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بررسی تاریخی و کارکردی وسایل روشنایی شاخص باوهاوس
وحید چوپانکاره** ،1مریم حبیبی

2

 1استادیار گروه طراحی صنعتی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد طراحی صنعتی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/4/26 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/15 :

چکیده

مدرســه باوهــاوس ،از تاثیرگذارتریــن مرا کــز هنرهــای کاربــردی بود کــه در دهههای آغازین قرن بیســتم در آلمــان فعالیت نمود.
امــروزه آثــار باوهــاوس از جمله وســایل روشــنایی آن ،از نمادهای طراحی قرن بیســتم شــناخته میشــوند .این مقاله با بررســی
وسایل روشنایی شاخص باوهاوس ،ارزشهای کارکردی طراحی صنعتی در آنها را تحلیل مینماید .در این راستا ،ابتدا مسائل
مرتبط با حیطه روشــنایی چون جایگاه نور و روشــنایی در باوهاوس ،نمونههای شــاخص این روشــناییها در باوهاوس ،کاربرد
آنهــا در فضــای داخلــی و طراحان آنها مطرح میگردند .ســپس ســه ارزش اصلــی طراحی صنعتی شــامل کارکردهای عملکردی،
زیباییشــناختی و نمادین به طور کلی در این محصوالت بررسیشــده و ویژگیهای دقیقتر در چهار نمونه از این روشــناییها
ارایه شده است .ویژگیهایی چون تبعیت فرم از عملکرد ،استفاده از اشکال پایه و هندسی ،رنگهای اصلی ،جنس فلز و شیشه
و تاثیر از سبکهای دی استیل و ساختارگرایی در این محصوالت مشخص میشوند .درانتها ،نقشه مفهومی مرتبط با هر یک
از ســه کارکرد اصلی ترســیم شــده اســت .در این پژوهش ،با اســتفاده از روش تحقیق تاریخی ،اطالعات از منابع معتبر تاریخ هنر
و طراحی درخصوص وســایل روشــنایی که یک قرن پیش در مدرســه باوهاوس طراحی شــدهاند ،جمعآوری گردیده و به روش
تحلیلی -توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است.

واژههای کلیدی

کارکردهای اصلی ،طراحی صنعتی ،وسایل روشنایی ،مدرسه باوهاوس.

* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامه کارشناسیارشــد نگارنده دوم تحت عنوان« :طراحی مجموعه روشــنایی فضای داخلی برگرفته از مکتب باوهاوس» اســت که به
راهنمایی نگارنده اول در تیرماه  1395در رشــته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران دفاع شــده اســت .بدین وســیله از ســرکارخانم دکتر مریم
خلیلی مشاور پایان نامه تشکر و قدردانی می گردد.
** نویسنده مسئول :تلفن ،021-66415867 :نمابر.E-mail: choopankareh@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
باوهاوس 1از مشــهورترین مدارس معمــاری و هنرهای کاربردی در
آلمان بود که بین سالهای  ۱۹۱۹تا ۱۹۳۳میالدی فعالیت نمود .این
مدرســه در طول چهارده ســال ،فعالیت آموزشــی خود را در ســه شــهر
وایمار ،2دسائو 3و برلین 4ادامه داد .باوهاوس به طراحی صنعتی توجه
ویــژهای نشــان مــیداد و در حیطههــای طراحی مبلمان ،روشــنایی،
ظــروف ،غرف نمایشــگاهی و تبلیغــات محیطی فعالیــت مینمود .در
این بین ،وســایل روشــنایی در باوهــاوس از جایگاه ویــژهای برخوردار
بودنــد که عواملــی چون تمرکز باوهاوس بر طراحی روشــنایی و حضور
الزلو موهولی نا گی 5به عنوان محرک فعالیتهای مرتبط با روشــنایی
و همچنین فعالیت ماریان براندت 6به عنوان مهمترین طراح وسایل
روشنایی در باوهاوس ،انعقاد قرارداد با صنعت و تولید انبوه وسایل،
درآمــد حاصــل از فروش ایــن چراغها ،دیــدگاه عملکردگرایانه طراحان
روشنایی در باوهاوس به چراغ و تاثیر پسزمینه زیباییشناسانه این
طراحان بر این جایگاه ویژه ،تاثیرگذار بود .مدرســه باوهاوس با شــعار
پیوند هنر و صنعت ،وســایل روشــنایی طراحی شــده در مدرســه را به
تولیــد انبوه رســاند و از آنجا که ایــن روشــناییها ،از نمونههای موفق
زمــان خــود بوده و امروزه در زمره روشــناییهای کالســیک محســوب

میشــوند ،ا کنــون نیز توســط شــرکتهای معتبر روشــنایی همچنان
بازتولید شده و به فروش میرسند.
این تحقیق در پی آنســت تا به بررســی ارزشهــای اصلی طراحی
صنعتی در وســایل روشــنایی باوهاوس بپردازد؛ لذا ابتدا مســئله نور
و روشــنایی در باوهــاوس مــورد توجه قرار گرفته زیــرا تمرکز بر طراحی
در حــوزه روشــنایی نشــات گرفتــه از دیدگاه خــاص باوهــاوس به نور
و روشــنایی بــود .در ادامــه ،بــه مســائل مرتبط با وســایل روشــنایی
همچــون کارگاه فلــزات کــه مــکان طراحــی ایــن روشــناییها بــوده و
طراحــان مطــرح ایــن حــوزه اشــاره میگــردد .پــس از آن نمونههــای
شــاخصی از وســایل روشــنایی باوهــاوس در چهار دســته چراغهای
ســقفی ،زمینی ،رومیزی و دیــواری معرفی میگردند و کاربردهایی از
این چراغها در فضای داخلی آورده شده است .در ادامه ارزشهای
اصلــی در ایــن روشــناییها به صورت مــوردی در چهــار نمونه از این
ً
چراغهــا مقایســه میشــود و نهایتا نقشــه مفهومی مرتبــط با هر یک
از ســه کارکــرد اصلــی ترســیم شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،از روش
تحقیق تاریخی جهت جمعآوری اطالعات اســتفاده شــده و با روش
توصیفی -تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتهاند (نمودار .)1

نمودار  -۱مراحل پژوهش و روش تحقیق.

 -1نور و روشنایی در باوهاوس
تالشهایی که در زمینه نور و روشنایی در باوهاوس انجامشده را
میتوان در دو حوزه تحقیقات درباره نور و طراحی وسایل روشنایی
ً
جــای داد .الزلــو موهولــی نا گی که از اســاتید باوهاوس بود ،شــخصا
عالقه زیادی به تحقیق درباره نور داشت چنانکه ارلهوف 7در کتابش
در ایــن بــاره مینویســد« :عالقــه موهولــی نا گــی به نــور و روشــنایی،
والترگروپیسوس-8مدیـ�ر باوهـ�اوس -را تحت تاثیر قرار داده بود» (�Erl
.)hoff & Marshall, 2008, 39- 41
از ســویی حضــور ماریــان برانــدت به عنــوان طراحی چیرهدســت
یکــرد .وی پس از
در همیــن زمینــه ،جایــگاه نور و روشــنایی را ویژه م 
مدیریــت موهولــی نا گی بــر کارگاه فلــزات -که مکان طراحی وســایل

روشنایی باوهاوس بود -به مدت یکسال مدیریت کارگاه را عهدهدار
شــد و بــا صنعت قراردادهایــی تنظیم نمود .براندت که از شــا گردان
موهولــی نا گــی در کارگاه فلــزات بود ،تحت تعالیــم و دیدگاههای وی
آمــوزش دیــده بــود .بنابرایــن میتــوان گفت گرچــه از موهولــی نا گی
محصول روشــنایی در دســت نیســت ،اما مدیریت وی بر کارگاه فلز،
آثار وی در زمینه طراحی مجسمههای متحرک نور و فضا ،9تحقیقات
او در حوزه نور و روشــنایی و تجاربش در عکاســی به شــیوه فتوگرام،10
تاثیر مهمی بر آثار طراحی مدرســه در حوزه روشــنایی داشــته اســت.
اوالف تورمــن 11در کتــاب "روشــنایی باوهــاوس؛ چــراغ کنــدم"12
این ســوال را مطــرح میکند که چرا اعضای باوهــاوس از همان ابتدا

105
بررسی تاریخی و کارکردی وسایل روشنایی شاخص باوهاوس

بــه طراحــی چراغهــای برقــی پرداختنــد و با گذشــت زمــان نیز وقت
بیشــتری را بــه این کار اختصــاص دادند؟ تورمن چند پاســخ به این
مســئله میدهد .وی در ابتدا نیاز خود باوهاوس به این محصوالت
را مطرح مینماید .باوهاوس میخواســت تا ساختمانهای مدرسه
در وایمار و دسائو را تجهیز کند و برای این امر ،به روشناییهایی که
بــا دیدگاه پیشــرو و مدرن مدرســه هماهنگ باشــند نیاز داشــت .در
نیمه اول دهه 1920میالدی ،به سختی میتوانست چراغهایی یافت
کــه بــا معماری آوانگارد مدرســه هماهنگ باشــد و نیازهای کاربردی
و زیباییشناســی باوهــاوس را بــرآورده نمایــد .بنابرایــن طراحــی
روشناییهای متناسب با هر مکان در مدرسه ،امری ضروری به نظر
میرسید .تورمن به عنوان دومین دلیل به جنبههای اقتصادی این
مسئله اشاره میکند .فروش چراغهایی که توسط باوهاوس طراحی
ً
و تولیــد شــده بــود و بعدا حــق امتیازی کــه از اســتفادههای صنعتی
ایــن چراغها میگرفتند ،به منبع درآمد قابل توجهی برای باوهاوس
و طراحــان ایــن وســایل در کارگاه فلــزات تبدیل شــده بود .ســومین
دلیل اینگونه بیان میشــود که از نظر اجتماعی ،در آن سالها چراغ
و بــه خصــوص چراغهــای برقــی ،نمــادی از تمــدن ،فنــاوری مدرن،
خردگرایــی و آینــدهای روشــن بــود و باوهاوس میخواســت تا در این
مســئله سهمی داشــته باشــد .عالوه بر آن چراغ با اصطالحاتی چون
تمیــزی و بهداشــت همــراه بــود کــه با اصــول معمــاری نــو همخوانی
داشــت .در نهایت تورمن آخرین دلیل را ،هماهنگی داشتن تمرکز بر
طراحی وســایل روشــنایی با بیانیه 1923میالدی باوهاوس مبنی بر
وحــدت هنر و تکنولوژی میدانــد .در واقع تولید چراغ در باوهاوس،
تنها حیطهای بود که در آن کارگاههای باوهاوس با فناوری مدرن به
فعالیت میپرداخت (.)Thormann, 2002, 40

 -2کارگاه فلزات باوهاوس
مدرســه باوهــاوس در طول ســالهای حیات خــود ،کارگاههایی
چــون فلزات ،کابینت ،مبلمان ،شیشــه ،ســفال ،نســاجی ،نجاری،
نقاشــی دیــواری ،مجسمهســازی ،تئاتــر ،تبلیغات ،چــاپ و صحافی
کتاب داشته است .کارگاه فلزات از جمله کارگاههایی بود که از همان
ابتدای تاســیس باوهاوس وجود داشــت و وســایل روشــنایی در آن
طراحی و نمونههای دست ساز آن تولید میشد .مهمترین اتفاقات
در زمینه طراحی وسایل روشنایی در زمان مدیریت موهولی نا گی و
سپس ماریان براندت بر کارگاه فلزات رخ داد.
در این کارگاه ،وسایلی چون روشنایی ،مبلمان و ظروف طراحی
و تولیــد میشــدند لیکــن «در کارگاه فلــز ،شــاخصترین طراحیهــا
مربـ�وط بـ�ه طراحـ�ی روشـ�نایی میشـ�د» (.)Wingler, 1987, 457
از ســال 1923میــادی ،ایــن کارگاه بــه آزمایشــگاهی بــرای طراحــی
وســایل روشــنایی در ارتبــاط موفــق با صنعت تبدیل شــد و تا ســال
1930میــادی نیــز در حوزه طراحــی مبلمان ،لوله فوالدی و وســایل
خانگــی از اهمیــت زیــادی برخوردار گردیــد .امروزه ایــن محصوالت،
ج��زء نماده��ای طراحی قرن بیس��تم محس��وب میش��وند( (�Sieben
.)brodt & Schöbe, 2009, 165

در ســال 1927میــادی ،برانــدت ،مســئول برقــراری ارتبــاط بــا
صنعــت در کارگاه فلــزات شــد تا بتوانــد با انعقاد قــرارداد ،محصوالت
باوهاوس را به تولید صنعتی برساند .این امر موجب ایجاد تغییرات
مهمــی در فعالیتهــای باوهــاوس گردیــد و دانشــجویان شــروع بــه
تولیــد پیــش نمونههایــی بــرای تولیــد اقتصــادی کردنــد .ایــن طرح
اعتبــار اجتماعــی بیشــتری برای باوهــاوس به ارمغــان آورد و جریانی
از درآمــد را برای باوهاوس ایجاد نمود« .براندت ،تعداد زیادی اشــیا
موفــق اقتصــادی طراحــی نمــود کــه معروفتریــن آن چــراغ رومیزی
کنــار تخــت برای شــرکت کنــدم 13بود .تعــداد زیــادی از این چــراغ در
ســال 1928میالدی توسط کندم به تولید رســید» (تصویرwww.( )1
 .)core77.comماریــان برانــدت در دوران مســئولیت خــود در کارگاه
14
فلز ،برای شرکتهای تولید وسایل روشنایی چون شوینتزر و گرف
در برلین ،کورتینگ و ماتیســن( 15کنــدم) در الیپزیک 16طراحیهایی
انجام داد (هسکت.)123 ،1387 ،
از آنجــا کــه آثــار باوهــاوس بــه عنــوان نمادهــای طراحــی مــدرن
شناخته میشوند ،هم ا کنون نیز این وسایل تولید شده و به فروش
میرســند و شــرکتهای معتبری چون تکتا ،17تکنولومن ،18تونت19و
کازینا 20این آثار را بازتولید مینمایند.

 -3طراحان روشنایی باوهاوس
در ادامه ،شــاخصترین طراحان روشــنایی باوهــاوس به اختصار
معرفی میگردند.
 -1-3ادوارد-ویلفرد بیکات
بیــکات ،طــراح روشــنایی اهــل فرانســه بــود .به ســختی میتوان
دربــاره فعالیــت حرفــهای او مطلبــی یافــت امــا مشــهورترین طراحی
روشــنایی از وی مربــوط به چراغهای 1927میالدی میباشــد که در
تصاویر  2و 3نشــان داده شــده اســت .این چراغها با قابلیت تنظیم
در جهــات مختلــف در زمان خود مورد توجه معماران و طراحان قرار
گرفتند.
21

-2-3کارل یا کوب جوکر
جوکــر ،پیــش از ورود بــه باوهــاوس ،آموزشهــای نقــرهکاری را
گذرانــده بــود و در 1922میــادی در باوهــاوس بــه عنــوان دانشــجو
مشــغول بــه تحصیــل شــد .او پــس از گذرانــدن دوره مقدماتــی در
باوهــاوس ،در کارگاه فلــزات تحــت نظــر موهولــی نا گــی و کریســتین
دل 23فعالیت نمود .جوکر به خوبی از مواد صنعتی چون شیشه ،فلز
و حبابهای منعکسکننده نور در طراحیهایش بهره میبرد .جوکر
در کارگاه فلزات با ویلهلم وا گنفلد 24آشــنا شــد که این آشــنایی منجر
بــه توســعه طراحــی چــراغ باوهــاوس( 25تصویــر )4در 1923میــادی
گردیــد .مــدت حضور او در باوهاوس کوتاه بود و تنها یکســال در آنجا
فعالیت داشــت .او از اولین دانشــجویان باوهاوس بود که در طراحی
چراغهای رومیزی از شیشه اسفاده نمود.
22

106
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۳شماره  ،۱بهار ۱۳۹۷

تصویر1

تصویر3

تصویر2

تصویر4

تصویر -1ماریان براندت و هین بردندیک؛ چراغ رومیزی1928 ،702م)Byars, 2004, 100( .

1928م)Byars, 2004, 100( .
1927م.رومیزی،702
چراغ
بردندیک؛
هین
براندت
تصویر -1ماریان
()www.tecnolumen.com
رومیزی،
بیکات؛ چراغ
ادواردوویلفرد
تصاویر 2و-3
1923-1924م)Hauffe, 1998, 76( .
باوهاوس،
چراغ رومیزی
کارل.ج جوکر؛
ویلهلم وا
تصویر-4
)(www.tecnolumen.com
1927م.
رومیزی،
چراغ
گنفلد وبیکات؛
ویلفرد
ادوارد
تصاویر 2و-3

تصویر -4ویلهلم واگنفلد و کارل.ج جوکر؛ چراغ رومیزی باوهاوس1923-1924 ،م(Hauffe, 1998, 76) .

- 3-3کریستین دل
وی فــردی طــراح و فلــزکار متولد آلمــان بود .دل ،بین ســالهای
1922-25میــادی ،بــه عنــوان اســتاد فلــزکاری در کارگاه فلــزات
باوهاوس مشــغول بود .او عقیدهای به تاریخگرایی در فرم نداشــت و
به همین دلیل حضور او در باوهاوس جهشــی در کارهایش بهوجود
آورد که این امر تحت تاثیر موهولی نا گی بود .وی در توسعه طراحی
روشــنایی در باوهاوس برای تولید انبوه تاثیر بسزایی داشت .شرکت
کایزر ،26محدوده وســیعی از نوآوریهای وی را در لوازم روشــنایی به
تولید رساند (.)Byars, 2004, 180
 -4-3مارت استم
مارت استم طراح هلندی بود که در هلند ،آلمان و روسیه فعالیت
29
میکرد و آثارش بین ســه سبک دیاستیل 28هلندی ،ساختارگرایی
و باوهــاوس متغیــر بــود .او در حــدود ســالهای 1923میــادی در
ســوئیس و آلمان با تعدادی از ســاختارگرایان آشــنا شد و پروژههایی
مشــترک با آنها به انجام رســانید .بیشــترین شهرت اســتم مربوط به
صندلی لوله فوالدی وی میباشد که در 1924میالدی طراحی نمود
امــا از 1926میــادی بــه صــورت صنعتــی بــه تولیــد رســید ،زمانی که
مارسل بروئر30و لوکوربوزیه 31نیز به چنین راهحلی دست یافته بودند.
وی در ســالهای 1928-29میــادی ،بــه عنــوان اســتاد میهمان در
باوهاوس دسائو به تدریس مشغول شد (.)Ibid, 704
27

 -5-3ماریان براندت
خانــم ماریــان برانــدت ،نقــاش ،طــراح و فلــزکار آلمانــی بــود .وی
و ویلهلــم وا گنفلــد ،از بهتریــن شــا گردان کارگاه فلــزات باوهــاوس
بودنــد .تحــت نظــر موهولــی نا گــی کــه مســئولیت کارگاه فلــزات را بر
عهــده داشــت ،برانــدت از یک طراح با دیــدگاه هنر و صنعت دســتی
در 1924میــادی ،بــه یــک طــراح صنعتــی وســایل روشــنایی در
1925میالدی تبدیل شد .طراحیهای براندت برای وسایل خانگی
از اصــول هندســی انعطافناپذیــری پیــروی میکرد .همــکاران او در
باوهــاوس ،هانــس پیرمبل32و کریســتین دل بودند .بعــد از موهولی
نا گــی ،برانــدت در ســالهای 1928-29میــادی مســئولیت کارگاه

فلـ�زات را برعهده گرفـ�ت ( .)Byars, 2004, 100بعدها براندت به یکی
از نامآوران طراحی صنعتی آلمان در دهه 1930میالدی تبدیل شد.
 -6-3ویلهلم وا گنفلد
ویلهلــم وا گنفلــد ،معمــار و طــراح صنعتــی اهــل آلمــان بــود .او
در ســالهای 1925-29میــادی ،بــه عنــوان دســتیار آموزشــی در
باوهــاوس فعالیــت میکــرد .در همــان ســالها ،اولیــن نمونههــای
روشــنایی باوهاوس از جمله چراغ رومیزی  MT8را طراحی نمود که
ً
بعــدا در فرم انحنای حباب و جزئیات چراغ تغییراتی ایجاد شــد و به
عنوان چراغ باوهاوس شــناخته شــد که نمونه نهایی آن در تصویر4
نشــان داده شــد« .امــروزه از وا گنفلــد بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
طراحــان صنعتــی آلمــان یاد میشــود .از دهــه  1930تــا  60میالدی،
کمتــر لــوازم منزلی را میتوانســت یافــت که از محصوالت شیشــهای،
فلزی یا پالستیکی او استفاده نکرده باشد» (.)Droste, 1997, 704

 -4وسایل روشنایی باوهاوس
شــاخصترین وســایلی کــه در کارگاه فلــزات باوهــاوس طراحــی
میشدند و سپس توسط کارخانجات به تولید صنعتی میرسیدند،
وســایل روشــنایی بودنــد .ا کثــر روشــناییهای باوهــاوس ،در دوره
دســائو و از ســالهای  1925تــا 1932میــادی طراحی شــدند ،گرچه
نمونههای موفقی از طراحی روشــنایی در کارگاه فلزات وایمار وجود
داشــت کــه در دوره دســائو بــه تولیــد صنعتــی رســید .آثار روشــنایی
باوهاوس شامل انواع گونا گونی از چراغها مانند چراغهای سقفی،33
زمینی ،رومیزی و دیواری میباشند که تصاویر آنها در جدول 1آمده
اســت .مواد تشــکیلدهنده این چراغها ،اغلب ترکیبی از فلز آبکاری
شده و شیشه بودند.
اولیــن نمونههــای چراغهــای ســقفی باوهــاوس کــه بــه تولیــد
صنعتی رسیدند ،در سالهای 1925-1926میالدی میباشند .ا کثر
این چراغها توســط براندت ،پیرمبل یا مشــترکا طراحی شــده اســت
(تصاویــر  5الــی  .)9شــکل ایــن چراغهــا متقــارن و بــدون اســتفاده از
جزئیات میباشــد و از قســمتهای فلزی از جنــس آلومینیوم ،کروم
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یا نیکل با آبکاری و بخشهای شیشهای مات تشکیل شده است.
تصاویر  10الی  14مربوط به چراغهای زمینی میباشد و تصاویر 15
و  16نمونه چراغهای رومیزی هســتند .پیش از این نیز نمونههایی از
چراغهایرومیزیدر تصاویر 2،1و 4نشاندادهشد.تصویر،4مهمترین
چراغ رومیزی باوهاوس میباشد و در سالهای 1923-1924میالدی
طراحی گردید( . )Droste, 2006, 75-77این چراغ که از سه جزء اصلی
حباب شیشهای ،میله نگهدارنده و پایه تشکیل شده ،در چهار مدل
بــا ترکیــب شیشــه و فلــز ارائه شــده اســت .در تمامی نمونههــا ،حباب
از جنــس آرکوپــال و مقــاوم بــه حرارت و مات میباشــد« .ایــن چراغ در
زمان خود شــهرت و محبوبیت زیادی پیدا کرد تا آنجا که به نام چراغ
باوهــاوس معــروف گردید و به عنــوان چراغ رومیزی مدیران اســتفاده
میشد .چراغ باوهاوس ،اولین محصولی بود که از کارگاه باوهاوس به
میز مدیریتی مدرسه راه یافت .چیزی نگذشت که این محصول روی
جدول -1نمونههایی از روشناییهای شاخص باوهاوس.

میز ســایر آونگاردهــا نیز قرار گرفت .به نظر میرســید بــرای آونگاردها،
ایــن چــراغ نمــادی از توجــه به مدرنیســم بــود تــا چراغــی عملکردی.
در همــان ســالها مدرنیســم آلمانی توانســت با نام ســبک باوهاوس
اشـ�اعه پیـ�دا کنـ�د» (.)Bauhaus-Archiv Berlin, 2009, 165-166
تصاویــر  17تا  ،19چراغهای دیواری هســتند که از ســال  1923تا
 1927طراحــی گردیدنــد .تعــداد چراغهای دیواری کــه در باوهاوس
طراحــی گردیده ،نســبت به ســایر چراغهــا از تنوع کمتــری برخوردار
اســت .همچنین تصویر - 3که پیش از این ذکر شــد ،-چراغ دیواری
اســت کــه در زمــان خــود توســط معمــاران و طراحان فضــای داخلی
مورد استفاده قرار گرفت« .یک دسته از این چراغ به همراه بازتابنده
در یک ســو و دســته دیگر بــا وزن انتهایی آن تعــادل ایجاد نمودهاند
ت های فضایی تنظیم
تــا بتوان این چــراغ را در تمام جهات و موقعی 
نمود» (.)Byars, 2004, 111
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 -5کاربــــــرد وســــــایل روشــــــنایی باوهاوس در
فضای داخلی
یکی از دیدگاههای اساسی باوهاوس ،طراحی تمامی اجزای یک
ســاختمان بــود .از ایــن رو محصوالتــی کــه در کارگاههــای باوهاوس
طراحــی و تولیــد میشــد ،در اتاقهــا و ســاختمانهای مدرســه و
همچنیــن در ســایر ســاختمانهایی کــه باوهــاوس بــه عنــوان پروژه
معمــاری آن را طراحــی میکرد ،به کار برده میشــد .اغلب روشــنایی
باوهاوس جهت استفاده در فضای داخلی طراحی شده بودند که در
ادامه به دو نمونه از آنها اشاره میشود .نمونه اول ،اتاق مدیر مدرسه
در وایمار اســت و دومی مربوط به کارگاه فلزات باوهاوس میباشــد.
گروپیــوس بــرای نمایشــگاه 1923میــادی از دســتاوردهای
باوهــاوس ،اتــاق مدیــر مدرســه را طراحــی نمــود و در معــرض دیــد
ً
عمــوم قــرار داد که بعدا در باوهاوس وایمار مورد اســتفاده قرار گرفت
(تصویــر .)20طراحی فضای کلی اتاق ،گروپیوس و اجزای آن حاصل
تالش اســاتید و دانشــجویان مدرسه در چهار ســال ابتدایی تاسیس
باوهاوس بود« .این اتاق ،هم نشاندهنده ادرا ک فضایی گروپیوس
بــود و هم مهــارت کارگاههای مختلــف باوهاوس را نشــان میداد»
( .)Straber, 2009, 21عبارت تجلیل مربع ،34توصیفی است که برای
ایــن اتــاق در ا کثــر منابــع دیده میشــود .اتاقــی مربع شــکل به ضلع
پنــج متــر که اجــزای آن نیز این ســاختار مربعگونه را حفــظ کردهاند.
فرانک ویتفورد 35در اینباره چنین مینویسد« :این اتاق گویی برای
تجلیل از مربع ساخته شده بود .چراغ بسطپذیری که گروپیوس در
آن به مضمون مربع اشــاره میکند ،برگرفته از الگویی است که گریت
تومــاس ریت ولد 36در ســبک دی اســتیل از آن اســتفاده کــرده بود.
سایر اثاثیه نیز از فرش گرفته تا لوازم نورپردازی ،فرم مربع را منعکس
میکند» (ویتفورد.)42 ،1387 ،
در تصویــر ،20چراغ رومیزی معروف باوهاوس با طراحی مشــترک
وا گنفلــد و جوکر و چراغ ســقفی بــا طراحی گروپیوس نیز نشــان داده
شــده اســت .از گروپیــوس ،به جــز طراحی ایــن چراغ ،چــراغ دیگری
در دســترس نیســت و بعید به نظر میرســد که طراحی نموده باشد،
لیکــن میتــوان حــدس زد کــه مطابــق بــا عقیــده وی مبنــی براینکه
دانشــجویان و اساتید باوهاوس میبایست در طراحی تمامی اجزای
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یک ســاختمان مشــارکت داشــته باشــند ،چــراغ این اتــاق را طراحی
نموده اســت .ا گرچه گروپیوس سیســتم روشــنایی و مبلمان اتاق را
به طور مشــهودی با الهام از ســبک دی اســتیل طراحی نمود ،لیکن
فرم آنها با ســایر اجزا اتاق که توســط ســایر طراحان انجام شده نیز از
هماهنگی برخوردار است.
یکــی از جلوههــای تحقــق آرمانهــای باوهــاوس و گروپیــوس،
طراحــی ســاختمان مدرســه در دســائو بــود .همانگونه که ذکر شــد،
باوهاوس ســعی میکرد تا از آثاری که اعضا طراحی نموده بودند ،در
معماری و فضاهای داخلی اســتفاده نمایــد؛ لذا در اتاقها ،کارگاهها
و ســالنهای ساختمان باوهاوس دسائو از وسایل روشنایی مدرسه
اســتفاده شــده بود .تصویر  ،21نمونه ای از کاربرد چراغهای ســقفی
طراحی شده در باوهاوس را در کارگاه فلز این مدرسه نشان میدهد.

 -6بررســی کارکردهــای اصلــی طراحــی صنعتی
در وسایل روشنایی باوهاوس
در ایــن قســمت ،ابتدا ســه کارکرد عملکــردی ،زیباییشــناختی و
نمادین 37به صورت کلی در مورد وســایل روشــنایی باوهاوس مطرح
خواهد شــد .ســپس این ارزشها به صورت مــوردی در چهار نمونه از
چراغهایسقفی،زمینی،رومیزیودیواریدر جدول2بررسیمیگردد.
 -1-6کارکرد عملکردی
کارکــرد عملکــردی در طراحــی صنعتــی دارای ســه بعــد اصلــی
تعاملــی ،فنــی و قابلیــت تولیــد میباشــد (مرتضایــی و اصــل فــاح،
 .)1392در ادامــه بــه هــر یــک از ایــن ابعــاد در چراغهــای باوهــاوس
پرداخته خواهد شد.
 -1-1-6بعد تعاملی و فنی
در بعــد تعاملــی ،مســائلی چــون هدف غایــی محصــول ،کاربرد و
سودمندی آن ،ارگونومی و افوردنسهای عملکردی مطرح میباشد.
در وســایل روشــنایی باوهــاوس ،هــدف غایــی محصول ،وســیلهای
جهــت روش ـنکردن فضــای اطراف اســت حال بســته به اینکــه برای
چــه فضایــی مورد اســتفاده قرار میگیرنــد ،از طراحی متناســب با آن
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باوهاوس دســائو،
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برخوردارند .به عنوان نمونه در بین چهار گروه از چراغهای باوهاوس
(چــراغ رومیــزی ،دیــواری ،زمینــی و ســقفی) ،چراغهایی بــا اهدافی
چــون مطالعــه ،قرار گرفتــن در کنار تخــت ،چراغ رومیــزی مدیران یا
چراغ دیواری که قابلیت استفاده در باالی تخت بیمار در بیمارستان
را داراست ،طراحی شده است .در نمونههای موجود از این چراغها،
هیــچ یــک دارای ارزش افــزوده نیســتند و تمرکــز طراحــی در آنهــا بــر
فلسفه وجودی چراغ با توجه به زبان فرم باوهاوس قرار گرفته است.
باوهــاوس بــر هماهنگــی میان فــرم و عملکــرد تا کید داشــت و به
کامل بودن و کارایی هندسه معتقد بود ازین رو در طراحی از اشکال
هندســی و پایــه ،رنگهــای اصلــی و فرمهــای عملکــردی اســتفاده
مینمــود کــه بــا فنــاوری و روشهــای ســاخت زمان خــود هماهنگ
بــود .این زبان فرم بر دوری از تزیینات و عملکردگرایی تا کید داشــته
و بــرای تولیــد انبــوه طراحی شــده بــود .آثار روشــنایی باوهــاوس نیز
همانند سایر محصوالت آن مطابق با دیدگاه «فرم از عملکرد پیروی
میکنــد »38طراحی شــده بودند .تئوری عملکردگرایــی در چراغهای
ً
باوهــاوس ،کامــا قابــل مشــاهده اســت بهگون ـهای کــه اغلــب ایــن
محصــوالت تنهــا از چنــد جــزء اصلی حبــاب ،پایه و میلــه نگهدارنده
تشکیل شدهاند.
تصویــر ،22تبلیغــی از چراغهــای باوهــاوس در مجلــه کنــدم
میباشــد .از ایــن تصویــر کــه نحــوه تعامــل انســان بــا ایــن چراغها را
نشــان میدهــد میتــوان نتیجــه گرفت کــه طراحان باوهــاوس که از
ســرآمدان روزگار خود بودند ،به میزان شــناخت خویش در یک قرن
پیــش نســبت بــه ارگونومــی در طراحــی محصــول ،به این مســئله در
طراحی وسایل روشنایی توجه نمودهاند .لذا در تعداد قابل توجهی
از ایــن محصــوالت ،امــکان تنظیــم زاویــه تابش نــور ،جهــت و ارتفاع
روشــنایی با اســتفاده از بکارگیری بازو و لوال فراهم شــده است .اما از
طرفی منتقدان وسایل باوهاوس ،توجه به هندسه در فرم را موجب
کاهش راحتی در محصول دانسته اند.
در چراغهــای باوهــاوس ،توجــه به عملکردگرایی موجب شــده تا
فــرم این محصــوالت گویای افوردنس عملکردی آنان باشــد .در بعد
فنــی ارزشهــای عملکــردی میتوان از ســاختار ،مکانیزمهــا ،نیروی
محرکــه و فنــاوری نــام بــرد .چراغهــای باوهــاوس دارای ســاختاری
ســاده متشــکل از اجزای اصلی حباب ،میله نگهدارنده ،پایه و کلید
میباشــند .همانطــور کــه بیــان شــد ،ایــن مســئله ناشــی از دیدگاه
عملکردگرایانــه باوهــاوس اســت .این وســایل بــا فنــاوری چراغهای
برقــی کار میکننــد ،از مکانیــزم ســادهای برخوردارنــد و المــپ بــا
پیچشدن در جای خود قرار میگیرد.
 -2-1-6قابلیت تولید
بعــد تولیــدی ارزشهــای عملکــردی ،شــامل مــواد و روشهــای
ســاخت میباشــد .با توجه بــه اینکــه چراغهای باوهــاوس در کارگاه
فلــزات طراحــی میشــدند ،مــواد تشــکیلدهنده آنهــا اغلــب ترکیبی
از فلــز آبکاری شــده ،شیشــه (مات یا شــفاف) و در مــواردی با کلیت،
پارچه چیت ،حصیر و چوب بود .اینکه چرا موادی نامرتبط با فلز در
کارگاه فلزات استفاده میشد نیز بدان دلیل بود که موهولی نا گی در

دوران مســئولیتش در این کارگاه ،بر تجربه بکارگیری مواد ناهمگون
در کنار یکدیگر تا کید داشت« .او دانشجویان را از استفاده از مصالح
صنایع دستی همچون نقره و خا ک رس باز داشت و آنها را به سمت
استفاده از لولههای فوالدی ،چوب چندالیی و شیشههای صنعتی
سوق داد» (هوف.)36 ،1386 ،
ا کثر چراغهای باوهاوس از نظر فرم متقارن هســتند .در آن زمان
تصور کلی بر این بود که فرمهای ســاده و هندســی ،ســازگاری بسیار
زیادی با تولید به روش صنعتی دارند .این چراغها ،ابتدا در کارگاههای
باوهاوس به صورت دستساز با روشهای متداول زمان خود چون
ریختهگری تولید میشدند و بعد در صنعت به تولید انبوه میرسیدند.
نکته قابل توجه در آثار روشنایی باوهاوس این است که در دهه
1930میــادی ،اســتفاده از آبکاریهــای مختلــف در یــک محصــول
مســئله رایجــی بــوده و یــک محصــول در چنــد نمونــه و بــا چنــد نوع
آبــکاری تولید میشــد .این مســئله در چراغهای باوهــاوس نیز رواج
داشــته اســت و هم ا کنون نیز که این محصوالت بازتولید می شوند،
ایــن مســئله رعایــت می شــود .جنــس شیشــههای مات در وســایل
روشــنایی باوهــاوس ،از آرکوپــال 39میباشــند .شیشــه اپــال کــه در
ایران به نام آرکوپال شــناخته میشــود ،مادهای بین چینی و شیشه
میباشد که در تهیه ظروف کاربرد دارد.
-2-6کارکرد زیباییشناختی
دانــش اســتتیک یــا زیباییشناســی ،بــه بررســی دریافتهــا و
ادارا کات حسی انسان میپردازد .مطالعه ماهیت و جوهره زیبایی،
از اصلیترین اجزای دانش زیباییشناســی است .زیبایی در طراحی
صنعتــی دارای ســه بعــد اصلــی اســت :ســاختاری ،حســی و ذهنــی
(مرتضایــی و اصل فالح .)1392 ،در بعد ســاختاری زیباییشناســی،
اجــزای فــرم و قواعــد شــکلگیری فرم مطــرح میگــردد .خالصهای از
وجوه مشــترک بعد ســاختاری زیباییشناســی در وســایل روشنایی
باوهاوس در ادامه بررسی شده است.
 -1-2-6اجزای فرم
اجــزای فــرم شــامل عناصری چون نقطه ،خط ،ســطح میباشــد
کــه دارای ویژگیهایــی چــون شــکل ،انــدازه ،جنــس ،رنــگ و بافــت
هســتند .این عناصر در چراغهای باوهاوس بیشتر به صورت ترکیبی
از خــط و حجم هســتند و اســتفاده از ســطح نیــز در برخی از وســایل
روشــنایی آن دیــده میشــود .در ادامه ،شــرح هر یــک از ویژگیهای
فرم در چراغهای باوهاوس بیان میگردد:
 شــکل :طبق دیدگاه باوهاوس مبنی بر اســتفاده از اشکال پایهدر طراحی ،در چراغهای آن نیز از احجامی چون مکعب مســتطیل،
کره یا برشهایی از آن ،اســتوانه به صورت صاف یا خمیده ،مخروط
یــا برشهایی از آن ،احجامی دوکی شــکل با مقاطع دایره یا ســهمی
دیــده میشــود .همچنین از ســطوحی چــون دایره در ترکیــب با این
احجام استفاده شده است.
 انــدازه :از آنجــا کــه مجموعــه جامــع و مســتندی از چراغهــایباوهاوس در دست نمیباشد ،طبق اطالعات بدست آمده از نمونههای
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بررســی شده ،حدا کثر ابعاد چراغهای سقفی  200 × 70 × 70سانتیمتر،
چراغهای زمینی 160× 75× 40سانتیمتر ،چراغهای رومیزی18× 18.5
×  36سانتیمتر و چراغهای دیواری  100 × 100 × 100سانتیمتر میباشد.
 جنــس :چراغهــای باوهــاوس در کارگاه فلــزات مدرســه تولیــدمیشــدند ،بنابرایــن از نظــر مــواد ســازنده ،ا کثــر آنهــا ترکیبــی از فلــز
آبکاریشده ،شیشه شفاف یا مات مانند آرکوپال ،چوب یا پالستیک
میباشــند .مــواد به کار رفتــه در چراغهــا ،بیانگر نوعــی هماهنگی با
فناوری روز و منتقلکننده احساســی از صراحت ،سادگی و روشنایی
به مخاطب است.
 رنگ :عقیده کلی باوهاوس در اســتفاده از رنگ در آثار هنری،معماری و طراحی ،اســتفاده از رنگهای اصلی و سیاه و سفید بوده
اســت لیکن در وســایل روشــنایی ،این مســئله کمتر لحاظ شده و از
رنگهای محدودی که متناســب با مواد و روش ســاخت آنها باشد،
اســتفاده شــده اســت .تنهــای رنگــی خا کســتری ،زرد و قرمــز که در
موادی چون برنج ،نیکل ،کروم و چوب وجود دارد و در برخی موارد
استفاده از پالستیک سیاه رنگ در این وسایل دیده میشود.
 بافت :در ا کثر وســایل روشــنایی باوهاوس ،نــه از بافت بصریو نــه بافت لمســی اســتفاده نشــده اســت و ســطوح صــاف و صیقلی
میباشــند .در برخــی آثــار بافــت بصــری خطــی ناشــی از مــواد بــکار
بردهشده مانند فلز دیده میشود.
 -2-2-6قواعد شکلگیری فرم
در قواعــد شــکلگیری فــرم ،دو موضــوع قواعــد بصــری و قواعــد
گشــتالت مطرح میباشــد (مرتضایــی و اصل فــاح )1392 ،که قواعد
بصری شــامل وحدت ،تنوع ،ریتم ،تعادل ،تضاد ،تناســب ،تداوم و
ً
هارمونی اســت .در چراغهای باوهاوس ،معموال تعادل قرینه وجود
دارد .در طراحی هر چراغ به تنهایی تنوع فرم مشــاهده میشود ،اما
در مجموعــه چراغهــای باوهــاوس ،تنوع فرمی کمی دیده میشــد و
همانگونــه که ذکر شــد ،فرمهای آنها به اشــکال هندســی ،برشها و
یــا ترکیباتی از آنها محدود میشــود .در مــورد بکارگیری مواد نیز تنوع
فراوانــی در ایــن وســایل وجود ندارد .اســتفاده از ریتــم در چراغهای
باوهاوس ،به میزان کمی مورد توجه قرار گرفته اســت .این چراغها،
از وحدت در عملکرد و فرم برخوردار هستند .از نظر ویژگی تضاد ،در
بکارگیری فرم و مواد این چراغها ،از تضاد کمی استفاده شده است.
در استفاده از فرمها و مواد نیز بین اجزای المپها تناسب وجود دارد.
قواعــد گشــتالت در قالــب پنــج اصل شــباهت ،مجاورت ،بســتار،
امتــداد بصــری و تداعــی مطــرح میگردد .ا کثــر چراغهــای باوهاوس
دارای فرم هندسی ،ساده و صریح میباشند و در آنها کمتر از اصول
گشــتالت اســتفاده شــده اســت .در مــواردی کــه در اتصــاالت زنجیــر
بکاربرده شده ،امتداد بصری وجود دارد .همچنین اغلب چراغها در
ذهن مخاطب تداعی سبک دیاستیل و ساختارگرایی را مینمایند.
-3-6کارکرد نمادین
دربــاره ارزشهــای نمادیــن یــا معناشناســانه در چراغهــای
ً
باوهــاوس ،چیــزی که در چند منبــع تاریخ طراحی تلویحا ذکر شــده

این اســت که فرم ظاهری این وســایل ،بیانگر گرایش عملکردگرایانه
آنها است .دروسته 40در کتاب خود چنین مینویسد« :اشیا به شکلی
متظاهرانه ،کاربرد و عملکرد ادعایی خود را به نمایش میگذاشــتند
ً
کــه معموال به اغراق و بزرگنمایی زیباشناســانه شــکلهای هندســی
ً
به ســبک دی استیل منجر میشــد .طر حهایی که معموال پیچیده
و مرکــب بودنــد بــر هویتــی ماشــینوار تا کیــد میکردنــد» (دروســته،
 .)39 ،1386نظــر دروســته بیانگــر ایــن مســئله اســت کــه میتــوان
بــرای آثــار باوهــاوس ارزشهــای نشانهشــناختی قایــل بــود ،یکــی
نمایــش عملکردگرایی و دیگری ســمبلی از جنبشهای دی اســتیل
و ســاختارگرایی .تعامالت باوهاوس با این دو جنبش پیشتاز معاصر
خود موجب شــده بود تا باوهاوس در آثار خود از نشــانههای ســبکی
آنها بهره جسته و از سمبولیسم فرم و رنگ استفاده نماید.
امــا امــری کــه بــا بررســی ســیر تاریخــی جنبشهــای هنــری قرن
بیســتم مشــخص میگردد ،این اســت که مباحث مربوط بــه انتقال
معنا و نمادین از شی هنری ،در دهه دوم و سوم قرن بیستم مطرح
نبــوده اســت و طراحــان بهطــور مشــخص ایــن مســئله را در طراحی
لحاظ نمیکردند بلکه از دوران پست مدرن بود که معنای اثر هنری
اهمیــت پیــدا کــرد نه فــرم ظاهــری آن و جنبشهایی کــه از دهه 50
و  60میــادی بــه بعــد ظهــور پیــدا کردنــد ،به دنبــال ایجــاد مفاهیم
نمادیــن در اثــر هنری بودند .یکی از نــکات اصلی طراحی باوهاوس،
رد تاریخگرایی بوده به گونهای که فرمهای به کار رفته در محصوالت
یــا آثار هنــری ،تداعیکننده فرمهایی که پیش از این در ســبکهای
طراحــی بــه کار رفته اســت ،نباشــد .البته طبــق دیدگاه دروســته که
صحیــح بــه نظــر میرســد ،وســایل روشــنایی باوهــاوس ،پیامــی
عملکردگرایانه با اشاره به دو جنبش دی استیل و ساختارگرایی دارند.
ا کنون نزدیک به گذشت صد سال از تاسیس باوهاوس و طراحی
محصــوالت آن ،این آثــار در موزههای هنر و طراحی جای دارند و لذا
دارای ارزش نمادیــن میباشــند از ایــن لحــاظ که یادآور یــک دوره از
تاریــخ طراحــی در ذهن مخاطب هســتند .محصــوالت باوهاوس به
عنوان نمادهای طراحی قرن بیستم شناخته میشوند.
 -4-6مطالعه موردی کارکردهای اصلی در چراغهای باوهاوس
مســائل مطر حشده ،نکات مشــترک در رابطه با سه کارکرد اصلی
در وســایل روشــنایی باوهــاوس بــود .در جــدول  ،2بــه بررســی ایــن
کارکردهای بیان شده در چهار نمونه از چراغهای شاخص باوهاوس
بــر اســاس نوع عملکرد که شــامل یک نمونــه از هر یــک از چراغهای
سقفی ،زمینی ،رومیزی و دیواری می باشد ،پرداخته شده است.

 -7نقشه مفهومی وسایل روشنایی باوهاوس
در این قســمت ،جهت آشــنایی بیشــتر با ویژگیهــای چراغهای
باوهــاوس ،ســه نقشــه مفهومی بــرای ســه کارکرد اصلــی عملکردی،
زیباییشناســی و نمادیــن در یــازده نمونــه از وســایل روشــنایی
باوهــاوس نمایــش داده شــده اســت (تصویــر .)23اولیــن نقشــه
مفهومی بین دو شــاخصه از ارزشهای عملکردی وســایل روشنایی
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جدول -2بررسی کارکردهای اصلی در وسایل روشنایی باوهاوس.

کارکرد زیباییشناسی و سمبلیک

کارکرد عملکردی و ارگونومی

محصول

چراغ HMB 25

	-ترکیبی از دو شکل هندسی نیمکره و استوانه
	 -جنس محصول فلز مات با انعکاس خطوط نوری
روی بدنه
	-دارای بافت بصری خطی در راستای سطح کره
	-رنگ محصول خا کستری
	-اتصال دو سطح نیمدایره و مستطیل به واسطه خط
عمودی در نمای جانبی محصول
	-القای وحدت عملکردی و تداعی چراغ از طریق فرم کلی
	-وجود تعادل و قرینگی
	-هماهنگی فرمی اجزا محصول با فرم کلی
	-پیچیدگی فرمی پایین و در عین حال نظم و سادگی زیاد

	-تامین نور از باال
	-فرم کلی محصول گویای افوردنس آن است
	-بهینهشدن استفاده از منبع نور به واسطه
قرارگیری آن در محفظه نیم کره
	-لحاظکردن ارتفاع استاندارد به منظور
فاصله ایمن مابین چراغ و زمین
	-استفاده از فناوری روشنایی برقی
	-استفاده از نیکل یا آلومینیوم
	-با استفاده از روشهای فلزکاری مناسب با
فناوری روز

چراغ BH23

	-ترکیبی از چند استوانه مختلف و خطوط اتصال
	-جنس محصول فلز براق
	-رنگ محصول خا کستری
	-نمایش تقاطع خطوط عمود برهم در نمای جانبی
محصول
	-القای وحدت عملکردی به واسطه فرم کلی محصول
	-وجود تعادل به واسطه محل قرارگیری فرمهای
حجیم استوانهای
	-هماهنگی فرمی اجزا محصول با فرم کلی
	-وجود سادگی بصری به علت عدم تنوع فرمی
	-تاثیرپذیری از سبک دی استیل

	-تامین نور در محدوده خط دید در حالت
ایستاده
	-استفاده از فناوریهای مکانیکی و مکانیزم
قرقره
	-استفاده از فلز نیکل اندود شده
	-استفاده از روشهای فلزکاری مناسب با
فناوری روز
	-وضوح افوردنس چگونگی استفاده از
محصول بواسطه وجود قرقره
	-برقراری ایستایی و تعادل ساختاری به
واسطه وجود پایه
	-استتار منبع نوری

چراغ WG24

	-استفاده از سطح برشی از دایره و مستطیلهای
مختلف در نمای جانبی
	 -جنس محصول فلز براق ،شیشه مات و شفاف
	-رنگ محصول خا کستری ،سفید و سبز
	-القای وحدت عملکردی به واسطه فرم کلی محصول
	-دارای تعادل قرینه
	-هماهنگی فرمی اجزا محصول با فرم کلی
	-وجود تضاد از نظر بررسی مواد ( شکنندگی حباب
شیشه و سختی فلز)
	-نمادی از طراحی آوانگارد در زمان خویش

	-استفاده از منبع پخش نور گسترده
	-گویا بودن افوردنس محصول از طریق فرم
کلی
	-استفاده از فلز براق و حباب شیشهای مات
	-استفاده از روشهای فلزکاری و شیشهگری
مناسب با فناوری روز
	-برقراری ایستایی و تعادل ساختاری به
واسطه وجود پایه و ستون اتصال منبع
به پایه
	-قابلیت جداسازی حباب شیشهای به
منظور تسهیل و ایمنی در حمل و نقل
	-عدم ایجاد خیرگی

	-استفاده از احجام استوانهای و مکعب مستطیل
	 -جنس محصول فلز براق و شیشه مات
	-رنگ محصول خا کستری ،سفید و سیاه
	-وجود تعادل و ایستایی به واسطه قرارگیری عناصر
اصلی حول محور مرکزی
	-وجود تضاد از نظر مواد ( شکنندگی حباب شیشه و
سختی فلز) و همچنین تضاد رنگی سیاه و سفید
	-پیچیدگی زیاد و نظم کم فرمی در گشتالت

	-استفاده از منبع پخش نور گسترده و عدم
ایجاد خیرگی
	-گویا بودن افوردنس محصول از طریق فرم
کلی آن
	-استفاده از فلز با روکش نیکل و شیشه مات
	-چندکاربری بودن محصول ( چراغ کنار
تخت ،چراغ دیواری ،پیانو)
	-تغییر زاویه منبع نور در راستای تغییر
کاربری
	-قطر لوله نگهدارنده حباب به گونه ای
طراحیشده که بیشترین سطح تماس با
کف دست را داشته باشد.

چراغ WNL30

نما
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تصویر -23نقشههای مفهومی مرتبط با کارکردهای اصلی تولیدات روشنایی باوهاوس.

باوهــاوس بررسیشــده اســت؛ یکــی قابلیــت تنظیــم نــور و دیگــری
مــواد تشــکیلدهنده ایــن محصــوالت (تصویــر -23الــف) .در محــور
افقــی ،قابلیــت تنظیم نور و شــرایط نوری ثابــت و در محور عمودی،
میــزان اســتفاده ازجنــس فلــز و یا ترکیبی از شیشــه و فلز آمده اســت.
چنانکــه ایــن نمودار مشــخص میســازد ،حــدود نیمــی از چراغهای
ً
بررسیشده ،صرفا از فلز و نزدیک به نیمی دیگر از ترکیب فلز و شیشه
تشــکیل شــدهاند .همچنیــن تعــداد روشــناییهایی دارای قابلیــت
تنظیــم نــور (از نظر زاویه تابــش ،جهت و ارتفاع) با تعــداد چراغهایی
ً
دارای شرایط نوری ثابت تقریبا برابر است.
تصویــر -23ب ،نقشــه مفهومــی مربوط بــه ارزشهــای زیبایی
شــناختی وسایل روشــنایی باوهاوس اســت که به بررسی دو فا کتور
هندس ـیبودن و پیچیدگــی در فــرم میپــردازد .در محــور افقــی ،فرم
هندســی و غیرهندســی و در محــور عمــودی ،فــرم پیچیــده و ســاده

آمده اســت .چراغها از نظر میزان کاربرد فرم هندســی به ســه دســته
کم ،متوســط و بسیار تقسیمبندی شــدهاند .پیچیدگی فرمها نیز به
همین ترتیب دســتهبندی شــده اســت .از این جدول چنین نتیجه
میشود که ا کثر آثار روشنایی باوهاوس ،دارای فرم هندسی و ساده
میباشــند ا گرچــه نمونههایی نیز وجود دارند کــه از پیچیدگی فرمی
برخوردارند و یا سطوح منحنی در آنها غالب است.
نقشه مفهومی تصویر -23ج ،مرتبط با ارزشهای نمادین وسایل
روشــنایی باوهــاوس اســت .دو ویژگی بــه نمایشگذاشــتن اغراقآمیز
عملکرد و اســتفاده از سمبولیســم فرم و رنگ دو ســبک دی اســتیل و
ساختارگرایی در آثار روشنایی باوهاوس بر روی دو محور قرار گرفتهاند.
چنانکه این نقشــه نشــان میدهد ،ا کثر وسایل روشــنایی باوهاوس،
از نظــر فــرم و رنگ با دو ســبک مذکور مشــترک هســتند و هیچ یک به
گونهای طراحی نشدهاند که عملکرد خود را پنهان نمایند.
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نتیجه
در بیــن آثــار طراحــی مانــدگار باوهاوس ،آثــار روشــنایی از جایگاه
ویــژهای برخوردارنــد کــه ایــن مســئله ناشــی از عواملــی چــون تمرکــز
باوهــاوس بر طراحی روشــنایی ،حضــور الزلو موهولی نا گــی و ماریان
برانــدت ،تولیــد انبوه محصــوالت و انعقاد قــرارداد با صنعــت ،درآمد
حاصــل از فروش ایــن چراغها و دیــدگاه عملکردگرایانــه و هنرمندانه
طراحان باوهاوس میباشد.
در مدرســه باوهاوس،کارگاههــای متعــددی از جملــه کارگاه
فلــزات وجــود داشــت .ا کثــر طراحیهــای ایــن کارگاه مربــوط بــه
وســایل روشــنایی میشــد که توســط کارخانجات به تولیــد صنعتی
میرســیدند .اغلب چراغهای روشــنایی باوهاوس در دوره دســائو و
از سالهای  1925تا 1932میالدی طراحی شدند ،گرچه نمونههای
موفقــی از طراحــی روشــنایی در کارگاه فلــزات وایمــار وجود داشــتند
کــه در دوره دســائو بــه تولیــد صنعتــی رســیدند .این وســایل ،امروزه
در زمره وســایل کالســیک محسوب میشوند و توســط شرکتهایی
چون تکتا ،تکنولومن ،تونت و کازینا بازتولید میشوند.
در بررســی کارکرد عملکردی ،محصوالت مطابق با دیدگاه پیروی
فرم از عملکرد طراحی شــدهاند .تئــوری عملکردگرایی در چراغهای
ً
باوهاوس کامال قابل مشــاهده اســت به گون ـهای که این محصوالت
تنهــا از چنــد جــزء اصلــی حباب و پایــه تشــکیل شــدهاند .همچنین
اصــول ارگونومــی تــا حــدودی کــه در آن دوران در طراحــی محصــول
مطرح بوده ،در آثار روشنایی باوهاوس رعایت شده است .در کارکرد
زیباییشــناختی ،عناصر فرم در چراغهای باوهاوس از خط ،ســطح
و حجــم تشــکیل شــده و ویژگیهــای فرم در آنها اســتفاده از اشــکال
پایه و هندســی ،رنگهای اصلی و جنس اغلب فلز و شیشــه اســت.

همچنیــن قواعــد بصــری چــون تعــادل ،ریتم ،تناســب و وحــدت در
ا کثر این چراغها مشــاهده میشــود .در کارکرد نمادین آثار روشنایی
باوهــاوس دو جنبــه نمایــش عملکردگرایــی و تاثیــر از دو ســبک
دیاســتیل و ســاختارگرایی مشاهده میشود .نقشــه مفهومی برای
هر یک از سه کارکرد اصلی مطرح شده در وسایل منتخب باوهاوس
بیانگر نکات زیر میباشد:
 ا کثــر آثــار روشــنایی باوهــاوس دارای فــرم هندســی و ســادهمیباشــند ا گرچــه نمونههایی نیز وجود دارند کــه از پیچیدگی فرمی
برخوردارند و یا سطوح منحنی در آنها غالب است.
ً
 حــدود نیمــی از چراغهــا صرفــا از فلــز و نزدیک به نیمــی دیگر ازترکیب فلز و شیشه تشکیل شدهاند .همچنین تعداد روشناییهایی
دارای قابلیت تنظیم نور (از نظر زاویه تابش ،جهت و ارتفاع) با تعداد
ً
چراغهایی دارای شرایط نوری ثابت تقریبا برابر است.
 ا کثــر آثــار روشــنایی باوهــاوس از نظــر فــرم و رنــگ بــا دو ســبکدی اســتیل و ســاختارگرایی مشترک هســتند و هیچ یک به گونهای
طراحی نشدهاند که عملکرد خود را پنهان نمایند.
تاریخ همواره در حال تکرار اســت و عبرتآموزی از وقایع تاریخی
چــراغ راهــی برای آینــده خواهد بود .وســایل روشــنایی باوهاوس به
زندگــی روزمــره راه پیدا نمــود و در تاریخ طراحی قرن بیســتم ماندگار
گردیــد .بررســی ارزشهای اصلــی طراحیصنعتی و همچنین نقشــه
مفهومی در این محصوالت ،کمک شایانی به شناخت روش طراحی
باوهــاوس و عوامــل موفقیت آن مینماید .باشــد تا بــا الگو قراردادن
چنیــن مدرســهای که با روح زمــان خویش همراهی نمــود ،بتوان به
دستاوردهای جدیدی در طراحی همگام با عصر دست یافت.

پینوشتها
1 Bauhaus.
2 Weimar.
3 Dessau.
4 Berlin.
5 László Moholy-Nagy (1895- 1946).
6 Marianne Brandt (1893- 1983).
7 Michael Erlhoff (b. 1946).
8 Walter Gropius (1883– 1969).
9 Moholy Nagy light space modulator.
10 Photogram.
فوتوگرام تصویری اســت که بدون اســتفاده از دوربین عکاســی و با قراردادن
ً
اشیاء بر روی مواد حساس عکاسی (معموال کاغذ عکاسی) و سپس نوردادن و
ظاهرکردن به شــیوه معمول به دســت میآید .تصاویر تولید شده به این روش
نتایج بصری جذابی ایجاد می نمایند.
11 Olaf Thormann.

12 Bauhaus Lighting? Kandem Light!.
13 Kandem.
14 Schwintzer & Gräff.
15 Korting & Mathiesen (Kandem).
16 Leipzig.
17 TECTA.
18 Tecnolumen.
19 Thonet.
20 Cassina.
21 Eduard-Wilfrid Buquet (1886- ?).
22 Carl Jakob Jucker (1902- 1997).
23 Christian Dell (1893- 1974).
بنابــر عقیــده باوهــاوس مبنــی بر فرا گیــری کار عملــی و هنری بــا یکدیگر ،در
کارگاههای مدرســه یک هنرمند و یک اســتادکار همزمان عهده دار مســئولیت
کارگاه بودند.
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24 Wilhelm Wagenfeld (1900- 1990).
25 Bauhaus Lamp.
26 Kaiser.
27 Mart Stam (1899- 1986).
28 De Stijl.
29 Constructivism.
30 Marcel Breuer (1902- 1981).
31 Le Corbusier (1887- 1965).
32 Hans Przyrembel (1900- 1945).
33 pendant lamp.
34 hoamge to the square.
35 Frank Whitford (b. 1941).
36 Gerrit Thomas Rietveld (1888- 1964).
37 Symbolic.
38 Form follow function.
39 Arcopal.
40 Magdalena Droste (b. 1948).
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