در قالـ ــده کـ ــن شـ ــات تدویـ ــاس اطالعـ ــر اسـ ــراح دوم، بـ طـ

بـــه  شـــروع  اســـت،  ســـازمان یافته  برنامه ریـــزی  نظـــام  یـــک 
طراحـــی می کنـــد. طـــراح، اطالعـــات را شناســـایی می کنـــد، آنهـــا 
ســـپس  و  داده  انطبـــاق  محیـــط  بـــر  می کنـــد،  ارزش گـــذاری  را 
ـــدل  ـــاق م ـــراح، انطب ـــن کار ط ـــع مهم تری ـــد. در واق ـــی می کن گرافیک
طراحـــی اینفوگرافیـــک بـــر محیـــط اســـت. مبتنـــی بـــر مبانـــی نظـــری 
تحقیـــق و نظریـــه بصری ســـازی تعاملـــی اطالعـــات کایـــرو، طـــراح 
رویکـــرد  دو  از  هم زمـــان  اینفوگرافیـــک  مـــدل  طراحـــی  جهـــت 

می بـــرد. بهـــره  زیبایی شـــناختی  و  تحلیلـــی 

مرحله چهارم: ارزیابی
مرحلـــه چهـــارم مرحلـــه ارزیابـــی اســـت. پـــس از انجـــام طراحـــی 
نوبـــت بـــه ارزیابـــی اثـــر اینفوگرافیـــک بـــر اســـاس ســـه مرحلـــه 
طراحـــی  و  برنامه ریـــزی  اطالعـــات،  گـــردآوری  یعنـــی  نخســـت 
می باشـــد. در ایـــن مرحلـــه چـــک لیســـتی تهیـــه می شـــود کـــه 
بـــه ایـــن ســـؤال مـــا پاســـخ می دهـــد کـــه در مراحـــل گـــردآوری 

جدول 2: مرحله ارزیابی؛ شاخص های ارزیابی در مراحل گردآوری اطالعات، برنامه ریزی و طراحی )مأخذ: نگارندگان(
(Table 2: Evaluation stage; Evaluation indicators in the stages of data collection, planning and design (Source: Authors

شاخص های ارزیابی طراحیشاخص های ارزیابی برنامه ریزیشاخص های ارزیابی اطالعات

1. میزان کشش و قابلیت موضوع برای تبدیل شدن به 
اینفوگرافیک چقدر است؟

1. آیا سازمان اطالعات برای طراحی اینفوگرافیک 
به درستی تعریف شده است؟

1. آیا طراح به درستی مدل اینفوگرافیک را با محیط 
تطبیق داده است؟

2. آیا استخراج اطالعات ضروری با موفقیت صورت 
گرفت؟

2. آیا مرحله برنامه ریزی یک نظام برای تصمیم گیری در 
مورد حذف یا حفظ اطالعات را فراهم آورده است؟

2. قالب ارائه ایستا و تکنیک اجرایی چاپ برای اثر 
اینفوگرافیک به درستی انتخاب شده است؟

3. آیا اطالعات محیط فیزیکی )میراث ملموس( و 
محیط معنوی )میراث غیرملموس( به درستی گردآوری 

شده اند؟

3. آیا سازمان دهی اطالعات از دسته بندی های دقیق 
برخوردار است؟

3. محیط، ابعاد و ارتفاع نصب استند به خوبی 
تعریف شده و با سرعت حرکت و زاویه دید 

مخاطب هماهنگ است؟

4. آیا عناصر محیط مادی قابلیت الزم برای 
اینفوگرافیک شدن را دارد؟

4. آیا اطالعات منتخب به درستی گزینش و تقویت 
شده اند؟

4. آیا از عناصر هنر سنتی در طراحی داده های 
بصری اینفوگرافیک استفاده شده است؟

5. آیا مؤلفه های محیط معنوی )ارزش های فرهنگی( از 
ظرفیت الزم برای اینفوگرافیک شدن برخوردار است؟

5. اطالعات بر چه اساسی غیرضروری 
تشخیص داده شده و کنار گذاشته شدند؟

5. آیا نسبت معناداری میان داده های متنی و 
داده های بصری وجود دارد؟

6. آیا مؤلفه های تعریف شده بیانگر ارزش تاریخی بنا 
است؟

6. آیا مرحله برنامه ریزی در نهایت توانسته منجر 
به صدور حکم و دستورالعمل مشخص برای 

تصمیم گیری شود؟

6. آیا استند و طرح اینفوگرافیک به خوبی قابلیت 
جذب مخاطب را دارد؟

7. آیا تزیینات اختصاصی ظرفیت اینفوگرافیک شدن 
را دارند؟

7. آیا طراح بر اساس سازمان اطالعاتی تعریف شده 
می تواند اینفوگرافیک فرهنگی - تاریخی طراحی نماید؟

7. اثر دارای زیبایی و جذابیت بصری و 
سخنگویی مناسب در اشکال است؟

8. آیا نظام برنامه ریزی در راستای موضوع و هدف گام 8. آیا ویژگی های خاص بنا کامل و گویا تعریف شده اند؟
برداشته است؟

8. اثر اینفوگرافیک از شفافیت و توان کافی در 
انتقال پیام برخوردار است؟

9. محتوای گردآوری شده چه میزان از قابلیت ارتباطی و 
تحلیلی برخوردار است؟

9. آیا نظام برنامه ریزی به صحت و دقت اطالعات توجه 
نموده است؟

9. شکل و فرم و رنگ استند با محیط پیرامون 
هماهنگی دارد؟

10. محتوای گردآوری شده چه میزان دارای فهم پذیری و 
قابلیت درک است؟

10. آیا نظام برنامه ریزی به نوآوری، تولیدی و روزآمد 
بودن اثر توجه نموده است؟

10. اثر چه میزان دارای صحت و دقت کافی در 
ارائه محتوا و بهره گیری از منابع معتبر است؟

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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اطالعـــات، برنامه ریـــزی و در نهایـــت طراحـــی اثـــر اینفوگرافیـــک، 
ـــم.  بـــر اســـاس موضـــوع و هـــدف پژوهـــش، چقـــدر موفـــق بوده ای
بدیـــن منظـــور مؤلفه هـــای مـــدل پیشـــنهادی به صـــورت چـــک 
و  برنامه ریـــزی  اطالعـــات،  گـــردآوری  بخـــش  ســـه  در  لیســـتی 
طراحـــی مـــورد ارزیابـــی قـــرار می گیرنـــد. چک لیســـت موردنظـــر 
ــوط  ــورت مبسـ ــماره 2 به صـ ــدول شـ ــی جـ ــی، طـ ــه ارزیابـ در مرحلـ
ـــردآوری  ـــل گ ـــی در مراح ـــاخص های ارزیاب ـــت و ش ـــده اس آورده ش

اطالعـــات، برنامه ریـــزی و طراحـــی مشـــخص شـــده اســـت.
مؤلفه هایـــی  بـــه  اینفوگرافیـــک  طراحـــی  ارزیابـــی  مرحلـــه  در 
انتقـــال  در  اطالعـــات  کافـــی  تـــوان  و  مختصـــر  جامـــع،  چـــون 
طراحـــی  در  کـــه  دیگـــری  موضـــوع  اســـت.  شـــده  اشـــاره  پیـــام 
مـــدل اینفوگرافیـــک مدنظـــر بـــوده توجـــه بـــه طراحـــی اطالعـــات 
اســـت. طراحـــی اطالعـــات همـــواره بـــه معنـــی طراحـــی بصـــری 
ــه  ــه تهیـ ــوط بـ ــات مربـ ــی اطالعـ ــمتی از طراحـ ــه قسـ ــت بلکـ نیسـ
بـــه  کـــه  اســـت  تأثیرگـــذاری  ســـطح  باالتریـــن  بـــا  متن هایـــی 
درک و یادســـپاری پیـــام توســـط مخاطـــب ســـرعت می بخشـــد  
از  حاضـــر  مـــدل  در  متنـــی  داده هـــای   .)Horn,2000:15-33(
طراحـــی اطالعـــات برخوردارنـــد یعنـــی ارزش گـــذاری می شـــوند 
ـــر  ـــر ب ـــد و مؤث ، مفی ـــر ـــع، مختص ـــن جام ـــد ممک ـــا ح ـــه ت ـــه ای ک به گون

مخاطـــب باشـــند.

مرحله پنجم: ارتقاء )بهبود و اصالح(
ـــس  ـــدل، پ ـــی م ـــد طراح ـــت. فراین ـــاء اس ـــه ارتق ـــم مرحل ـــه پنج مرحل
الزم  اصالحـــات  تـــا  بازمی گـــردد  طـــراح  بـــه   

ً
مجـــددا ارزیابـــی،  از 

ــی  ــک فرهنگـ ــی اینفوگرافیـ ــدل روش طراحـ ــرد و مـ ــورت پذیـ صـ
- تاریخـــی، بهبـــود و ارتقـــاء یابـــد. در ایـــن مرحلـــه بـــر اســـاس 
ــات،  ــردآوری اطالعـ ــای گـ ــی فرایندهـ ــق دلفـ ــرگان تحقیـ ــر خبـ نظـ
برنامه ریـــزی و طراحـــی، اصـــالح و بهبـــود می یابـــد. در نهایـــت 

نتیجـــه یـــا همـــان محصـــول نهایـــی شـــکل می گیـــرد.

مطالعه مدل مفهومی پژوهش به روش دلفی
پـــس از آنکـــه مؤلفه هـــای مـــدل پیشـــنهادی پژوهـــش ارائـــه شـــد 
ــه کمـــک پرســـش نامه  ــی و بـ ــتفاده از روش تحقیـــق دلفـ ــا اسـ بـ
ـــه  ـــده و ب ـــرف ش ـــص آن برط ـــا نواق ـــه ت ـــرار گرفت ـــنجی ق ـــورد نظرس م
تأییـــد خبـــرگان برســـد. ایـــن نظرســـنجی به صـــورت کیفـــی و طـــی 

دو مرحلـــه از خبـــرگان صورت گرفتـــه اســـت.

نظرسنجی از خبرگان به روش دلفی
از خبـــرگان دلفـــی نیازمنـــد طراحـــی پرســـش نامه  نظرســـنجی 
روش  پنج مرحلـــه ای  مـــدل  باتوجه بـــه  نگارنـــدگان  اســـت. 
طراحـــی، پرســـش نامه ای در پنـــج بخـــش طراحـــی نمـــوده و در 
شـــده  تعریـــف  متناســـبی  ســـؤاالت  و  مؤلفه هـــا  بخـــش  هـــر 

مـــدل  مؤلفه هـــای  اســـت.  گرفتـــه  قـــرار  ســـنجی  موردنظـــر  و 
شـــده  نامیـــده  دلفـــی  اول  مـــدل  به عنـــوان  کـــه  پیشـــنهادی 
نظرســـنجی  مـــورد  نخســـتین  پرســـش نامه  توســـط  اســـت 
قـــرار گرفتـــه اســـت. پـــس از جمـــع آوری نظـــر خبـــرگان دلفـــی، 
مؤلفه هـــای مـــدل اصـــالح شـــده و به عنـــوان مـــدل دوم دلفـــی و 
ـــان  ـــدد از هم ـــنجی مج ـــورد نظرس ـــش نامه دوم م ـــک پرس ـــه کم ب
صاحب نظـــران قبلـــی قـــرار گرفتـــه اســـت. مـــدل دوم پـــس از 
اصـــالح دوبـــاره، در نهایـــت به عنـــوان مـــدل نهایـــی پژوهـــش 
ـــای  ـــک از بناه ـــدل، اینفوگرافی ـــن م ـــاس ای ـــر اس ـــود. ب ـــه می ش ارائ

می شـــود. طراحـــی  تاریخـــی 

نتایج تحقیق دلفی
بـــرای افزایـــش اعتبـــار یافته هـــای تحقیـــق دلفـــی، معیـــاری دقیـــق 
ــورد پذیـــرش نگارنـــدگان  ــاع مـ ــوان اجمـ ــه به عنـ از درصـــدی را کـ
ـــوص  ـــد در خص ـــت. هرچن ـــده اس ـــف ش ـــت تعری ـــد گرف ـــرار خواه ق
ــر در  ــدت نظـ ــاع و وحـ ــه اجمـ ــیدن بـ ــول در رسـ ــورد قبـ ــد مـ درصـ
در  یکســـانی  معمـــواًل،  و  نـــدارد  وجـــود  ثابتـــی  رویـــه  پاســـخ ها، 
بیـــن 51 درصـــد تـــا 100 درصـــد پاســـخ ها، به عنـــوان اجمـــاع تلقـــی 
ــاز  ــد امتیـ ــر 75 درصـ ــق بـ ، توافـ ــر ــش حاضـ ــی پژوهـ ــود، ولـ می شـ
ــی  ــد دارد. یعنـ ــاع، تأکیـ ــای اجمـ ــوان مبنـ ــه به عنـ ــر مؤلفـ ــرای هـ بـ
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــب کن ـــدد 3.75 را کس ، ع ـــاز ـــد از 5 امتی ـــه بای ـــر مؤلف ه
عـــدد در پژوهـــش حاضـــر عـــدد 4 در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. 
مؤلفـــه    63 دلفـــی  تحقیـــق  پرســـش نامه  مؤلفه هـــای  تعـــداد 
ـــازل هســـتند  ـــات یـــک پ ـــون قطع ـــا همچ ـــن مؤلفه ه ـــد. ای می باش
ــد  ــای تأییـ ــه معنـ ــرگان، بـ ــط خبـ ــا توسـ ــدام از آنهـ ــد هرکـ ــه تأییـ کـ
ـــش نامه  ـــل پرس ـــس از تحلی ـــت. پ ـــش اس ـــدل پژوه ـــی از م بخش
اول دلفـــی، کلیـــه مؤلفه هایـــی کـــه میانگیـــن آنهـــا زیـــر 4 و یـــا 
انحـــراف معیـــار بـــاالی یـــک دارنـــد اســـتخراج شـــده تـــا مـــورد 
اصـــالح و بهبـــود قـــرار گیرنـــد. تعـــداد ایـــن مؤلفه هـــا 17 مـــورد 
ــاره  ــه و دوبـ ــرار گرفتـ ــورد بازبینـــی و اصـــالح قـ  مـ

ً
ــه مجـــددا بـــود کـ

در قالـــب پرســـش نامه دوم جهـــت نظرســـنجی بـــرای خبـــرگان 
میانگیـــن  دوم،  مرحلـــه  در  مؤلفه هـــا  ایـــن  شـــدند.  ارســـال 
بـــاالی 4 و یـــا انحـــراف معیـــار کمتـــر از یـــک را کســـب کردنـــد. 
پیشـــنهادی  مـــدل  طراحـــی  مؤلفه هـــای  کلیـــه  براین اســـاس 
پژوهـــش، در نهایـــت بـــه تأییـــد خبـــرگان رســـیده و زمینـــه بـــرای 

ــت. ــته اسـ ــا گشـ ــی مهیـ ــی نهایـ ــدل مفهومـ ــکل گیری مـ شـ

مدل مفهومی نهایی پژوهش منطبق بر تحقیق 
دلفی

بـــر  و  فـــراوان  تـــالش  از  پـــس  پژوهـــش  از  قســـمت  ایـــن  در 
اســـاس نتایـــج حاصـــل از تحقیـــق دلفـــی، مؤلفه هـــای مـــدل 

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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نمودار 2: مدل مفهومی روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی- تاریخی منطبق بر تحقیق دلفی؛ مرحله اول)ماخذ: نگارندگان( 
Figure 2: Conceptual model of cultural-historical infographic design method in accordance with Delphi research; First stage (Source: Authors)

نمودار 3: مدل مفهومی روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی- تاریخی منطبق بر تحقیق دلفی؛ مرحله دوم)ماخذ: نگارندگان( 
Figure 3: Conceptual model of cultural-historical infographic design method in accordance with Delphi research; Step Two (Source: Authors)
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نمودار 5: مدل مفهومی روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی - تاریخی منطبق بر تحقیق دلفی؛ مرحله چهارم )مأخذ: نگارندگان( 
Figure 5: Conceptual model of cultural-historical infographic design method in accordance with Delphi research; Step 4 (Source: Authors)

نمودار 4: مدل مفهومی روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی- تاریخی منطبق بر تحقیق دلفی؛ مرحله سوم)ماخذ: نگارندگان(
Figure 4: Conceptual model of cultural-historical infographic design method in accordance with Delphi research; Step Three (Source: Authors)
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روش  مفهومـــی  مـــدل  و  بهبودیافتـــه  و  اصـــالح  پیشـــنهادی 
طراحـــی اینفوگرافیـــک فرهنگـــی - تاریخـــی در فضـــای شـــهری 
یافته هـــای  مهم تریـــن  از  مذکـــور  مـــدل  اســـت.  شـــکل گرفته 
پژوهـــش حاضـــر محســـوب می شـــود و در پنـــج مرحلـــه در قالـــب 
به صـــورت  را  اینفوگرافیـــک  طراحـــی  روش  فراینـــد  نمودارهـــا، 

)نمودارهـــای 7، 8، 9، 10 و 11(.  گام بـــه گام تشـــریح می کنـــد 
مؤلفه هـــای  بـــه  نســـبت  اطالعـــات،  گـــردآوری  مرحلـــه  در 
ــردآوری شـــده محـــدود  ــه اطالعـــات گـ مـــدل پیشـــنهادی، دامنـ
بـــر   

ً
صرفـــا مرحلـــه  ایـــن  در  اطالعـــات  گـــردآوری  اســـت.  شـــده 

مؤلفه هـــای میـــراث مـــادی در فضـــای شـــهری متمرکـــز شـــده 
اســـت )نمـــودار 2(.

مـــدل  مؤلفه هـــای  بـــه  نســـبت  برنامه ریـــزی،  مرحلـــه  در 
پیشـــنهادی، چهارچـــوب دقیـــق اطالعـــات منتخـــب و اینکـــه 
 ارجحیـــت بـــا کـــدام اطالعـــات بایـــد باشـــد، مشـــخص 

ً
دقیقـــا

ــازماندهی  ــه اطالعـــات سـ ــر ایـــن مرحلـ شـــده اســـت. منطبـــق بـ
قلمـــرو  مرحلـــه  ایـــن  در  می شـــود.  صـــادر  حکـــم  و  می شـــوند 
 بـــه 

ً
ــا ــه بـــه دلیـــل گســـتردگی فضـــای شـــهری، صرفـ موردمطالعـ

ــودار 3(. ــت )نمـ ــده اسـ ــدود شـ ــهر محـ ــر شـ ــی هـ ــت تاریخـ بافـ
در مرحلـــه طراحـــی نســـبت بـــه مؤلفه هـــای مـــدل پیشـــنهادی، 
تفـــاوت چندانـــی رخ نـــداده اســـت. ایـــن مرحلـــه چنانکـــه ذکـــر 
ـــب،  ـــی مناس ـــک اجرای ـــری و تکنی ـــکان قرارگی ـــه م ـــن ارائ ـــد ضم ش
 بـــر زیبایـــی 

ً
بـــر اســـاس رویکـــرد زیبایی شـــناختی خـــود، صرفـــا

بصـــری و جذابیـــت داده هـــای گرافیکـــی در طراحـــی پیکتوگـــرام 
بـــر محتـــوای  بـــر رویکـــرد تحلیلـــی،  متمرکـــز اســـت و مبتنـــی 
متنـــی، نـــوع فونـــت و قابلیـــت ارتباطـــی و توضیـــح پذیـــری اثـــر 
توجـــه ویـــژه دارد )نمـــودار 4(. در مرحلـــه ارزیابـــی، نســـبت بـــه 
مؤلفه هـــای مـــدل پیشـــنهادی، دامنـــه گســـترده شـــاخص های 
ارزیابـــی در مراحـــل گـــردآوری اطالعـــات، برنامه ریـــزی و طراحـــی 

مـــدل، محـــدود و مختصـــر شـــده و بـــرای ارزیابـــی هـــر مرحلـــه تنهـــا 
ســـه مؤلفـــه کلیـــدی انتخـــاب شـــده اســـت )نمـــودار 5(.

در ایـــن مرحلـــه نســـبت بـــه مؤلفه هـــای مـــدل پیشـــنهادی، 
بـــر اســـاس  نـــداده اســـت. فراینـــد طراحـــی مـــدل  تفاوتـــی رخ 
طـــراح  بـــه   

ً
مجـــددا ارزیابـــی،  از  پـــس  خـــود،  چرخشـــی  راهبـــرد 

تـــا اصالحـــات الزم صـــورت پذیـــرد و مـــدل روش  بازمی گـــردد 
ـــد.  ـــاء یاب ـــود و ارتق ـــی، بهب ـــی - تاریخ ـــی اینفوگرافیـــک فرهنگ طراح

)نمـــودار 6(. می گیـــرد  شـــکل  نهایـــی  محصـــول  نهایـــت  در 

تعمیم مدل مفهومی پژوهش به بافت تاریخی 
شهر مشهد

پـــس از تدویـــن مـــدل روش طراحـــی اینفوگرافیـــک فرهنگـــی 
- تاریخـــی، جهـــت آزمـــون فرضیـــه پژوهـــش، مـــدل مذکـــور در 
محیـــط واقعـــی مـــورد تعمیـــم قـــرار می گیـــرد. بـــرای ایـــن منظـــور 
ــهر را در  ــی شـ ــت تاریخـ ــه بافـ ــهد کـ ــهر مشـ ــن در شـ ــه ثامـ منطقـ
محـــدوده پیرامونـــی حـــرم امـــام رضـــا)ع( در برمی گیـــرد به عنـــوان 
پیکـــره مطالعاتـــی انتخـــاب شـــده اســـت. طراحـــی اینفوگرافیـــک 
در محیـــط شـــهری نیازمنـــد یـــک مضمـــون اســـت کـــه می توانـــد 
معرفـــی یـــک خیابـــان، یـــک بنـــا و یـــا بـــه یـــک واقعـــه تاریخـــی باشـــد. 
ـــد  ـــای گنب ـــون بن ـــا مضم ـــی اینفوگرافیـــک ب ـــه طراح ـــر ب ـــدل حاض م

خشـــتی در محـــدوده مطالعاتـــی پرداختـــه اســـت.

معرفی بنای گنبد خشتی
بنــای گنبــد خشــتی، در ابتــدای خیابــان طبرســی در کوچــه ای 
بــه نــام گنبــد خشــتی و در مجــاورت کوچــه ســیاه آب مشــهد 
گنبــد  نــام  بــه  بــودن  خشــتی  ســبب  بــه  بنــا  ایــن  دارد.  قــرار 
امیــر  مدفــن  خشــتی  گنبــد  می شــود.  شــناخته  خشــتی 
ســلطان غیاث الدیــن محمــد از اعقــاب امــام موســی بن جعفر 
شــهر  موســوی  مشــهور  ســادات  نقبــای  از  وی  اســت.  )ع( 

نمودار 6: مدل مفهومی روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی - تاریخی منطبق بر تحقیق دلفی؛ مرحله پنجم )مأخذ: نگارندگان( 
Figure 6: Conceptual model of cultural-historical infographic design method in accordance with Delphi research; Step 5 (Source: Authors)
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ــام  ــه ام ــطه ب ــده واس ــا هف ــریفش ب ــب ش ــه نس ــت ک ــهد اس مش
از قدیمی تریــن و  موســی بن جعفر )ع( می رســد. بنــای مذکــور 
ــر  ــرم مطه ــس از ح ــهد پ ــهر مش ــی ش ــای زیارت ــهورترین بناه مش
نــزد  خــاص  جایــگاه  به ویــژه  و  مــردم  احتــرام  مــورد  کــه  اســت 
بانــوان ایــن شــهر دارد. گویــا بنایــی کــه بــر مــزار وی ســاخته شــده 
هم زمــان بــا وفاتــش در زمــان ســلطنت شــاهرخ تیمــوری بــوده 
ــن  ــاری ای ــبک معم ــات و س ــر تزیین ــا و دیگ ــط کتیبه ه ــت. خ اس
، ســاخت آن در دوره تیمــوری را تأییــد می کننــد )ســیدی  بنــا نیــز
از  بنــا  ایــن  ورودی  فضــای   .)304 و   303  :1395 همــکاران،  و 
ضلــع جنوبــی آن وارد رواقــی چهارضلعــی می شــود و ســپس بــه 
محوطــه اصلــی، بــا چهــار شاه نشــین منتهــی می گــردد. گنبــد 
خشــتی در زمــان قاجــار مرمــت و فضــای داخلــی آن بــا نقاشــی 
کتیبــه قرآنــی  ایــن بنــا دارای دو  کتیبــه مزیــن شــده اســت.  و 
اســت کــه مزیــن بــه آیاتــی از ســوره ملــک و واقعــه می باشــند کــه 
یکــی نمــای چهارطــاق و دیگــری گنبــد را از داخــل دور می زنــد 
برگرفتــه  در  را  آنهــا  طالیی رنــگ  اســلیمی  از  زیبایــی  گــردش  و 
شــده اند  بازســازی  شــده  تخریــب  بخش هــای  در  کــه  اســت 

تصویر 1: گنبد خشتی، مدفن امیر سلطان غیاث الدین محمد، دوره تیموری، 
مشهد، خیابان طبرسی )مأخذ: نگارندگان(

Image 1: Brick Dome, Tomb of Amir Sultan Ghiasuddin 
Mohammad, Timurid Period, Mashhad, Tabarsi St. (Source: Authors)

نمودار 7: تعمیم مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی - تاریخی به شهر مشهد؛ منطقه ثامن: گنبد خشتی، مرحله گردآوری اطالعات )مآخذ اطالعات بنا: میری، 
مهدی و همکاران، 1380: 162-149( 

Figure 7: Generalization of cultural-historical infographic design method model to Mashhad; Samen area: brick dome, information gathering 
stage(Building information sources: Miri, Mehdi et al., 2001: 149162-)
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نمودار 8: تعمیم مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی - تاریخی به شهر مشهد؛ منطقه ثامن، گنبد خشتی: مرحله برنامه ریزی )مأخذ: نگارندگان(
Figure 8: Generalization of the model of cultural-historical infographic design method to the city of Mashhad; Samen area, brick dome: 

planning stage

)دانشــنامه تاریــخ معمــاری ایــران  شــهر،1393(.

اینفوگرافیک بنای خشتی
طراحـــی اینفوگرافیـــک بنـــای گنبـــد خشـــتی برابـــر مـــدل مفهومـــی 
نخســـت؛  مرحلـــه  در  اســـت.  مرحلـــه  پنـــج  شـــامل  پژوهـــش 
ـــه  ـــور ک ـــای مذک ـــوس بن ـــات ملم ـــه اطالع ـــات، کلی ـــردآوری اطالع گ
ـــترده  ـــور گس ـــه ط ـــد، ب ـــدن دارن ـــک ش ـــت اینفوگرافی ارزش و قابلی
ــد  ــرار گرفته انـ ــته بندی قـ ــه و دسـ ــده و موردمطالعـ ــتخراج شـ اسـ

)نمـــودار 7(.
اطالعـــات  مجموعـــه  از  برنامه ریـــزی،  دوم؛  مرحلـــه  در 
ــای  ــروری بنـ ــات ضـ ــت، اطالعـ ــه نخسـ ــده در مرحلـ ــردآوری شـ گـ
و  تاریخـــی  ارزش هـــای  اصلـــی  محـــور  ســـه  در  خشـــتی،  گنبـــد 
شـــاخص،  ویژگی هـــای  و  اختصاصـــی  تزیینـــات  معمارانـــه، 

.)8 )نمـــودار  شـــده اند  طبقه بنـــدی  و  خالصـــه  انتخـــاب، 
ــای  ــات کلیـــدی بنـ  اطالعـ

ً
ــا ــی، دقیقـ ــوم؛ طراحـ ــه سـ  در مرحلـ

گنبـــد خشـــتی، شـــامل داده هـــای بصـــری و داده هـــای متنـــی 

کـــه بایـــد توســـط طـــراح، بصـــری شـــوند مشـــخص شـــده اســـت. 
همچنیـــن مـــکان قرارگیـــری، قالـــب ارائـــه، فـــرم اســـتند، ابعـــاد و 
 مشـــخص شـــده اســـت )نمـــودار 9(.

ً
رنگ هـــای موردنظـــر دقیقـــا

ارزیابـــی  مؤلفه هایـــی  میـــان  از  ارزیابـــی،  چهـــارم؛  مرحلـــه  در   
مهم تریـــن  می دهـــد  ارائـــه  پژوهـــش  نهایـــی  مـــدل  کـــه 
شـــاخص هایی کـــه طـــراح دوم به صـــورت عملیاتـــی در طراحـــی 
ـــده  ـــاز دارد آورده ش ـــا نی ـــه آنه ـــا ب ـــازی داده ه ـــات و بصری س اطالع

.)10 )نمـــودار  اســـت 
در مرحلـــه پنجـــم؛ ارتقـــاء، پـــس از ارزیابـــی مراحـــل گـــردآوری 
ـــای  ـــا، فراینده ـــک بن ـــی اینفوگرافی ـــزی و طراح ـــات، برنامه ری اطالع
، چندیـــن مرتبـــه توســـط نگارنـــدگان به عنـــوان طـــراح  مذکـــور
اول و توســـط هنرمنـــد اینفوگرافیســـت به عنـــوان طـــراح دوم، 
ـــکل گیری  ـــرای ش ـــه ب ـــا زمین ـــت ت ـــرار گرف ـــالح ق ـــی و اص ـــورد بازبین م

محصـــول نهایـــی حاصـــل شـــد. )نمـــودار 11(.

توصیف رابطه اینفوگرافیک بنای گنبد خشتی با 
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نمودار 9: تعمیم مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی - تاریخی به شهر مشهد؛ منطقه ثامن، گنبد خشتی: مرحله طراحی )مأخذ: نگارندگان(
Figure 9: Generalization of cultural-historical infographic design method model to Mashhad; Samen area, brick dome: design stage

نمودار 10: تعمیم مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی - تاریخی به شهر مشهد؛ منطقه ثامن، گنبد خشتی: مرحله ارزیابی )مأخذ: نگارندگان(
Figure 10: Generalization of the model of cultural-historical infographic design method to the city of Mashhad; Samen area, brick dome: 

evaluation stage
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نمودار 11: تعمیم مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی - تاریخی به شهر مشهد؛ منطقه ثامن، گنبد خشتی: مرحله ارتقاء )مأخذ: نگارندگان(
Figure 11: Generalization of cultural-historical infographic design method model to Mashhad; Samen area, brick dome: upgrade stage

مدل پژوهش
مـدل  بـر  خشـتی  گنبـد  بنـای  اطالعـات  کامـل  انطبـاق  از  پـس 
مفهومـی پژوهـش، در نهایـت نتیجـه یـا محصـول نهایـی، یعنی 
)تصویـر  می گیـرد  شـکل  خشـتی،  گنبـد  بنـای  اینفوگرافیـک 
1(. طراحـی اینفوگرافیـک بنـای مذکـور برابـر مـدل پژوهـش، بـه 
ترتیـب دارای چهـار قسـمت اصلـی می باشـد. بخـش نخسـت، 
جـای  سـرلوح  در  کـه  اسـت  اینفوگرافیـک  عنـوان  معرفـی 
نقـش  از  برگرفتـه  سـرلوح،  قسـمت  در  اسـتند  فـرم  می گیـرد. 
خشـتی  گنبـد  بنـای  سـنگ قبر  روی  بـر  شـده  حـک  محرابـی 
اسـت. پنجـره سـرلوح برگرفتـه از فـرم هشـت پنجـره زیـر گنبـد، 
طراحـی شـده اسـت. فونـت خوشنویسـی سـرلوح بـه خـط ثلـث 
کـه عنـوان اینفوگرافیـک را تعییـن می کند برگرفتـه از کتیبه های 
ارزش هـای  معرفـی  بـه  دوم  بخـش  بناسـت.  خوشنویسـی 
از  مرتبـط،  متنـی  اطالعـات  بیـان  ضمـن  و  می پـردازد  بنـا  تاریخـی 
شـاهرخ  سـلطان  سـردیس  مشـهد،  نقشـه  چـون  آیکون هایـی 
تیمـوری بانـی بنا، برش عرضی بنا و تصویر ایزومتریک  1از فضای 

ــای دو  ــدی در فض ــه بع ــام س ــم اجس ــرای رس ــی، ب ــه روش های ــه مجموع ــت و ب ــی اس ــوم فنی مهندس ــی در عل ــازی گرافیک ــوع تصویرس ــن ن ــک: رایج تری ــر ایزومتری 1- . تصوی
.) Alcaniz et al,2014:98-102( بعــدی گفتــه مــی شــود

بـه معرفـی  بـرده اسـت. بخـش سـوم  گنبـد خشـتی، بهـره  کلـی 
تزیینـات اختصاصـی بنـا می پـردازد و ضمـن ارائه اطالعـات متنی 
مربوطـه، از آیکون هایـی چـون گنبـد آجرپـوش کـه وجـه تسـمیه 
بنـا را می سـازد، آیکـون سـرو به عنـوان شـجره نامه فـرد مدفـون، 
آیکـون کتیبه هـای خوشنویسـی بـا فونـت کوفـی، ثلـث، محقـق 
می بـرد.  بهـره  گنبـد  زیـر  گچـی  مقرنـس  آیکـون  و  نسـتعلیق  و 
شـامل  مرتبـط،  متـن  ارائـه  ضمـن  شـاخص  ویژگی هـای  بخـش 
دارد،  حکایـت  بانـوان  نـزد  بنـا  اهمیـت  از  کـه  زائـر  زنـان  آیکـون 
از  بعـد  بنـا  زیارتـی  قدمـت  بـه  اشـاره  کـه  شـنی  سـاعت  آیکـون 
حـرم مطهـر رضـوی دارد، آیکـون 17 کـه اشـاره بـه فـرد مدفـون و 
اتصـال نسـبت او بـا 17 واسـطه بـه امـام موسـی کاظـم )ع( دارد 
آیکـون نقـش هندسـه زیـر گنبـد، اشـاره بـه نقاشـی های روی  و 
قاجـار  دوره  در  کـه  دارد  خشـتی  گنبـد  زیـر  در  گچـی  مقرنـس 
مرمـت شـده اند. ابعـاد ایـن اثـر 1 در 2/80  متـر می باشـد و عمـده 
رنگ هـای به کاررفتـه در آن بـا الهـام رنگ هـای هنـر سـنتی بومـی 
، سـفید و الجـوردی می باشـد. اینفوگرافیک  ، سـبز بنا شـامل اکر
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بنـای گنبـد خشـتی از نـوع دوبعـدی و ایسـتا اسـت و بـا تکنیـک 
چـاپ ارائـه و بـر روی اسـتندی از جنس فلز عرضه می شـود. کادر 
اثـر بـا رعایـت مالحظاتی، عمودی در نظر گرفته شـده اسـت اول 
اینکـه بـا جاگیـری کمتـر در محـل نصـب شـود، دوم اینکـه خـود 
حجابی در برابر دیده شـدن بنا نباشـد و سـوم اینکه از مسـافتی 

دورتـر قابـل رویـت باشـد.
و  بنـا  از  بیـرون  در  هـدف،  دو  بـا  اسـتند،  ایـن  نصـب  محـل 
نخسـت  هـدف  می گـردد.  پیشـنهاد  ورودی  درب  بـه  نزدیـک 
اینکـه، ایـن اینفوگرافیـک بـا معرفـی تصویـری بنـا بـه مخاطـب، 
باتوجه بـه ابعـاد و رنـگ و لعابـی کـه دارد قـدرت جـذب مخاطـب 
و ایجـاد انگیـزه الزم در او، بـرای بازدیـد از بنـا را فراهـم می کنـد و 
ضمـن ارائـه اطالعـات فرهنگـی و تاریخـی محیـط بنـا و تسـهیل 
احسـاس  نوعـی  او  در  اسـت  قـادر  مخاطـب،  بـرای  آن  فهـم 
گرافیکـی  نمونـه  ایـن  بنابرایـن  نمایـد؛  ایجـاد  هویـت  و  تعلـق 
می توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای شناسـه متنـی بنـا باشـد کـه 
از سـوی سـازمان میراث فرهنگـی معمـواًل در بیـرون یـا مدخـل 
ایـن  نصـب  اینکـه،  دوم  هـدف  می شـود.  نصـب  بنـا  ورودی 
نمونـه اینفوگرافیکـی در فضـای بیرونـی بنـا می توانـد بـر گرافیک 
شـهر  تاریخـی  بافـت   

ً
دقیقـا کـه  بنـا  پیرامونـی  فضـای  محیطـی 

مشـهد و اطـراف حـرم مطهـر رضـوی نیـز هسـت اثرگـذار باشـد و 
بـه فضـا نیـز هویـت ببخشـد. به کارگیـری عناصـر هنـر سـنتی در 
گرافیـک  اثـر  یـک  می توانـد  اینفوگرافیکـی،  نمونـه  ایـن  طراحـی 
پیرامونـی  محیـط  جنـس  از  کامـاًل  کـه  بسـازد  را  موفـق  محیطـی 

خـود اسـت و بـر فضـا انطبـاق دارد.   

نتیجه گیری
اینفوگرافیــک یــک روش مطالعاتــی مــدرن اســت کــه بــه ارائــه 
ــی و  ــی، منطق ــح، تحلیل ــاده، صری ــری، س ــیوه بص ــه ش ــات ب اطالع
زیباشناســانه می پــردازد. پژوهــش حاضــر در صــدد برآمــد کــه 
ایــن روش مطالعاتــی را بومی ســازی کنــد؛ چــرا کــه شــناخت و 
از آن خودســازی روش هــا و رویکردهــای نویــن ماننــد رویکــرد 
ارجــاع  همین طــور  و  روز  دانــش  از  گاهــی  آ بــرای  اینفوگرافیــک 
اســت.  ضــروری  امــری  گذشــته  ارزش هــای  و  ســنت ها  بــه 
از  الهــام  بــا  را  هویــت  مفهــوم  منظــور  ایــن  بــرای  نگارنــدگان 
وارد  اینفوگرافیــک  طراحــی  در  ســنتی،  هنــر  بصــری  عناصــر 
نموده انــد. از همیــن رهگــذر بــه ارائــه مدلــی آموزشــی بــا عنــوان 
پرداختــه  تاریخــی   - فرهنگــی  اینفوگرافیــک  طراحــی  روش 
ــات  ــر ادبی ــی ب ــه و مبتن ــی 5 مرحل ــدل در ط ــن م ــت. ای ــده اس ش
شــاخص ها  دارای  مرحلــه  هــر  اســت.  شــده  ارائــه  پژوهــش 
مجمــوع  در  مذکــور  مــدل  اســت.  خــود  خــاص  مؤلفه هــای  و 
حــدود 63 حکــم و دســتورالعمل دارد کــه بــه روش و تکنیــک 
گرفتــه  قــرار  خبــرگان  از  نظرســنجی  مــورد  مرحلــه  دو  در  دلفــی 
شــده  اصــالح  مؤلفه هــا  تمامــی  نهایــت  در  به طوری کــه  اســت 
کســب  را   1 از  کمتــر  معیــار  انحــراف  یــا  و   4 بــاالی  میانگیــن  و 
مــدل  به عنــوان  بهبــود،  از  پــس  پیشــنهادی  مــدل  کرده انــد. 
دلفــی  تحقیــق  نتایــج  اســت.  شــده  عرضــه  پژوهــش  نهایــی 

تصویر 2: اینفوگرافیک بنای گنبد خشتی منطبق بر مدل مفهومی 
پژوهش)مآخذ: نگارندگان(

Figure 2: Infographic of a brick dome according to the conceptual 
model of the research (References: Authors)
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تصویــری  عناصــر  از  اســتفاده  بــا  می تــوان  می دهــد  نشــان 
هویــت  جنبــه  مــدرن،  اینفوگرافیک هــای  بــرای  ســنتی،  هنــر 
باتوجه بــه  ســو  دیگــر  از  آورد.  وجــود  بــه  تاریخــی   - فرهنگــی 
ــوان  ــی می ت ــق تاریخ ــی مناط ــی و بوم ــای فرهنگ ــاد و ویژگی ه ابع
ــهرهای  ــی ش ــای تاریخ ــا بافت ه ــب ب ــی متناس اینفوگرافیک های
معاصــر ایــران طراحــی نمــود. مبتنــی بــر مــدل پژوهــش، می تــوان 
، بــه طراحــی اینفوگرافیــک  در محــدوده بافــت تاریخــی هــر شــهر
بــا موضــوع بناهــای تاریخــی پرداخــت. در کنــار هــر بنــای تاریخــی 
بنــا  معرفــی  بــه  کــه  دارد  وجــود  متنــی  شناســه  یــک  معمــواًل 
، می توانــد بــا یــک شناســه تصویــری  می پــردازد. شناســه مذکــور
یــک  در  را  بنــا  به طوری کــه  شــود  جایگزیــن  اینفوگرافیکــی  و 
نــگاه، ســریع، ســاده و هویت منــد بــه مخاطــب معرفــی می کنــد؛ 

چنانکــه اینفوگرافیــک بنــای گنبــد خشــتی بــا نصــب در فضــای 
بیرونــی و نزدیــک بــه درب ورودی بنــا، از چنیــن قدرتــی برخــوردار 
اســت. مــدل مفهومــی نهایــی می توانــد جنبــه عــام یابــد و قابــل 
ــم بــه محــدوده و بافــت تاریخــی تمامــی شــهرهای معاصــر  تعمی

ایــران اســت. 

تقدیر و تشکر
شایسـته اسـت از اسـاتید گران قدر دانشـکده هنرهای صناعی 
معمـاری  و  هنـر  دانشـکده  و  تبریـز  اسـالمی  هنـر  دانشـگاه 
پژوهـش  شـکل گیری  رونـد  در  کـه  تربیت مـدرس  دانشـگاه 

شـود. تشـکر  و  تقدیـر  داشـتند؛  مؤثـری  نقـش  حاضـر 

پی نوشت ها
1. Rudolf Julius Arnheim
2. خبـرگان منتخـب روش دلفـی، تعـداد  15 نفـر از اسـاتید در رشـته های گرافیـک، اینفوگرافیـک، هنرهـای سـنتی و طراحـی شـهری 

بوده انـد.   
3. Mark Smiciklas
4. Donis A. Dondis
5. Alberto cairo 
 information graphics,«" 6. فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی که یکی از چهار فرهنگسـتان ایران اسـت برای معادل سـازی واژه
infographics«" واژه »اطالع نگاشـت« را مصـوب کـرده اسـت.منبع: گـروه واژه گزینـی)1390(، زیـر نظـر غالمعلـی حـداد عـادل، دفتـر 

هشـتم، فرهنـگ واژه هـای مصـوب فرهنگسـتان، تهـران: انتشـارات فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی.
7. Edward tufte

اعالم عدم تعارض منافع
نویسندگان اعالم می دارند که در انجام این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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فهرست منابع و مآخذ:
ــی )1389(، هویــت فرهنگــی ایرانیــان از رویکردهــای نظــری تــا مؤلفه هــای بنیــادی،  ــا روحان ــام الدین و محمدرض - آشــنا، حس

فصلنامــه تحقیقــات فرهنگــی، ش 4، صــص 184-157.
، چاپ اول، تهران: سروش. - ا.داندیس، دونیس )1368( ، مبادی سواد بصری، ترجمه: مسعود سپهر

- اسالم دوســت، مریــم )1395(.»تأثیــر گرافیــک محیطــی متــروی تهــران بــر فرهنــگ و هویــت«، هنرهــای زیبــا - هنرهــای 
تجســمی )هنرهــای زیبــا(، دوره 21 , شــماره 1، صــص 37-51.

- بلوکباشی، علی)1374(. مجله کلک، فرهنگ: فرهنگ زدگی یا با خودبیگانگی فرهنگی، شماره 71 و 72، صص 68-76.
، سال 14، شماره 50، صص 45-52. - جوانی، اصغر و همکاران )1396(.”رویکردهای بازنمایانه در طراحی گرافیک”، باغ نظر

، جان کریستوفر )1390(، روش های طراحی، ترجمه فرشید سرمست، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  - جونز
، مهنــاز )1385(، کاربــرد ارزش هــای تزیینــی هنــر اســالمی بــر عناصــر شــهری و تأثیــر آن بــر توســعه فرهنگــی و  - شایســته فــر

اجتماعــی، ســازمان زیباســازی شــهرداری تهــران. 
- کایــرو، آلبرتــو )1394(. گرافیــک اطالع رســان 2: بصری ســازی تعاملــی اطالعــات در مطبوعــات، ترجمــه احمــد اشــرفی و مریــم 

ســلیمی، تهــران: ســروش.
. - مرتضایی، رضا )1381(، رهیافت هایی در طراحی مبلمان شهری، تهران: نشر سازمان شهرداری های کشور

- میــری، مهــدی؛ ســیدی، مهــدی؛ دانش دوســت، یعقــوب؛ نیــک جــو، سوســن. )1380(، گنبــد خشــتی مشــهد )مقبــره امیــر 
ــص 149  ــماره 35 و  36، ص ــدان، ش ــراث جاوی ــف می ــول: وق ــه و اص ســلطان غیاث الدیــن محمــد بــن موســی بن جعفر )ع((، فق

تــا 162.
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