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طبيعت، الهام بخش 
خالقيت

وحيد محمديـ  مهندس مكانيك ماشين هاي كشاورزي

طبيعت،شابلونى براى بشر
شايدباديدن برخى ساختمان ها،خودروهاوياحتى ابزارهامتوجه 
شده ايدكه آن هابه پديده اى درطبيعت شباهت دارند.آرى طبيعت 
چون شابلونى براى علوم مختلف،الگوهاى متنوعى راعرضه مى دارد.

وجودندارد.امروزه  ومعمولى  دمده  لوازم  براى  درعصرحاضرجايى 
شاهدطراحى هاى گوناگون وبه روزدرتوليدى هاى كالن هستيم،به 
طورى كه يكى ازبخش هاى اصلى اين كمپانى ها،بررسى ساليق 
وطرح ايده هاى نواست.لذادراين رقابت تنگاتنگ عرضه ايده هاى 
اندكه  به دامان طبيعتى شده  نو،طراحان درعلوم مختلف دست 
همواره يارى دهنده بشربوده است.طرح هايى برگرفته ازآبزيان،نرم 
تنان،پرندگان وپديده هاى طبيعى.طراحى لباس هايى بامدل هايى 
ازحيات وحش،لوازم آشپزخانه، فرش هاوپرده هاى منازل وحتى 
بسته بندى هايى چون بسته بندى فرآورده هاى گوشتى (سوسيس 
يا كالباس) با الهام از موز،بسته بندى شيشه عطربا استفاده از فرم 
گل لوتوس،بسته بندى گوشواره با الهام از ميوه هاوسايروسايلى كه 
نيازبه هرگونه سليقه داشته باشد.بسيارى ازمردم ازعطرهاى بارايحه 
اى ازدل طبيعت استفاده مى كنند.البته گرچه امروزه توجه ويژه 
متخصصين رشته هاى مختلف به الگوپذيرى ازطبيعت معطوف شده 
امااسالم به عنوان كاملترين دين ازسال هاى دورمدام بشررادرجهت 

پيشرفت وتعالى بااين محوريت يارى كرده است.لذادرجاى جاى قرآن 
كريم وسخنان معصومين(ع) تاكيدبرمددجويى ازطبيعت به چشم 
مى خورد.براى نمونه بسيارندفرازهايى از كالم امام علي(ع)كه با كلماتي 
همچون فكر كن، تامل كن، نظر كن، بدان، تعجب كن وعبرت بگير، 
است.دراين شماره  موضوع  اين  خودبيانگراهميت  شوندكه  مي  آغاز 
پارافراترازصنعت خودروگذاشته وبانمونه هايى ازاين طرح هاى هنرى 

عجيب وزيبا آشناخواهيم شد.
طبيعت ومعمارى

طبيعت و آثار طبيعت در طول تاريخ هميشه منبع الهام و سرمشق 
خالقيت هاي انسان بوده است. طبيعت اين معلم بزرگ تاريخ، در زمينه 
هاي مختلف منشا خدماتي براي انسان جست و جوگر و كنجكاو بوده 
كه زمان آن به قدمت خود تاريخ مي رسد و در اين روند انسان بعد از 
گذر از قهر طبيعت، توانسته است چيرگي هاي خود را به او نشان دهد.اما 
طبيعت به عنوان منبع و نيروي ارزنده در خدمت انسان بيش از آنكه به 
انسان عقل گرا در امور كمي و تكنيكي كمك كند ، نياز روحي و احساسي 
او را برآورده ساخته است. شعر، ادبيات، هنر، فرهنگ وتمدن انسان هاي 
مختلف در جوامع گوناگون همراه با سنت ها و ارزش هاي آنان در طول 
تاريخ ، هميشه طبيعت را به عنوان نمادي الهام بخش اختيار كرده است. 
معماري به عنوان يك علم و به مثابه يك هنر در طول تاريخ منشا آثار 

بسياري از معماران و دوره هاي معماري بوده است.
از قديمي ترين نمونه هاي معماري باستان كه به طور شاخص با الهام 
از طبيعت و با اعتقاد به رب النوع ها و خدايان شكل گرفته، اهرام مصرو 
مجسمه هايى همچون ابوالهول است. اهرام سه گانه مصر به طور مشخص 
و در كنار آنها اهرام كوچكتر، سلسله كوههاي مختلفي را بيان مي كند كه 
در نظر زير دستان آن زمان اين معنارا برساند كه پادشاه عظمتي همچون 
كوه داشته است. تركيب انسان وحيوان را نيز در مجسمه ابوالهول مي 
توان نشانه اي از باورهاي وراي اين جهان و ملهم از نشانه هاي فرا طبيعت 

دانست.


