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 حافظ آهیآقای 

به مطرح  مستندسازیحافظ آهی یکی از منتخبین جشنواره ترویج علم سال جاری است که در حوزه سینما و 

 ،علمی سازیبرنامهتخصص اصلی من »: گویدمیکردن موضوعات علمی پرداخته و در رابطه با این موضوع 

توانستم به همین جهت  و امکردهتحصیل فیزیک و سینما هایرشتهمن در  درواقع. است سازیفیلمو  مستندسازی

تعادل بین علم و هنر ک ی بر این بوده که عمدتاًتالش من  .در حوزه علم و هنر فعالیت داشته باشم یمدر کارها

و رادیویی  هایشبکهدر هم صدا  سازیبرنامهبا  راکار ترویج علم  بنده ایجاد کنم. پیوند هاآنو بین  کردهبرقرار 

 «.شروع کردم مختلف اینترنتی هایپادکستهم در 

مفاهیم علمی، فعال بوده  سازیسادهترویج علم و  ٔ  درزمینه تلویزیونمختلف رادیو و  هایشبکهحافظ آهی در 

چند سال در تلویزیون  ازآنپس .امساختهرادیویی مختلف  هایبرنامهاین  ۸۵از سال  :گویدمیو در این رابطه 

تهیه کردم و سردبیر  و یاکارگردان ، نویسنده عنوانبهدر تلویزیون  امختلفی ر هایبرنامه ۸۹از سال  .مشغول شدم

 هایشبکهدر هم دیگری را  هایبرنامه. در تلویزیون در بخش علمی فعالیت داشتم مختلفعناوینبه درواقع

 هافعالیتاین  ازجملهمنتشر شد، آپارات  سایتوببرنامه تلسکوپ که سال گذشته از . کردم اندازیراهاینترنتی 

 را از آن خود کرد. کشور برنامه علمی اینترنتی جایزه بهترین است که

با توجه به اینکه  خاص طوربهدر حوزه ترویجی  ،سازیبرنامهحوزه  وی در ادامه توضیحات خود افزود: عالوه بر

 ویژهبههای مختلف  ٔ  درزمینهبین علم و هنر  ایرابطهسعی کردم تحصیلی من مرتبط با علم و هنر بوده، رشته 

 هایحوزهدر آموزشی  هایدوره و آموزشی مختلف هایکالسدر کنار این موارد سعی کردم . ، ایجاد کنمسینما
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 هافعالیتدر کنار این  .ترتیب دادممختلفی را  هایهمایش ،ترویج علم در سینما ٔ  درزمینه کرده وبرگزار  علمی

 .امنوشتهترویج علم مطالبی  ٔ  درزمینه یدر مجالت و نشریات مختلف نیز همکاری داشته و هارسانهبا 

 دریک ابزار مهم  عنوانبهاز هنر  توانمیچگونه عنوان کرد که  مسئلهدغدغه خود را در این  ترینمهمحافظ آهی 

ترویج علم کشور  هایسیاستکه باید در تدوین است  اینکته ترینمهماین  وی،به نظر د. تفاده کرترویج علم اس

را باید بیگانگی علم و هنر  این سیاست ضعفنقطهبه باور این فعال حوزه ترویج علم کشور،  .قرار گیرد مدنظر

 دانست.

و  سازیعمومیاگر ترویج علم و  ترویج علم را درست تعریف کنیم باید اصوالًما بر این نکته که  تأکیدوی با 

تلویزیون  یی مانندهارسانهاز مسائلی که است باید در راستای دستیابی به این اهداف حرکت کرده و  آن سازیبومی

کاربری  اشاعه علم هایروشاز این  هرکدامافزود:  باید با خشک علمی متفاوت باشند شوندمیدر جامعه مطرح 

 ٔ  درزمینه هاسالکسی که  عنوانبهمن  .نیست جامعه ، بدنهمقاالت علمیهدف  اصوالًو  دارند راخاص خود 

دوست دارم کار بزرگان و  م،به این حوزه هست مندعالقهده و و مخاطب ترویج علم بو امکارکردهترویج علم 

خاص علمی تخصصی ندارد  ٔ  درزمینهمهم این است که یک فرد که  .این حوزه را پیگیری کنم نظرانصاحب

 صورتبهدر ترویج علم نباید  شدهمطرحبتواند با یک مسئله علمی مرتبط با آن حوزه ارتباط برقرار کند و مسائل 

بسیار مهم  کاربردی، یک ابزار عنوانبهاستفاده از هنر برای ترویج علم  . در این میانباشد دانشگاهیخشک و 

شما در کشورهای مختلف جهان  برای مثال .تمام سطوح جامعه عملی کندتواند ترویج علم را در است و می

تواند مسائل مختلف علمی را در قالب فیلم به مردم جامعه ید ببینید که سینما عالوه بر کاربرد سرگرمی میتوانمی

نوشته ترویج علم  باهدفحتی از سوی دانشمندان  همهای رمان مختلف کتاب .کندارائه  آنو عموم طبقات 
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البته دخترش نیز در  که علم نوشته ٔ  درزمینهبرای مثال استیون هاوکینگ سه جلد رمان برای نوجوانان  .شودمی

 .اندبودهنوجوانان  هاکتابکمک کرده است ولی مهم این است که هدف وی در این  وی نگارش این کتاب به

رابطه بین علم و هنر در  اصوالًما این است که مشکل  ترینبزرگ متأسفانه»وی در خاتمه توضیحات خود افزود: 

کنند هیچ اعتباری برای هنر قائل نبوده علم کار می ٔ  درزمینهاساتیدی که  متأسفانه .است شدهقطعکشور ما عمالً 

نیز با مفاهیم علمی بیگانه و غریب هستند و در این میان اگر بتوان بین  کنندمی هنرکار ٔ  درزمینهو اساتیدی که 

ام یک ارتباط ها تالش کردهمن در این سال .بین بودتوان به ترویج علم خوشاین دو حوزه ارتباط برقرار کرد می

هنر  هایحوزهدی در منجر به پدید آمدن و آثار ارزشمن ،کنم که اگر این اتفاق بیفتد رارخوب بین علم و هنر برق

 «طوالنی باقی خواهد ماند. هایمدتبرای  جه آن درو نتیو علم شده 

 گفتگو: احسان محمدحسینی

 


