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هنر فرديت  نمي دانستم منظور نويسنده چيست. مواجه شدم   art of scienceوقتي در يك متن هنري با واژه   

 تجربه آياهنرِعلم، زيبا ساختنِ ستيابي به قانوني تكرار پذير است.علم، جستجو و اكتشاف و د وخلق زيبايي است؟
ياد نقش هايي را ب آغاز شد. جستجو وقتي اين سؤال برايم پيش آمد علمي ساختن هنر است؟  ، يا تكرار پذير  اي

نقش  و يادر تيمره خمين بر صخره ها حك كرده اند. هاي دور، در درّه نگاران سراوان آوردم كه  ساكنان زمان
آنها هنرمندان بودند يا نخستين . بود و امروزه براي ما بيانگرند جهان پيرامونشان هايي كه حاصل توجه آنان به

فصل "امري بينا رشته اي و  هنر نسبتي است كه هنر مند با دانش خود از جهان برقرار مي كند. علمِ عالمان؟
هنرمندان هر دو در پيِ عالمان و "ضمن اين كه  .دانسته شده است ١"مشترك بين تجربه علمي و خالقيت هنري

هاي در سفر نامه  سياحان را آنچه شايد بتوان 2."يافتن پاسخ براي پرسش هايي هستند كه در برابرشان قرار دارد
 ويرياتص بودند، شنيده چيزي در باره آنهاديده و يا  از موجوداتي كه آنها  .را نيز هنر علم ناميد خود مي كشيدند

اهده، در عرصه مش. تا سوقات راه، پاسخي به كنجكاوي همشهريانشان باشدمي گذاشتندبر جاي واقعي و يا انتزاعي 
  ميرخواند مورخ قرن نهم هجري مي نويسد:

مناسب چنان نمود كه شمه اي از حاالت وواقعاتي كه عقل به مشاهده آن اعتبار نداشته باشد محرر و  "
  3"مسطور گردد 

   .اعتبار نداشته باشد نيز حس كنجكاوي مخاطب خود را  بر مي انگيختچنان تصاويري كه عقل به مشاهده آن 
 ز چهره سلطان حسين بايقرا در هرات كشيد ويا در دوران صفويه،  بازتاب كه كمال الدين بهزاد ااما نقاشي هايي 
 رآمدگي. گفته مي شود ظهور ببودحاكي از ظهور نقاشي به عنوان امري ميان رشته اي  وزندگي مشاهدة دقيق 

" از تبعات کاهش منزلت قزلباشان دانست که در تارك كاله قزلباش وحذف آن در نگارگري صفويه را مي توان
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مردان شمشير بودند و وجودشان پس از روی کار آمدن و تثبيت دولت صفوی نه تنها ضروری بنظر نمی 
   ٤رسيد، مزاحم نيز بود"

از نقش حيوانات محلي، اندام ها ويا موضوعات روزمره به صورت مسافراني نظير انگلبرت كمپفر هلندي ، آثاري "
كار وشهر، حاكي از دقت  ثبت لحظات زندگي،  5."نددسفارش مي دا به هنرمندان ايراني تك چهره و يا گروهي ،

 گرف ي شسبب تعبير  "،ترجمه" وقوع يك اشتباه در همچنان كه .نيز هست "هنر علمي بودن"نظر   و شاهدي بر 
توسط  "درخشان" يعني kerenژة ترجمه وا گفته مي شود مشهور آن است.شاخ دار نمونه  موساي .شده است

   كوچك شاخدوبا  آن حضرتسبب توليد مجسمه  "،شاخ"به  و التين كتاب مقدس )(درنسخ قديم  مقدس ژروم
  6شد. ميكل آنژ بوسيله

 علمِ هنر همان است كه به اصول پرسپكتيو( سه بُعد نمايي) و در آميختن رنگ ها ، نورها وسايه ها مي پردازد.   
شگاه به مناسبت نماي متني از موزه ويكتوريا برخوردم كهتا به  دانسته ها و پرسش ها در ذهنم تاب بر ميداشت اين

  :بود فراهم ساخته هنرِ علم
خواه حيوانات بپرند، شناكنند، بخزند، وول بخورند،يا راه بروند، الهام بخش تصورات و خيال آفريني هاي  

مايند.  ما مجذوب موجودات پيرامون خود  هستيم. در سيصد سال گذشته تنوع خيره كننده آنها   با 
وري هاي رو به تغيير، دقت تمام از طريق تصاوير علمي، توصيف شده است. در طول ساليان متمادي فن آ

شيوه هاي تازه اي از كشف و تفسير جهان فراهم آوردند. تصوير برداري ديجيتال و بازتوليد هاي كامپيوتري  
دامنه  ابزاركار هنرمندان را گسترده اند اما كامالً هم جايگزين تكنيك هاي سنتي نشده اند. چشم، ذهن 

ام مركز دميالدي آمستر 1700علمي است. در سال  و دست هنوز اصلي ترين ابزار براي تصوير سازيِ
سرزمين هاي غريب، ظروف  مواد غذاييِ ا و شركت هند شرقي هلند با انواعتجارت جهاني بود. كشتي ه

  زيباي چيني و با فلزات كمياب از چين، هند و جنوب شرقي آسيا باز مي گشتند.
لباً به صورت پوست هاي خشك شده و يا نمونه را نيز غا ناشناختهكشتي هاي شركت، انبوهي از حيوانات 

هاي نگهداري شده در الكل  با خود مي آوردند. وفور اين كشفيات، راه هاي تازه اي از  درك  و طبقه 
بندي هاي طبيعي  را بر انگيخت. همچنين مهارت هنرمندانه اي الزم بود تا ويژگي هاي چنين موجودات 

گئورگ ِابِرهارد رامف ( آنان را در خيال خود دوباره سازي كند.اگزوتيك ( غريب) را ثبت  و زندگي 
Georg Eberhard Rumpf   يكي از تجار كمپاني هند شرقي هلند،در  1702  - 1627  يا رامفيوس

اين جزيره االن در قلمرو اندونزي  قرار دارد. رومف[گياهشناس متولد آلمان] با بود.  Ambonجزيره 
وجودي كه كور بود، مجموعه خارق العاده اي از گياهان و جانوران را براي استفاده در سيستم طبقه بندي 

 .سه سال پس از فوت اش انتشار يافت D’Amboinsche Rariteitkamerاش  فراهم آورد. كتاب او 
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ندي در غياب شئي، س زيباست، به نحوي كه جزئيات يك موجود يا شئيهنر علم، ثبت و ترسيم دقيق  نابراينب
	  شود. و موجب آگاهي و شگفتي مخاطبانشآورد فراهم  براي مطالعه عالمان و آشنايي مردمان معمولي

  تركيب علم وهنر
پَن ِلوِه بيولوژيست و متخصص مطالعه جانوران ، همان ميكرو سينما ست؟ ژان "هنر علم"اما از جنبه سينما، آيا     
مي ناميد. هرچند ديگران  كار هاي او را  "، فيلم علمي"آوانگاردمنفك از فيلم هاي تجربي و يا  ، آثارش راييدريا

 لوه عالقه داشت، آثارش نزدن ِطبقه بندي  كرده اند.  پَ ترکيب علم و هنردر زمره آثار سوررئاليست و آوانگارد و 
" آشکار ود اين به مخاطب عام نيز مي انديشيد. فيلم هاي اورا جامعه علمي، اعتباري در خور كسب كند با وج

به نوشته  كيت بيتي، بعداز پايان دوره   نيز ناميده اند. ٧"طبيعت زير آب (اتوپيا) ناكجا آباد شعر پنهانسازِی 
، پن لوه به فيلم هايش گفتار وموسيقي افزود وگفتار را خودش مي خواند. هر 1930ميان نويس ها در اوايل دهه 

[آنتروپومورفيسم]قرار داده مي فيلم را با ارگانيسم ها(موجودات ريزي) مي انباشت كه در وضعيتي شبه انساني 
م آن جمله است فيل . ( از جمله فيلم زندگي عشقي اختاپوس). ميكرو سينما در آثار ديگران ادامه يافت. ازشدند

عناصر مفرح مي آميخت. در فيلم با ساخته مانك من  كه مشاهدات علمي را  "هيوالهاي عجيب در يك قطره آب"
مار دريايي يا اژدهاي چيني موضوع مورد مطالعه، يك الرو پشه است كه ده هزار برابر بزرگ شده بود. ژان كاستو،  

ود.اين روند به آثار تاريخ طبيعي بي بي سي وديويد آتن برو  كشيد. نيز كارش ميكرو فوتو گرافي زير دريايي ب
همان نظرگاه ميكرو سينماي پن لوه را كه بديلي در برابر نظريه گريرسون   ) cane toadsكارگردان فيلم وزغ ها(

 مفهوم هنر اينها از است بنمايش در آورد. اين فيلم شوخي اي با مفهوم جدّي بودن در سينماي مستند است. همه
  .اند علم متفاوت

  علم در عصر جديد  هنرِ  
  بيرون كشيدن قصه از درون علم

به عنوان يك ابزار هنري وعلمي  ، ديگر از هنگامي كه دوربين به ميكروسكوپ ها سوار شد، ميكروسوپ  
كي دامپزش دانشكده علوم پزشكي و. است در خدمت متخصصان و دانشمندان مي شود. هنر علم، شاخه اي  شناخته

مسابقه اي اعالم كرد  و پژوهشگران را به چالشي يگانه فراخواند كه در آن   2014دانشگاه بريستول براي سال 
خواسته شده بود تا در البراتوار ها وتجربيات خود جنبه هاي زيبايي شناختي را جستجو  و معرفي كنند. همچنين 

  رد:دانشگاه پرينستن نمايشگاهي از هنر علم برگزار ك
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  شبي پرستاره  
باري جيكوب استاد روانشناسي دانشگاه پرينستون و يك پژوهشگر به نام كاسيمير فورنال تصويري ميكروسكوپي   

 ن مكآوازي كه داتابلوي ونگ گوگ و  به ياد  ازهيپوكامپوِس [ مركز حافظه در مغز] يك موش برداشتند و آن را
  .8، ناميدند"شبي پرستاره  "خوانده بود،  سروده و ون گوگبراي ونسان  1970در دهه   لين 

                                                            

  با خود مي گويد: مي ن رِس آسايشگاه در ون گوگ     -٨ 
  پر ستاره ، پرستاره شبي

  بچينآبي و خاكستري  ،نقاشي ات برروي پالتِ
  بنگردر روزي تابستاني به بيرون 

  مرا مي شناسي اندوه درونچشماني كه  
  سايه هايي بر فراز تپه ها

  بريزطرحي از درختان ونرگس ها 
  آرنسيم وسوز زمستاني را بچنگ 

  برفي سرزميني  دربا رنگ هايي 
      



لياييِ مغز به نام  ، سلول هاي گِيي از هم گشوده  و يا منفجر شدهطال ستاره مانند سياه كه در زمينهلكه هاي 
   آستروسيت هستند (  آسترو در يوناني به معناي ستاره است).

  

  
  

  است يست در باره همين تصوير نوشته سايت ساينت
بر اساس نظر اين پژوهشگران، بخاطر اخالل در كار هيپوكامپوس ، افسردگي ايجاد مي شود كه ممكنست  "

  ."همين امر به خودكشي ونگوگ انجاميده باشد
تصوير ديگر را براي نمايشگاه هنر علم برگزيدند. دانشگاه  پرينستون هر ساله  42اخيراً هيئت ژوري اين تصوير و   

ريان جو اعضاي علمي و فارغ التحصيالن دانشگاه را به مسابقه اي فرامي خواند تا تصاويري را كه در ، دانشجويان 
 24را به مسابقه بگذارند .  از و داراي مزيت يا شايستگي زيبايي شناختي است  تحقيقات علمي فراهم آورده

كار ديگر در  37گزيد  كه به همراه تصاويري رسيد كه  هيئت ژوري از بينشان  سه تا را بر ،دانشگاه دپارتمان
  نمايشگاه ارائه شد.   



كِرم ها و پروتئين ها، كريستال ها وشعله ها وحتي الرو حشره هاي ميوه ، موضوع تصاوير هنر علم هستند كه همه 
 مربوط اند. برخي از عرصه هاي تحقيق،  براي مثال شبكه 9"ارتباط ها   "آنها به نحوي به مضمون امسال يعني 

الگوهاي  سروكار دارند. در ساير عرصه هاي تحقيق، مانند : "ارتباط ها "بوضوح با  ،يا اينترنت 10هاي عصبي
، زوال بناهاي يادمان به خاطر باران هاي اسيدي، پل ها، ردّي كه عبور يك جريان هواي سرد در طبيعت 11تالفراك

ارتباط ها ظريف تر ولي  به همان اندازه هم ، در هنگام عبور از ميان يك شعله آتش از خود بر جاي مي گذارد
  معتبر اند. 

در متني كه توسط آدام فينكلستاين، استاد علوم كامپيوتر و يكي از برنامه ريزان اين نمايشگاه نوشته شده ، توانايي 
. مي شماردنمايشگاه هنر علم  را در توانايي اش براي خلق راه جديدي از مشاهده توسط هنرمندان و دانشمندان بر 

   :كلستاين مي گويدنآدام في
، پنجره اي دموكراتيك است كه از طريق آن افراد غير متخصص نيز اين تصوير پرقدرتدر عين حال ،  "

  مي توانند هيجان اكتشاف علمي را احساس كنند.
  

  
  

                                                            

 9 - connections     
 10 -neutral network  

د و مشاهده مي شوجكسون پاالك نيز  آثار اكسپرسيونيستي آبسترةموجود در طبيعت كه در   و يا منظم شكل هاي نامنظم - 11 
  تال آرت كامپيوتري را بوجود آورد.بعد تر فراك



تين جوكر مار ، كارشرق بهغرب ، غرب  به شرق
توسط  (در برنامه علوم آتمسفريك و اقيانوسي)

 اين نمايشگر و هيئت داوري مقام اول را بدست آورد
شرق به غرب  است كه بادهاي دورتادور كره زمين از

يا غرب به  شرق( به رنگ (به رنگ آبي ) 
(اهدايي بخش مسابقه دانشگاه درحركت اند.قرمز)

  12پرينستون).
   

  
  

  ستاره دريايي
د و هستن مي بار و كليف برانگوين هر دو مهندس ژنتيكجَ

يا ستاره دريايي نام نهاده )medusa( را كه مدوسا  تصويري 
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  اي از مارتين جوكر در سايت   دانشگاه پرينستون .و نوشته 



 كه دور سر   اند، كرم هايي ميكروسكوپيك و ذره بيني هستند 

وقتي كه  ديرهنگام " :ديگر پيچيده اند. جَمي بار  مي گويديك
در آزمايشگاه روي نمونه آزمايشي ام زير ميكروسكوپ كار مي 

 هبرنام اين  روي. وي "برو شدمكردم با اين تصوير شوكه آور رو
تعيين  كول هاي داراي سيگنال ، كار مي كرد كه  چگونه مول

  13.هستند (ارگانيسم) موجود ريزسلول و  كنندة اندازة
  

  
  

Brainbow rainbow   
  رنگين كمان مغز
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تصوير برداري ميكروسكوپيك، و مهارت فني، رنگين كماني 
ميدهد تا جريان مغزي بوجود آورده  و به متخصص اجاز 

  الكتريكي درسلول هاي عصبي را مطالعه كند.
 

اميد وارم دانشمندان و دانشگاهيان ما نيز اسناد زيباي جهان هاي نانموده و مكشوف خود را منتشر ساخته باشند. 
  ؟چه زماني نخستين جشنوارة هنر علم در ايران برگزار خواهد شد

 


