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چکیده
که بین ســال های 1919 تا 1933 میالدی در آلمان فعالیت می کرد و نقش  مدرســه باوهاوس یکی از پیشــتازان هنر مدرن بود 
گونی در رشــته های مختلف هنــر و طراحی از این مدرســه بر  گونا کــرد. آثــار  مهمــی در برقــراری پیونــد میــان هنــر و صنعت ایفا 
گرافیک باوهاوس، در دوران خود، جزء آثار پیشــتاز محســوب می شــده است.  جای مانده اســت؛ از جمله ی این آثار، طراحی 
گرافیک شــاخص مدرســه باوهاوس را بررســی  گی های بصــری آثار طراحی  نگارنــدگان در ایــن مقالــه در پــی آن هســتند تــا ویژ
نماینــد. در ایــن راســتا، آثار در حوزه هــای طراحی مهر مدرســه، طراحی حروف، طراحی جلد، صفحه آرایی، پوســتر، بروشــور، 
کتابخانه ای  کارت پســتال، دعوتنامه و اوراق اداری، با اســتفاده از منابــع  کتــاب، طراحی  گرافیــک محیطــی، چــاپ و صحافی 
گی های بصری مشــترک آنها از  گردیده اســت. با بررســی این آثار به روش توصیفی-تحلیلی، مهم ترین ویژ ح  جمع آوری و مطر
کوچک التین، رنگ های اولیه چاپی، ســاختار هندسی،  جمله طراحی و اســتفاده از حروف بدون ســریف، اســتفاده از حروف 
گرافیک،  گریدبندی و پرهیز از تزیینات مشــخص شــد. آثار باوهــاوس و ســبک آن در طراحی  ایجــاد نظــم در قالــب نامتقــارن، 
گرافیک مانند  دســتاورد قابــل توجهــی در حوزه تایپوگرافــی نوین پدیدآورد و زمینه ســاز پیدایــش جنبش های مدرن طراحــی 

کنون نیز آثار آن مشاهده می گردد. که تا سبک سوئیس در طراحی پوستر شد 
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کاربردی در آلمان  باوهاوس1 نام یک مدرســه معماری و هنرهــای 
که از ســال 1919 تــا 1933م به پرورش هنرمندان پرداخت و نقش  بود 
کــرد. واژه باوهاوس  مهمــی در برقــراری پیوند میــان هنر و صنعت ایفا 
در زبــان آلمانــی بــه معنــی خانــه معمــاری2 اســت. مدرســه باوهاوس 
در چهــارده ســال فعالیــت خــود، در ســه شــهر مختلف آلمــان و تحت 
کرده است. این مدرسه ابتدا از سال  مدیریت سه معمار بزرگ فعالیت 
 1919 تــا 1925 در شــهر وایمــار3، ســپس تا ســال 1932در شــهر دســائو4

کــه این مدرســه به دســتور  و در نهایــت تــا ســال 1933-یعنــی زمانــی 
می کــرد.  فعالیــت  برلیــن5  در  شــد-  تعطیــل  آلمــان  نــازی  حکومــت 
گروپیــوس6  مدیریــت مدرســه باوهــاوس بــه ترتیــب بــر عهــده والتــر 
  )1919تا1928(، هانس مه یر7 )1928 تا 1930( و لودویک میس ون دروهه8
 )1930تا 1933( بود. پس از تعطیلی مدرســه، تالش هایی در راســتای 
 ادامه راه باوهاوس انجام شــد از جمله تاســیس مدرسه نیوباوهاوس9
گی10،  گو آمریکا توسط یکی از اساتید مدرسه به نام الزلو موهولی نا  در شیکا
لیکن این مدرسه نیز تنها یکسال توانست به فعالیت خود ادامه دهد.
کــه  بــود  آموزشــی-کارگاهی  نظــام  باوهــاوس،  آموزشــی  روش 
کنار هــم آموزش داده می شــد. مباحث  مباحــث تئــوری و عملــی در 
کارگاه هایــی مرتبــط با رشــته های مختلف هنــر و طراحی11  عملــی در 
گرافیک،  کارگاه های مرتبط بــا طراحی  که از جملــه   تدریــس می شــد 
کارگاه  کارگاه هنر تجاری )شــامل تبلیغــات و تایپوگرافی(،  می تــوان از 

کارگاه هــا  کتــاب نــام بــرد. آثــار تولیــدی ایــن  چــاپ وکارگاه صحافــی 
بدست دانشجویان، هنرمندان و استادکاران مدرسه ایجاد می شده 
گرافیکی و  که غالب آثار برجای مانده از آنها، جهت برآوردن نیازهای 

چاپی خود مدرسه بوده است.
کــه پژوهشــگر و نویســنده  بــه بیــان هانــس. ام. وینگلــر12  آلمانــی 
کتاب در حــوزه فعالیت های باوهاوس اســت، باوهاوس در  چندیــن 
گرافیکــی، چاپی و تبلیغاتی، از پیشــگامان زمان خود بوده  خدمــات 
که دهه های دوم و  اســت. دیدگاه وینگلر درست به نظر می رسد چرا 
گرافیک به شکل امروزی آن در ابتدای راه  سوم قرن بیستم، طراحی 
گرافیکی باوهــاوس در آن زمان، از نظر تنوع  خود ایســتاده بــود و آثار 
کــه تعــداد قابل  و خالقیــت قابل توجــه و چشــمگیر بودنــد به طــوری 
گرافیکی قرن حاضر نیــز از آثار آن دوره الهام می گیرند.  توجهــی از آثــار 
گرافیــک خلق شــده در  آثــار  بــه معرفــی شــاخص ترین  ایــن مقالــه، 
گی های  باوهاوس، دســتاوردهای مدرســه در حــوزه تایپوگرافی و ویژ

گرافیک باوهاوس می پردازد. مشترک آثار طراحی 
گرافیــک،  نتایــج طراحی هــای مدرســه و ســبک آن در طراحــی 
ماننــد  گرافیــک  طراحــی  مــدرن  جنبش هــای  پیدایــش  زمینه ســاز 
کاربرد دارد.  کنون نیز  که تا گردید  ســبک سوئیس در طراحی پوســتر 
آموزه هــای مدرســه باوهاوس، شــکل یــک جنبش هنــری را به خود 
که از جریانات مهم و تأثیرگذار قرن بیستم محسوب می شود. گرفت 

مقدمه

گرافیکی باوهاوس  1- آثار 

از باوهــاوس در حوزه هــای مختلــف هنــری، آثاری برجــای مانده 
گرافیک اســت. طبق بررسی های  که بخشــی از آن مربوط به طراحی 
گرافیکــی  گفــت بیشــتر آثــار  انجــام شــده در ایــن پژوهــش می تــوان 
باوهــاوس، بــه منظــور بــرآوردن نیازهای چاپــی مدرســه باوهاوس و 
ج از مدرســه انجام شــده است.  کمتری جهت سفارشــات خار تعداد 
گرافیــک آثار باوهاوس می تــوان طراحی مهر  از مهم تریــن حوزه هــای 
مدرسه باوهاوس، طراحی حروف، طراحی روی جلد کتب و مجالت، 
گرافیــک محیطی،  صفحه آرایــی، طراحــی پوســتر، طراحــی بروشــور، 
کارت پســتال و طراحی اوراق اداری  کتاب، طراحی  چــاپ و صحافی 
کــه بــه ترتیــب در ادامــه نمونه هایــی از آنهــا آمــده اســت. را نــام بــرد 

1-1- طراحی مهر مدرسه باوهاوس
که اولین مهر در  باوهــاوس در طول حیات خــود دارای دو مهر بود 
1919م طراحی شد)تصویر1(. طراح دقیق این مهر مشخص نیست اما 
خ تاریخ گرافیک، فیلیپ بی مگز آن را منتسب به یوهانس اورباخ13  مور

می دانــد )مگــز، 335،1387(. ایــن مهر به تاریخ گذشــته آلمان ارجاع 
که مدرسه به دنبال ایجاد تغییر و دوری از تاریخ گرایی  می داد و از آنجا 

خ صورت انسان  بود، در 1922م آن را با مهری که تصویری هندسی از نیم ر
 بود، جایگزین نمود )تصویر2(. مهر دوم براساس طرحی از اسکار شلمر14
بود و نشان از گرایش مدرسه به تکنولوژی مدرن و تولید ماشینی داشت.

1-2- طراحی حروف 
گرافیک-  کتاب تاریخچه ای از طراحی  ریچارد هولیس- نویسنده 
تحلیــل دقیــق  و  تجزیــه  باوهــاوس،  کــه در مدرســه  اســت  معتقــد 
ارتبــاط تصویــری با بررســی حــروف الفبــا آغاز شــده اســت )هولیس، 
آلبــرس16 جــوزف  اشــمیت15،  جــوزث  چــون  افــرادی   .)81  ،1386 
بایــر17، در زمینــه طراحــی حــروف در باوهــاوس فعالیــت  و هربــرت 
می کردنــد امــا برجســته ترین چهــره ایــن حــوزه، هربــرت بایــر بــود. از 
مهم تریــن اقدامــات وی در ایــن زمینــه، دو مورد را می تــوان نام برد: 
 یکــی طراحــی حــروف بــدون ســریف و دیگری حــذف حروف بــزرگ18

 از ابتدای اسامی و عناوین خاص.
کارگاه  هربــرت بایــر در ســال های 1926-1925م، بــه نــو آوری در 
کالس های  تایپوگرافی دســتزد و به طراحی فونت پرداخت. »وی در 
خــود از دانشــجویان می خواســت تایپفیــس را با اســتفاده از خطوط 
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 Wingler, 1987,( »مستقیم، دایره و یک زاویه 45 درجه طراحی کنند
157(. بایر، فونت هایی بدون ســریف با روش ســاختارگرایانه و به دور 
که مهم تریــن آن، تایپفیس یونیورســال19  از تزیینــات طراحــی نمــود 
 بــود )تصویــر3(. حــروف در ایــن نــوع تایپفیس، بــا ترکیبــی از دوایر، 
خطوط افقی و عمودی در قالبی مستطیل شکل با ساختاری منظم 
طراحــی شــده بودند. »عقیــده وی از طراحی ایــن تایپفیس این بود 
ح  کــه یــک الفبای سن ســریف واحــد می توانــد در ســطح جهانی مطر

گردد« )آینسلی، 62،1389(.
دومیــن حرکــت مهم بایر در طراحی حــروف،  حذف حروف بزرگ 
گراف بود. این مسئله  از ابتدای اسامی، عناوین خاص و ابتدای پارا
گونه ای  بــه عنــوان یک اصــل پذیرفته شــده در باوهــاوس درآمد بــه 
کتب مدرســه نیز رعایت می شــد. »مدرســه در این  کــه در نشــریات و 
کســب نمــوده  راســتا نیــز از اســاتید زبان شناســی وقــت اجــازه الزم را 
کتابش، دالیل بایر  بود« )Wingler, 1987, 151(. ریچارد هولیس در 
کلمه یا جمله را از  کوچک التین در ابتدای  جهت استفاده از حروف 
کند: »ســهولت خواندن و یادگرفتن  گونه بیان می  زبــان خــود او این 
مطالب، صرفه جویی در وقت و هزینه و پرهیز از به کاربردن دو عالمت 

کاماًل متفاوت )مثاًل A و a( برای یک صدا« )هولیس، 1386، 81(. 

کتب و مجالت 1-3-  طراحی روی جلد 
که توســط افــراد مرتبط با  از شــاخص ترین طراحــی هــای روی جلد 
باوهاوس انجام شده، به چند مورد زیر اشاره می گردد: طراحی روی جلد 
کتب باوهاوس22.  مجله اتوپیا20، مجله افســت21 و ســری چهارده تایی 
 یکی از نخستین آثار چاپی مدرسه، مجله اتوپیا بود که مارگیت تری23
 در 1921م روی جلد آن را طراحی نمود )تصویر4(. این اثر با سه رنگ آبی، 
 سفید و مشکی به طراحی عنوان مجله )اتوپیا: اسناد واقعیت 1و2(24
که  پرداختــه اســت. طراحی حروف در ایــن اثر همانند ســایر حروفی 
در مدرســه طراحی می شــد، از دوایر و خطوط مســتقیم با ساختاری 
هندســی بهــره برده اســت. همچنین بــازی با فضای مثبــت و منفی 
درون حــروف، به شــیوه ای هندســی، جلــوه خاصی به اثر بخشــیده 

کمتر از این روش استفاده شد.  که بعدها در آثار باوهاوس  است 
یکی دیگر از طراحی های روی جلد باوهاوس مربوط به هفتمین 
که نشریه ای تجاری در زمینه چاپگرهای  شــماره مجله افست اســت 
افســت بود و در آلمان منتشــر می شــد )تصویر5(. جوزث اشمیت در 
ح، از فرم پرس دوار استفاده نمود. وی برشی از این دستگاه  این طر
کاغذهای  که سمت راست آن با  را به شیوه ای هندسی طراحی نمود 
رول شــده و ســمت چپ با ترام های چاپ تکمیل شــود. اشمیت در 
این پوســتر، از حروف ســن ســریف اســتفاده نمود. این اثر به نحوی 
موثرعناصــر نقطــه، خــط و ســطح را در چارچــوپ دیــدگاه هندســی 
کارگرفته است. این شیوه  مدرسه و در راستای انتقال پیام پوستر  به 

کارگرفته شد. بعدها به طور محدودی در آثار باوهاوس به 
کتــب  14تایــی  ســری  مدرســه،  چاپــی  مهــم  آثــار  از  دیگــر  یکــی 
کتب دارای  گردید. این  که از 1925 تا 1930م منتشر  باوهاوس است 
کاغذی پوشــانده می شــد. جلدهای  که با جلد  گالینگور بودند  جلد 
کتان همراه با طراحی  گالینگــور مطابق تصویر6، زردرنــگ و از جنس 

کتــب باوهاوس،  گالینگور ســری چهــارده تایی  گــی؛ طراحــی جلــد  تصویــر6- الزلوموهولــی نا
1930- 1925م.

.)Wingler, 1987, 165( :ماخذ

تصویر3- هربرت بایر؛ الفبای یونیورسال، 1926-1925م.
)Meggs, 2012, 333( :ماخذ

ح روی جلد  تصویر5- جوزف اشمیت؛ طر
هفتمین شماره مجله افست، 1926م.

)Aynsley, 2004, 58(:ماخذ

تصویــر4- مارگیت تــری؛ جلد مجلــه اتوپیا با 
عنوان اتوپیا: اسناد واقعیت1و2 ، 1921م.

)Aynsley, 2004, 57( :ماخذ

اوربــاخ:  یوهانــس  بــه  منتســب  تصویــر1- 
نخستین مهر باوهاوس، 1919م.

)Meggs, 2012, 327(  :ماخذ

مهــر  دومیــن  شــلمر؛  اســکار   -2 تصویــر 
باوهاوس، 1924م.

)Meggs, 2012, 328( :ماخذ
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که نوشــتار با رنگ قرمز روی آن چاپ شده  ســاده و هماهنگ بودند 
گردیده  گانه طراحــی  کاغــذی هریک به طــور جدا بــود امــا جلدهای 
کتــب و همچنیــن طراحی جلد  بودنــد )تصویــر7(. صفحه آرایــی این 
گــی بــود. ریچــارد هولیــس ســبک  کثــر شــماره ها بــا الزلــو موهولی نا ا
کتــب و مجــالت باوهــاوس را هماهنگ با هنرهــای مدرن و  طراحــی 

تئوری معماری ارزیابی می کند )هولیس، 1386، 94(.

کتب و مجالت  1-4- صفحه آرایی 
صفحه آرایی آثار چاپی باوهاوس در سال های اولیه حیات مدرسه، 
از شیوه ای متفاوت با آنچه بعدها به عنوان جهت گیری کلی باوهاوس 
مطــرح شــد، برخــوردار اســت. از نمونــه صفحه آرایی هــای ســال های 
ابتدایی باوهاوس می توان به مجموعه چاپی مهمی از آثار هنرمندان 
گرایشــات  گرافیــک جدیــد اروپــا25 اشــاره نمــود. »در ایــن اثــر،  بــا نــام 
کسپرسیونیستی و صنعت دستی مشهود بود« )مگز، 1387، 335(.  ا
تــا   1925 ســال های  بیــن  مدرســه  چاپــی  آثــار  مهم تریــن  از 
گــی آنها را  کــه موهولی نا کتــب باوهاوس بود  1930م، ســری 14تایــی 
گی در صفحه آرایی این  گفت موهولی نا صفحه آرایــی نمود. می توان 
کرده اما در برخی مــوارد نیز همچنان در حال  کتــب، راه خــود را پیدا 
آزمــودن شــیوه های ممکــن بــود. نمونــه ای از این مــوارد، دو صفحه 
کتاب باوهاوس اســت )تصویر8(. »مطالب  روبروی هم از هشــتمین 
که نشــان  از تالش  کتاب دارای تایپوگرافی با ظاهری خشــن بود  این 
گی در حفظ توالی متن و محتوای آن داشــت. اســتفاده از  موهولی نا
خطوط ضخیم ســیاه در این اثر، ناپخته به نظر می رسید« )هولیس، 
1386، 94(. هولیس همچنین نحوه استفاده از حروف را در این اثر، 
که به دلیل ایجاد اختالل در فن تایپوگرافی،  شــیوه ای نو می دانست 

کرده بود. کمی پیدا  طرفداران 
پایانــی  و  میانــی  ســال های  صفحه آرایــی  گی هــای  ویژ از  یکــی   
و خطــوط مســتقیم  دایــره  عناصــری چــون  از  اســتفاده  باوهــاوس 
گی در آثار  جهت هدایت چشــم و دســته بندی اطالعات بود. این ویژ
که چاپ دو رنگ مشــکی و  باوهــاوس بســیار متــداول بود. در آثــاری 

قرمز داشتند، این عناصر غالبًا به رنگ قرمز چاپ می گردید.

1-5- طراحی پوستر
کارگاه های مدرسه  که تولیدات  اولین نمایشگاه خارجی باوهاوس 
گردید. چند  را در معــرض دیــد عمــوم قــرار داد، درســال 1923م برگــزار 
که  کردند  تن از هنرمندان مدرســه برای این نمایشگاه پوستر طراحی 
نهایتًا پوستر اشمیت مورد استفاده قرار گرفت )تصویر9(. این پوستر با 
کاغذ با رنگ مایه زرد چاپ شد. در این پوستر،  جوهر قرمز و سیاه روی 
از حروف با فونت های مختلف و به صورت مجزا استفاده شده است. 
کادر  اجزای این پوستر، از جمله مهر باوهاوس و نوشتار، ابتدا در یک 
گرفته و ســپس با چرخش،  اولیــه عمودی بدون خطوط متقاطع قرار 

گرفته اند. کادر مستطیل قرار  تمامی عناصر روی قطر 
هربــرت بایــر در ســال 1926م، پوســتری بــه مناســبت نمایشــگاه 
کاندینســکی طراحی نمود  شــصتمین ســال تولد اســتادش واســیلی 
ایــن  اســت)تصویر10(.  باوهــاوس  معــروف  پوســترهای  از  یکــی  کــه 

کاغــذ نارنجــی چــاپ شــده و  پوســتر بــا رنگ هــای قرمــز و ســیاه روی 
دارای ترکیب بنــدی پویــا بــا خطوط عمود بــر یکدیگر اســت. اندازه و 
وزن نوشــته ها و تصاویر بر اســاس اهمیت آنها سازماندهی شده اند. 
گســترش یافته  گونه ای  »در ایــن پوســتر، سلســله مراتــب بصری بــه 
کــه اطالعــات به صــورت عملکــردی و به ترتیــب اولویت بــه مخاطب 
منتقــل می گردد. بایر ابتدا ســتون بندی افقی و عمــودی ایجادکرد و 
کل مجموعــه متــن و تصویر را به صورت مــورب چرخاند تا به  ســپس 
ساختاری معماری گونه و پویا دست یابد. او بدین روش، افقی بودن 
کاغذ را اعتدال بخشــید. در این پوســتر، نوشتار در شبکه ای با هفت 

تصویر9- جوزث اشمیت؛ پوستر نمایشگاه باوهاوس، 1923م.
)Meggs, 2012, 328(  :ماخذ

کتاب باوهاوس، 1925م. گی؛ دو صفحه از هشتمین  تصویر8- الزلو موهولی نا
ماخذ: )هولیس، 1386، 94(

کتــب باوهاوس،  کتــب ســری چهــارده تایــی  کاغــذی برخــی از  تصویــر7 - طراحــی روی جلــد 
1930-1925م.

)Wingler, 1986, 446( :ماخذ
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گرفتــه اســت« )تصویــرMeggs, 2012, 333( )11(.  بایــر  ســتون قــرار 
کاندینســکی بــا حروف  در ایــن اثــر، از یــک عکــس منحصــر به فــرد از 
کادر قــرار داد.  بــزرگ اســتفاده نمــود و اطالعــات تکمیلــی را در یــک 
تفکیک خوب اطالعات و نبود عناصر تزیینی، این پوســتر را به اثری 

 .)Wingler, 1987, 158( کرده است غیرمعمول تبدیل 

1-6- طراحی بروشور
از مهم ترین بروشورهای طراحی شده در مدرسه می توان به موارد 
کتاب هــای باوهاوس  زیر اشــاره نمــود: یکی طراحــی بروشــور معرفی 
گی انجام  که بدست موهولی نا برای انتشــارات باوهاوس در 1923م  
شــد )تصویر12( و دیگری بروشــوری برای محصوالت طراحی شده در 
کــه بایــر آن را در 1925م طراحــی نمــود )تصویــر13(. »این  باوهــاوس 
بروشــور، در فــروش محصــوالت مدرســه تاثیرگــذار بــود. بروشــور بــه 
کاغذ ســفید و  صورت تاشــو در ســایز A4 و با رنگ قرمز و مشــکی روی 
گردید. در این بروشــور، بخش های متفاوت متن توســط  براق چاپ 
کنــار عکــس بــا  کننــده از یکدیگــر مجــزا شــده و نوشــتار  خطــوط جدا
گانــه، تــا حــد امــکان خالصه مطالــب را در  کادری جدا قرارگرفتــن در 
بــر می گرفــت« )lbid,157(. نحــوه قرارگیــری عکــس و زیرنویــس آن و 

کند. دسته بندی نوشتار، به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار می 

گرافیک محیطی  - 7-1
گرافیک محیطی طراحی شده در باوهاوس، می توان  ازجمله آثار 
از طراحــی غرفــه نمایشــگاهی و باجه هــای فروش، نقاشــی دیواری و 
نقش برجســته، تبلیغات در ســطح شهر، بیلبورد و نوشتار روی بدنه 

که در ادامه به چند نمونه اشاره می شود. ساختمان ها 26نام برد 

1-7-1- طراحی غرفه نمایشگاه و باجه های فروش 
هربــرت بایــر، عالقــه بســیاری بــه طراحــی نمایشــگاهی و معماری 
از خــود نشــان مــی داد. او باجه هــای مختلــف و غرفه های نمایشــگاه 
که طراحی های وی در مقایسه با موارد مشابه  کرد  متنوعی را طراحی 
گویاتر اســت. نمونــه ای از آثار طراحی شــده وی در مدرســه باوهاوس، 
طرح پیشنهادی ایستگاه تراموا و باجه روزنامه فروشی در سال 1924م 
است )تصویر14(. »این طرح با هدف تولید مقرون  به  صرفه و انبوه این 
گهی  ســازه، از یــک بخش انتظار باز، باجه فــروش روزنامه و تابلوهای آ

سرپوشیده در یک واحد تشکیل شده بود« )مگز، 1387، 339(. 

1-7-2- نقاشی دیواری و نقش برجسته
کاندینسکی27 در برهه های   اسکار شلمر، یوهانس ایتن و واسیلی 
کارگاه نقاشــی دیــواری و نقش  زمانــی مختلف، عهده دار مســئولیت 
برجســته در باوهــاوس بودنــد. یکپارچگــی رنگ و عناصــر محیطی و 
کارگاه  کید در آموزش هــای این  معمــاری بــا یکدیگر، از موارد مــورد  تأ
بــوده اســت. تصویــر15، طرحــی از هربــرت بایــر بــرای دیوارهای ســه 
که قــرار بود  طبقــه از ســاختمان باوهــاوس وایمــار را نشــان می دهــد 
ح بایــر، بازتابی از  پیــش از برگــزاری نمایشــگاه 1923م اجرا شــود. طر
کاندینسکی در باب فرم و رنگ است. در طبقه همکف یک  نظریات 

دایره آبی، طبقه اول مربع قرمز و طبقه دوم مثلث زرد قرار دارد.

1-7-3 - تبلیغات در سطح شهر 
کارگاه هنــر تجــاری باوهاوس، به طراحی آثــار در زمینه  بخشــی از 
تبلیغــات و شــیوه های نمایشــگاهی درون شــهر اختصــاص داشــت. 
برنامــه آموزشــی بخــش تبلیغــات در ســال 1930م تحت نظــر جــوزث 

تصویر10- هربرت بایر؛ پوستر نمایشگاه شصتمین سال تولدکاندینسکی،1926م.
)Meggs, 2012, 334(  :ماخذ

تصویر13- هربرت بایر؛ طراحی الگوهایی برای بروشور، 1925م.
 )Wingler, 1987, 157(  :ماخذ

کتاب های باوهاوس،1923م. ح بروشور معرفی  گی؛ طر تصویر12- الزلوموهولی نا
)vam.ac.uk( :ماخذ

گرید بکار رفته در پوستر نمایشگاه. تصویر11- نمایش شبکه 

گرافیک شاخص مدرسه باوهاوس گی های بصری آثار طراحی  بررسی ویژ
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اشــمیت اداره می شــد و شــامل دو مرحلــه بــود. مرحلــه اول آموزش 
عملــی و فنــی چــاپ، تکنیــک عکاســی و طراحی هــای قدیمــی را در 
کــه از تــرم چهــار تــا ترم شــش بود شــامل  بــر می گرفــت و مرحلــه دوم 
کار آزاد و تجربــی در زمینــه تبلیغــات، طراحــی  کارآمــوزی تبلیغــات، 
 Wingler,( مواد چاپ تبلیغاتی و طراحی غرفه نمایشــگاهی می شــد
گرچــه هربــرت بایر و جوزث اشــمیت ســهم بزرگی از آثار   .)1987, 152
تبلیغاتــی را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد اما در مجمــوع، محرک 
تمــام روش هــای تایپوگرافــی و تبلیغات باوهاوس در بین ســال های 

گی بود. 1923 م تا شروع دوره دسائو الزلو موهولی نا
که توسط  تصویر16، نمونه ای از طراحی تبلیغات در ســطح شــهر 
هربرت بایر در ســال 1924 م طراحی شــده را نشــان می دهد. این اثر 
کره  که با استفاده از پوشش تمام  کره بزرگ و قابل تنظیمی است  که 
باحباب هــای الکتریکــی رنگــی، نوشــتاری بــه صــورت حــروف نورانی 

کرده است. برای تبلیغ یک شرکت الکتریکی ایجاد 

1-7-4- بیلبورد
در جریــان نمایشــگاه 1923م باوهــاوس، هربــرت بایــر بیلبــوردی 
که  جهت راهنمایی شرکت کنندگان به طرف نمایشگاه طراحی نمود 
در آن از ترکیب ســاده نوشــتار با پنج مستطیل رنگی و عالمت راهنما 

استفاده شده بود )تصویر17(.

1-7-5- نوشتار روی بدنه ساختمان ها
کــه برای  هربــرت بایــر خالقیــت خــود را در ایــن زمینــه در طرحی 
کــرد، نمایــان نمــود )تصویــر18(. وی بــه  ســینمایی در آلمــان اجــرا 
گرافیک و تایپوگرافی به عنوان ارکان اصلی طراحی  قراردادن طراحی 
که بــه نظر او، ایــن امر به  نمــای خارجــی ســاختمان معتقد بــود چرا 

کمک می کرد.  دریافت مستقیم پیام توسط مخاطب 
در ســال 1925م، بــا انتقــال مدرســه باوهــاوس از شــهر وایمــار به 
گروپیــوس ســاختمان مدرســه را طراحــی نمــود. نــام  دســائو، والتــر 
مدرسه با اســتفاده از فونت بدون سریف طراحی شده توسط هربرت 
بایــر بــه صورتی خوانا و متناســب با فضای معمــاری و محیط بر روی 

گرفت )تصویر19(. ساختمان قرار 

کتاب 1-8 - چاپ و صحافی 
کتــاب باوهاوس  کارگاه چــاپ و صحافی  کارهــای چاپــی  نخســتین 
گرایش داشت. »کارگاه  کارهای دســتی  در ســال های اولیه تأســیس، به 
چــاپ باوهــاوس وایمار)تصویــر20(، علیرغــم وجــود مشــکالت ناشــی از 
آموزش همزمان تئوری و کار عملی و همچنین تورم اقتصادی، عملکرد 
خوبی را به ارمغان آورد. لیونل فاینینگر28 که مسئول بخش هنری کارگاه 
که  در فعالیت های هنری، مســتقل و خالق عمل  بود، شــخصیتی بود 
می کرد« )Wingler, 1987, 166(. فاینینگر با استفاده از امکانات متعدد 
کی روی چوب به دســت آورده  چاپــی، درک بســیار خوبــی از روش حکا
و از آن بــه عنــوان وســیله ای جهــت انتقال پیام اســتفاده نمــود. ایتن، 
گی، در صنعت چاپ بسیار فعال بوده و از اصول  کاندینسکی و موهولی نا
و روش هــای چــاپ هنــری اســتفاده می کردنــد. اســتادان و هنرمنــدان 

طــراح  بایــر؛  هربــرت  تصویــر15- 
نقاشی دیوارهای داخلی ساختمان 

باوهاوس وایمار ، 1923م.
   )moma.org( :ماخذ

پیشــنهادی  ح  طــر بایــر؛  هربــرت  تصویــر14-  
ایســتگاه ترامــوا و باجــه فروش روزنامــه در فضای 

باز، 1924م.
ماخذ: )مگز، 342،1387(

تصویر17- هربرت بایر؛ بیلبورد 
نمایشگاه باوهاوس، 1923م.

harvardartmuseums.( :ماخذ
)org

کره بزرگ و قابل تنظیم پوشیده از  تصویر16- هربرت بایر؛ 
المپ، طراحی شــده به منظــور تبلیغ صنایع الکتریکی در 

سطح شهر، 1924م.
)Wingler, 1986, 357(    :ماخذ

تصویر18- هربرت بایر؛ طراحی ساختمان سینما، 1925م.
)bauhaus-online.de( :ماخذ

کارگاه چــاپ باوهاوس  تصویــر20- 
وایمار؛ 1923م.

) Wingler, 1986, 344( :ماخذ

تصویر19- هربرت بایر؛ نمای نزدیک نام مدرســه بر 
روی ساختمان باوهاوس دسائو، 1926-1925م.

)bauhaus-online.de( :ماخذ
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کارگاه چاپ باوهاوس  باوهاوس به اصول ویژه چاپ اهمیت می دادند. 
بعدهــا آثــار نقاشــی را با چاپ ســنگی رنگی در ابعــاد بزرگ چــاپ نمود.
مهم تریــن تغییــرات چاپــی باوهــاوس در وایمــار بیــن ســال های 
1921 تــا 1924 م اتفــاق افتــاد. عــالوه بــر چــاپ آثــار متعــدد فــردی به 
کتــاب نیــز  صــورت تک بــرگ، مجموعــه آثــار هنرمنــدان بــه صــورت 
که از مهم تریــن آنها، مجموعه آثار 5 جلــدی هنرمندان29  چاپ شــد 
کتاب ها، اولین و  گرافیک جدید اروپا اســت. »شاید این سری   با نام 
 .)Ibid( »بزرگترین مظهر چاپ در دوره پس از جنگ جهانی اول باشد

1-9- طراحی اوراق اداری 
گی طراحی ســربرگ  در ســال 1923م در باوهــاوس وایمــار موهولی نا
برای انتشــارات باوهاوس را انجام داد )تصویر21(. وی در طرح سربرگ، 
کــرد. وی  کاغذ ســفید اســتفاده  از چــاپ دو رنــگ ســیاه و قرمــز بــر روی 
همچنیــن تمامی امور مربوط به چــاپ از جمله نحوه قرارگرفتن حروف 
بر روی جلدها را برای ناشران باوهاوس طراحی می نمود. »در نخستین 
سربرگ های مدرسه باوهاوس، از حروف طراحی شده بهرنس30 که ملهم 

از حروف قرون وسطی بود استفاده شده بود«)هولیس، 80،1386(. 
در باوهــاوس دســائو هربــرت بایــر مســئول طراحــی اوراق اداری 
کــرد، دارای عالمت هــای راهنما  که بایــر طراحی  بــود. ســربرگ هایی 
کردن، آدرس  که پس از تا کردن آن بود  گیرنده و تا بــرای تایــپ آدرس 
کت مشخص باشد )تصویر22(.  گیرنده به طور دقیق از پنجره روی پا
کاغذ A و با  تمامی ســربرگ های مدرســه نیــز روی یکی از تقســیمات 

رنگ های سیاه و قرمز به چاپ می رسید. 
که آموزه های  چندسال پس از پایان جنگ جهانی دوم، هنگامی 
در  هنرمــدرن  جنبــش  مهــم  دســتاوردهای  عنــوان  بــه  باوهــاوس 
ح شد، تعدادی از آثار مهم دهه20 ازجمله سربرگ های  سوئیس مطر

گردید. گردان مدرسه باسل31 دوباره چاپ  باوهاوس توسط شا

کارت پستال 1-10- طراحی 
گوس32  کارخانه فا کارت پستالی برای  هربرت بایر در سال1925م، 
که با چاپ دو رنگ سیاه و قرمز  طراحی نمود )تصویر23(. در این اثر 
بــود، بایــر از خطــوط ضخیــم قرمــز در ســازماندهی مطالــب و ایجــاد 
کادرهای  ارتبــاط میــان آنها بهره برده اســت. وی همچنین بــا ایجاد 
مســتطیل شــکل از نوشــتار در راســتای افقــی و عمــودی، بــه قالبــی 

منظم و منطقی در اثر دست یافته است.
گونــه آثار باوهــاوس را  گی هــای این  ریچــارد هولیــس، یکــی از ویژ
گرید می داند. به نظر وی، این اتفاق از زمان هربرت  استفاده مدرن از 
گرید بــه عنــوان تنظیم کننده  کــه از  بایــر در باوهــاوس آغاز شــده بود 

تناسبات صفحه استفاده می گردید )هولیس،185،1386(.

و  تایپوگرافــی  باوهــاوس در  2- دســتاوردهای 
تایپوگرافی نوین33

کارگاه تایپوگرافی بود. رشــد و پیشرفت  کارگاه های باوهاوس،  یکی از 
که از خالقیت  تایپوگرافــی باوهــاوس در وایمــار اتفاق افتــاد. دوره ای 

 Wingler, 1987,( در خلــق آثــار بــه جــای تکنیــک اســتفاده می شــد
بــا  گــی  موهولی نا مدیریــت  بــه  باوهــاوس  تایپوگرافــی  کارگاه   .)151
کورت شــوایتزر35 و همچنین جنبش  الهــام از هنرمند دادائیســت34، 
کترهای تایپوگرافی استفاده می کرد. اعضای  داستیل36، از عالئم و کارا
ایــن دو جنبــش، به اســتفاده از عالمــات تایپوگرافی بــه عنوان عنصر 
که بعضــًا تأثیرگذار  قابل توجــه در ترکیب بنــدی صفحــه معتقد بودند 
و برخــی مواقــع نیــز غیرمؤثر بــود. به عنــوان نمونــه ای از جذاب ترین 
گردهمایی باوهاوس  تالش هــای تایپوگرافــی، در دعوت نامه آخریــن 
که توســط هربــرت بایر طراحی شــد، عنصر خوانایــی اهمیت  وایمــار 
که اشــاره ای ضمنی به حالت  ح  فراوانی داشــت )تصویر24(. این طر
عمومــی ســرافکندگی در باوهــاوس دارد، بــا تأثیــر از تایپوگرافی هــای 
گردیده  داســتیل طراحی شــده و در آن از عالئــم تایپوگرافی اســتفاده 
اســت )تصویــر25(. ایــن اثــِر بایــر، زمینــه مطالعــات بیشــتر در جهت 
پیشــرفت های بعــدی در دســائو را فراهــم آورد. همچنیــن عملکــرد 
کــه از  کتاب هــای باوهــاوس)1930-1925م(  گــی در ســری  موهولی نا
کرده  ترکیــب حــروف و عالئــم با توجــه به اصــول تایپوگرافی اســتفاده 
گردید.  بــود، منجــر بــه ایجــاد روشــی فوق العــاده و پدیــده ای هنــری 
که  گونــه ای  گرافیکــی، بــه  گــی بــر اســتفاده از ایــن عالئــم  موهولــی نا

کید داشت. کند، تا وضوح مجموعه تصویری را بهتر 
کار روی هنــر تایپوگرافی  کارگاه چــاپ باوهــاوس در شــهر دســائو بــر 
و تبلیغات بنا نهاده شــده بود. از ســال 1925 تا 1928م، بایر مســئول 
کارگاه بود و پیشــرفت در طراحی را وظیفه خود می دانســت. وی  این 
مشــکالت طراحــی تایپوگرافــی را در خــالل مطالعاتــش در باوهــاوس 
که در آن زمــان از دادائیســت ها، تئو  کــرده و ایده هایــی  وایمــار تجربــه 
گرفتــه بــود را بــا دریافــت خــود  گــی نشــأت  وان  دوزبــرگ37 و موهولی نا
از روش هــای چــاپ تلفیــق نمــود  )Wingler, 1987, 166(. در ســال 
گــی و  گروپیــوس از باوهــاوس، موهولی نا 1928م، همزمــان بــا رفتــن 
هربرت بایر که با فعالیت های خود دستاوردهای درخشانی در طراحی 
گرافیک به دست آورده بودند، به برلین رفتند و لذا دانشجوی پیشین 
گرافیک  کارگاه طراحی  مدرسه جوزث اشمیت، به جای بایر، مسئول 
و تایپوگرافی شد. اشمیت از ایده های سختگیرانه ساختارگرایی فاصله 

کارگاه تنوع بیشتری را اعمال نمود. گرفت و در این 
گرافیکی   عــالوه بــر آنکــه تایپوگرافی عنصــری غالــب در برخی آثــار 
باوهاوس بود، این مدرسه در پیشبرد سبکی جدید در تایپوگرافی به 
گی  نام تایپوگرافی نوین مؤثر بوده است. »در دهه 1920م، موهولی نا
ال لیزیتســکی،  ماننــد  معاصــرش  هنرمنــدان  از  بســیاری  بــا  همــراه 
کورت شــوایترز طرفدار دیــدگاه مدرن  هربــرت بایر، یــان شــیکولد38و 
که با نام تایپوگرافی نوین شــناخته شــد«  گرافیک شــدند  در طراحی 
)آینسلی، 1389، 64(. این دیدگاه، در تعارض با تایپوگرافی قدیم آن 
کــه طرفدار تزیینات و تقارن بوده و در لی اوت، نوشــتار را حول  زمــان 
گرفت. این شــیوه ی اســتفاده  محور وســط  چیدمان می کرد، شــکل 
کوچــک، رنگ های اولیــه چاپی و تصاویر عکاســی  از حــروف الفبــای 
را بــا هــدف خلــق رســانه ای مردمی و جهانــی توصیه می کــرد. یکی از 
اصــول تایپوگرافــی جدیــد، پرهیز از تزیینــات و پرهیــز از ترکیب بندی 
عناصــر موجــود در صفحه حول یک محور مرکــزی بود. آنها این عدم 

گرافیک شاخص مدرسه باوهاوس گی های بصری آثار طراحی  بررسی ویژ
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تقــارن در لــی اوت را، جلــوه ای از زندگی مدرن و تغییرات ناشــی از آن 
می دانســتند. طرفداران تایپوگرافی نوین، در جســتجوی ایجاد نظم 
در صفحــه در قالــب نامتقارن بودند. آنها بی قرینگــی را منطقی تر و از 
نظــر دیداری تأثیرگذارتر می دانســتند. »فلســفه ایــن طراحی، اعتقاد 

گی صراحت بود« )همان(. به نقش اجتماعی طراح و توجه به ویژ
گی که از شاخص ترین هنرمندان فعال باوهاوس و طرفدار  موهولی نا
تایپوگرافی نوین در طراحی گرافیک بود، در نوشتاری با عنوان تایپوفوتو 
در 1925م، در نقد تایپوگرافی قدیمی چنین می نویسد: »تا همین اواخر 
شکل قلم و حروف چینی سرسختانه روشی را حفظ می کرد که یکپارچگی 
جلوه خطی را تضمین می نمود اما ابعاد جدید زندگی را نادیده می گرفت. 
کارمایه هــای متضــاد تایپوگرافــی )حــروف،  اخیــرًا در آثــار تایپوگرافــی، 
عالمــات، ارزش هــای مثبــت و منفــی صفحه( را بــه منظور تــالش برای 
کارگرفته اند« )آرمســترانگ، 52،1391(. ایجاد تطابق با زندگی مدرن  به 
کــه تایپوگرافی نویــن، باید  گــی مبنــی بر ایــن بود  عقایــد موهولی نا
کنــد و معنا به صورت  در قوی تریــن شــکل ممکــن به ارتباطات کمک 
کــه تأثیر  کامــاًل واضــح در اثــر منتقــل شــود. وی همچنیــن معتقد بود 
مربــوط بــه محتوا بــه صورت بصــری منتقل شــود و طراح می بایســت 
در طراحی هایــش، از نکات روان شــناختی بهره گیــری نماید. او بر لزوم 
کــه دارای ســرعت در انتقال پیــام و مطابق با  ایجــاد یــک زبــان جدید 
کید می نمــود: »ما از تمام طراحی های  قوانین باشــد، بدین صورت تأ
حــروف و اندازه هــای آنهــا، فرم هــای هندســی، رنــگ و غیره اســتفاده 
که انعطاف،  می کنیم. می خواهیم یک زبان جدید تایپوگرافی بسازیم 
تنــوع و تازگــی ترکیب بنــدی آن، به طور عمــده با قانــون درونی بیان و 
گرافیک،  تأثیر بصری معین شــود« )مگز، 1387، 337(. او در طراحی 
کاربرد صریح تمام جهات خطی، نه فقط مفاصل بندی افقی  طرفدار 
بــود. وی در تایپوگرافــی به اســتفاده جســورانه از رنگ و تضاد آشــکار و 
کاماًل واضح بدون مالحظات زیبایی شناسانه  رساندن پیام به صورت 
از پیش تعیین شــده، اهمیت می داد. نحــوه تایپوگرافی و صفحه آرایی 
گــی بــا اســتفاده از خــط، تایپوگرافی هــای  باوهــاوس و آثــار موهولی نا

زاویه دار و متن در عین خوانایی بود. 
کارگاه تایپوگرافــی باوهــاوس می تــوان خالصــه  از دســتاوردهای 
 نمودن الفبا به صورت اشــکال ســاده و واضح با ســاختاری منطقی، 
گراف، عدم اســتفاده از حروف  کنارنهــادن حروف بزرگ در اول هر پارا
ســریف دار، ایجــاد ترکیب بندی هــای پویــا بــا اســتفاده از خطــوط و 
نشــانه های تصویــری و بکارگیــری فضــای ســفید در راســتای ایجــاد 
ارتباط معنایی با متن، برجســته کردن متن توســط قــرار دادن آن در 
چهارچوب مستطیل شکل، استفاده از فونت و وزن متناسب با متن 

کننده متن از یکدیگر را نام برد. و استفاده از نوارهای جدا
کوششــی چــه در مدرســه باوهــاوس و چــه در جاهــای دیگر در  هــر 
جهت توسعه تایپوگرافی نوین، اساسی کاماًل هندسی داشت. طراحی 
بر اســاس اصول هندسی، اساسی ترین و عملی ترین طریق اجتناب از 
طراحی دوران رنسانس بود )هولیس،81،1386(. عالقه به تایپوگرافی 
نویــن، مــوج جریانی از ســبک های بدون ســریف با ســاختار هندســی 
کــرد و الفبــای بایــر در طراحــی موفق تریــن تایپفیــس متعلق  را ایجــاد 
بــه ایــن تایپوگرافی یعنــی مجموعــه الفبــای پانزده تایی فوتــورا39 مؤثر 

ح ســربرگ  تصویر22- هربرت بایر؛ طر
برای انتشارات باوهاوس، 1925م.

ماخذ: )هولیس، 1386، 96(

گوس، 1925م. کارخانه فا کارت پستال تبلیغاتی  تصویر23- هربرت بایر؛ رو و پشت 
 )harvardartmuseums.org(:ماخذ

ح  طــر گــی؛  نا موهولــی  الزلــو  تصویــر21-  
سربرگ برای انتشارات باوهاوس، 1923م.

)images.lib.ncsu.edu( :ماخذ

کارت دعوت به جلسه وداع از باوهاوس وایمار، 1925م. ح  تصویر24- هربرت بایر؛ طر
)Wingler, 1986, 359( :ماخذ

کارت دعوت جلسه وداع باوهاوس وایمار.  تصویر25- عالئم تایپوگرافی بکار رفته در 
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بود. جلوه های تایپوگرافی جدید تا اواخر قرن بیســتم به طور مســتمر 
کرد )مگز، 1387، 348-350(. تأثیرات مهم خود را همچنان حفظ 

گرافیک گی آثار باوهاوس در طراحی  3- ویژ

کارگاه های باوهاوس طراحی و تولید شــده اند،  که در  کثــر آثاری   ا
کــه ناشــی  گی هــای مشــترکی در فــرم و ســاختار هســتند  دارای ویژ
از دیــدگاه مدرســه در پیونــد بیــن هنــر و صنعــت و عملکــردی بــودن 
حــوزه  در  دســتاوردهایی  مدرســه،  همچنیــن  اســت.  آن  تولیــدات 
بــه ذکــر فهرســت وار  ادامــه  کــه در  گرافیــک داشــته اســت  طراحــی 
گرافیک باوهاوس در دو حوزه نوشتار و  گی های آثار  دستاوردها و ویژ

تصویر پرداخته می شود. 

3-1- در حوزه نوشتار
-پیشــبرد تایپوگرافــی نویــن با هــدف لــزوم ایجاد یک زبــان جدید 
که دارای ســرعت در انتقال پیام و  مطابــق با اقتضائات دنیــای مدرن 
طبق قوانین باشد. همانطور که ذکر شد، ویژگی های تایپوگرافی نوین 
عبارتند از: استفاده از حروف کوچک التین در ابتدای جمالت، اسامی 
و عناویــن خــاص، اســتفاده از حروف بدون ســریف و اغلب با ســاختار 
هندسی، استفاده از رنگ های اولیه چاپی، استفاده از عکاسی، پرهیز 
از تزیینــات، پرهیز از ترکیب بندی عناصــر موجود در صفحه حول یک 
محور مرکزی و ایجاد عدم تقارن در لی اوت به عنوان جلوه ای از زندگی 
مــدرن، ایجــاد نظم در صفحــه در قالب نامتقارن، صراحــت در انتقال 

پیام و برقراری ارتباط در قوی ترین شکل ممکن
دارای  و  ســاده  واضــح،  اشــکالی  صــورت  بــه  حــروف  -طراحــی 
ساختاری منطقی و هندسی و پیروی از فرم های پایه مربع، مثلث و 

دایره به منظور خوانایی بیشتر
-   طراحــی تایپفیس هــای بدون ســریف بــا اســتفاده از خطــوط 
مســتقیم، دایــره و زاویــه 45 درجــه ماننــد تایپفیــس یونیورســال و 

مجموعــه الفبــای پانزده تایــی فوتــورا به عنوان موفق تریــن تایپفیس 
متعلق به تایپوگرافی نوین

و  اســاتید  توســط  شــده  طراحــی  تایپفیس هــای  کاربــردن  -بــه 
گرافیکی خود هنرمندان باوهاوس در آثار 

-   چرخش 90 درجه ای متن 
کادر ذهنی مستطیل شکل با استفاده از چیدمان حروف -ایجاد 
ترکیب حروف و عالئم با توجه به اصول تایپوگرافی و پیوند عناصر 

با یکدیگر
-برجسته کردن متن توسط قراردادن در قالب مستطیل شکل

کننده متن از یکدیگر استفاده از نوارهای جدا

3-2- در حوزه تصویر
- طراحــی بــر اســاس اصــول هندســی، به عنــوان اساســی ترین و 
عملی تریــن طریــق اجتنــاب از طراحی دوران رنســانس و اســتفاده از 

اشکال هندسی پایه )دایره، مربع و مثلث(
- اســتفاده از رنگ های اصلی) زرد، قرمز و آبی( و دو رنگ ســیاه و 

کاماًل تخت  سفید به صورت 
کثر آثار  -کاربرد دو رنگ سیاه و قرمز بیش از سایر رنگ ها و تکثیر ا

با چاپ دو رنگ 
-استفاده از عالئم تایپوگرافی در صفحه آرایی مانند نقطه، خط، 

سطح و رنگ جهت سازماندهی اطالعات و هدایت چشم 
-وجــود نوعی شــبکه خطــی )گریــد( در ترکیب بندی اثــر به عنوان 

تنظیم کننده تناسبات صفحه 
-ترکیب بندی عمودی، افقی یا مورب با چرخش 45 درجه 

کاربردی  کید بر ســادگی،  کارگیری عناصر تزیینی و تا -دوری از به 
بودن و صراحت در یک اثر 

بــر  مبنــی  آثــار  در  داســتیل  و  ســاختارگرایی  خط مشــی  -وجــود 
سازماندهی ارتباط عناصر مطابق با قواعد هندسی

کید بر انتقال اطالعات به صورت بصری -تا

نتیجه

گرافیــک مدرســه باوهــاوس در دوران خود-دهــه دوم قــرن  آثــار 
که در  بیســتم- جزء آثار پیشــتاز محسوب می شده اســت. همانگونه 
گرافیک مدرسه در حوزه های  مطالب بیان شد، آثار شاخص طراحی 
طراحــی مهــر مدرســه، طراحی حــروف، طراحی جلــد، صفحه آرایی، 
کتاب، طراحی  گرافیک محیطی، چاپ و صحافــی  پوســتر، بروشــور، 

کارت پستال و طراحی اوراق اداری است. 
کارگاه های باوهــاوس طراحی و تولید شــده اند،  کــه در  کثــر آثــاری  ا
کــه ناشــی از  دارای ویژگی هــای مشــترکی در فــرم و ســاختار هســتند 
دیدگاه مدرسه در پیوند هنر و صنعت است. ویژگی های مشترک آثار و 
گرافیک، در دو حوزه نوشتار و تصویر  دستاوردهای مدرسه در طراحی 
قابل ذکر است. از ویژگی های حوزه نوشتار می توان استفاده از حروف 
کوچک التین در ابتدای جمالت و اسامی، طراحی و استفاده از حروف 
بــدون ســریف، اســتفاده از رنگ های اولیــه چاپی، پرهیــز از تزیینات، 

ایجــاد عدم تقــارن در لی اوت، چرخش 90 درجه ای متن و اســتفاده از 
ترکیب حروف و عالئم با توجه به اصول تایپوگرافی را نام برد.

تصویــر  حــوزه  در  مدرســه  گرافیــک  آثــار  گی هــای  ویژ جملــه  از 
می توان به طراحی بر اســاس اصول هندسی، استفاده از رنگ های 
گریدبندی،  اصلــی، اســتفاده از عالئم تایپوگرافــی در صفحه آرایــی، 
ترکیب بنــدی عمــودی، افقــی یا مــورب، دوری از به کارگیــری عناصر 
کیــد بــر ســادگی،کاربردی بــودن و صراحــت در یــک اثــر  تزیینــی و تا

اشاره نمود.
گرافیــک منجر به   آثــار مدرســه باوهــاوس و ســبک آن در طراحی 
گردید و  رســیدن به دستاورد قابل توجهی در حوزه تایپوگرافی نوین 
گرافیک مانند سبک  زمینه ساز پیدایش جنبش های مدرن طراحی 
کنون نیز آثار آن در طراحی های  که تا سوئیس در طراحی پوستر شد 

روزمره مشهود است. 

گرافیک شاخص مدرسه باوهاوس گی های بصری آثار طراحی  بررسی ویژ
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پی نوشت ها

1 Bauhaus. 
2  Bau=Build, Haus= House.
3  Weimar.
4  Dessau.
5  Berlin.
6  Walter Gropius )1883 –1969(.
7  Hannes Meyer )1889 –1954(.
8  Ludwig Mies van der Rohe )1886 –1969(.
9 New Bauhaus.
10  László Moholy-Nagy )1895-1946(.
11 Design.
2 Hans M. Wingler )1920 -1984(.
13  Johannes Auerbach )1899- 1950(.
14 Oskar Schlemmer )1888 –1943(.
15  Joost Schmidt )1893 –1984(.
16  Josef Albers )1888 –1976(.
17 Herbert Bayer )1900 –1985(.
18 Capital.
19 Universal.
20 Utopia.
21 Offset.
22 Bauhausbucher.
23 Margit Tery )1892-1977(.
24 UTOPIA: Documents of Reality I and II.
25 New European Graphics.
26 Lettering on Buildings.
27 Wassily Wasilyevich Kandinsky )1866-1944(.
28 Lyonel Charles Feininger )1871 –1956(.
29 First, Second, Third, Fourth and Fifth Portfolio.
30 Behrens.
31 Basel School.
32 Fagus.
33 New Typography.
34 Dadaist.
35 Kurt Schwitters )1887–1948(.
36 De Stijl.

37 Theo van Doesburg )1883–1931(.
38 Jan Tschichold )1902-1974(.
39 Futura.
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he Bauhaus school was one of the pioneers of 
modern art in the years 1919 to 1933 in Ger-

many. A school of architecture and applied arts that 
worked on various fields of art and design. Bau-
haus played an important role in nurturing artists 
and was famous for the approach to design that it 
publicized. One of the main objectives of the Bau-
haus was to unify art, craft, and technology, and this 
approach was incorporated into the curriculum of 
the school. Bauhaus, which means “house of con-
struction” in German literature, existed for a period 
of fourteen years in three German cities (Weimar 
from 1919 to 1925, Dessau from 1925 to 1932 
and Berlin from 1932 to 1933), under three differ-
ent architect-directors: Walter Gropius from 1919 
to 1928, Hannes Meyer from 1928 to 1930 and 
Ludwig Mies van der Rohe from 1930 until 1933, 
when the school was closed by its own leadership 
under pressure from the Nazi-led government. Af-
ter closing the school, one of the teachers named 
Laszlo Moholy-Nagy, made efforts to continue the 
Bauhaus way by establishing the “New Bauhaus” 
school in Chicago, the United States, which was, 
however, closed only a year after it was opened, 
in 1938. In Bauhaus teaching, the theory and prac-
tical workshops were taught together. Practical is-
sues were taught in workshops of different fields of 
art and design. Some workshops were related to 
graphic design such as commercial art workshops 
(including advertising and typography), bookbind-
ing workshops, and printing workshops. Graphic 
works were produced by students, artists and 
craftsmen, often to meet the graphic and printing 
needs of the school. According to Hans Wingler, 
German scholar and author of several books about 

the Bauhaus, Bauhaus graphic services, printing 
and advertising was a pioneer in its time. Wingler’s 
view seems to be right as in the second and third 
decades of the twentieth century, graphic design in 
its present form was standing at the beginning of its 
way. The Bauhaus graphic works in its time were 
remarkable and impressive in diversity and creativ-
ity to the extent that they served as the inspiration 
to a significant number of graphic works in this cen-
tury. This article introduces visual characteristics 
of the most significant graphic design works of the 
Bauhaus in various fields, including school’s stamp 
design, typeface design, cover design, layout, post-
er, brochure, environmental graphic design, print-
ing and bookbinding, greeting card, invitation card, 
and official paper design. These works have been 
collected using secondary resources. The analyti-
cal investigation of the works reveals their most 
common features and characteristics to be the use 
of lowercase Latin letters, design and use of sans-
serif letters, printed primary colors, geometry, and 
photography, creation of asymmetric and non-dec-
orative order, and use of grid in layout. The graphic 
design and style prominent in the works of Bauhaus 
school led to important achievements in the field of 
new typography and facilitated the rise of modern 
graphic design movements such as Swiss style in 
poster design, which is also in use.
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