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توگوی «ایران» با سیدعبداهلل انوار ،نسخه شناس و تهران پژوه پیشکسوت معاصر
گف 

هرکس هر چه میخواهد بگوید
جالل آزادیخواه بود

برای فیشبرداری از محلهها و خیابانهای تهران روزانه  30کیلومتر راه میرفتم
مریم شهبازی
خبرنگار

اغراق نیست اگر بگوییم از در و دیوار خانهاش کتاب میبارد! سمت چپ ،کمی بعد از ورودی
خانه تهران پژوه و نســخه شــناس مشهور معاصر ،درســت وسط ســالن پذیرایی که بیشتر به
مخازن کتابخانههای قدیمی میماند تا بخشــی از یک خانه ،میز و صندلی کوچکی گذاشته
و آنجا اغلب پذیرای میهمانانی اســت که میآیند تا پای گفتههایش بنشــینند .ســیدعبداهلل
انوار را جــان تهران میداننــد که حق هم همین اســت ،پژوهــش و تحقیق دربــاره محلهها،
خیابانها و بناهای این بخش از ســرزمینمان را از ســال ،27درســت از هنگامی که حس کرد
خطــرنابودیدرکمینقناتهایتهراناســت،آغازکرد.هرروزازمحلهشــمیرانباپایپیاده
 30کیلومتریراهمیرفتتابلکهنشانیازبینشانهایتاریخیشهرزادگاهشبیابد.پدرش
«سیدیعقوبانوار»ازعلمایتهرانوافرادمؤثردرماجراهایمرتبطبامشروطهبود،مادرش
هم دخترعموی امین الدوله ،صدراعظم مظفرالدین شاه ،با این حال وقتی به خانهاش قدم
بگــذارینهتنهاباردپاییاززندگیاشــرافیروبهرونمیشــویبلکههمانبدوورودکشــکول
باالیشومینهنشــانمیدهدکهچهزندگیباقناعتیپیشهکردهاست.میگوید«:اینرااینجا
گذاشتهامتاهیچگاهسادهزیستیفراموشمنشود».حتیتأکیدمیکندکهصوفیگریبخشی
از روحیه ما ایرانیان است که باید حواســمان به حفظش در روح و روانمان باشد .همه آنهایی
که انوار را میشناســند میدانند که بخش عمدهای از نود و چهار ســال زندگیاش به مطالعه
و پژوهش گذشته است  ،وی از همان دوران دبیرســتان آنقدر غرق مطالعه و تالش برای درک
حوزههای مختلف بویژه علوم قدیمی شــده که ســال هاســت ثانیهها و ساعتهای عمرش
نصیب همان کتابها شــدهاند ،پشــیمان هم نیست«:پشــیمان نیســتم کــه ازدواج نکردم و
عمرم صرف خواندن و تالش برای دانســتن شــد ،پشیمان نیســتم که هیچگاه به سراغ قبول
منصبهایدولتینرفتمیااینکهدلمشــغولیهایمادیســایرینبرایممهمنبود.انتخاب
خودم اســت ،اگر بازهم به عقب بازگردم همین شــیوه را برمی گزینم».عصــر یکی از همین
روزهای پاییزی به خانه این مترجم ،نسخه شــناس ،فهرست نویس ،ریاضیدان و متخصص
علومکهنرفتیمتاقدریبیشتربازندگیمردیآشناشویمکهاوراازمعدودبازماندگاننسلی
میدانندکههمچونحکمایقرنهایدوربهعلوممختلفاحاطهداشتند.

ëëیکــی از نــکات جالــب توجــه درباره شــما
پیشــینهخانوادگیتاناست،پدریمشروطه
خواه و مبارز و از آن سو مادری که دختر عموی
امینالدوله ،صدراعظم دوران قاجار اســت.
چطور میشود که «سید یعقوب انوار» ،مردی
ســنتی-مذهبیکهبهتدریسدروسحوزوی
مشغولبودهازطرفدارانسرسختمشروطه
میشود؟
تا پیش از مشروطه ،پدرم که از علمای تهران
بود به تدریس فقه و اصول اشــتغال داشــت
امــا وقتی بحــث مشــروطهخواهی بــه میان
آمــد از طرفــداران جدیاش شــد ،تدریس را
رها وتمام زندگیاش را صرف آزادیخواهی
کــرد .حضــور فعالی در مبــارزات مشــروطه
داشــت آنچنــان کــه مــورد غضب رضاشــاه
قرارگرفت و بعداز کودتای محمدعلی شــاه،
نود روز گرفتار زندان شــد.آنقدر شکنجههای
ســختی در روزهــای زندانــی شــدن متحمل
شــد کــه همــواره آن را از ســختترین دوران
زندگیاشمیخواند.پدرمبههمراهچهارنفر
دیگر زندانی شده بود که از آن تعداد میتوان
به یحیی میرزا(پدر ایرج اسکندری) و قاضی
ارداقــی اشــاره کــرد کــه ارداقــی در نهایــت از
ســوی زندانبانان مســموم شــده و جان خود
را از دســت داد ،اســامی ایــن افــراد در تاریــخ
مشــروطیت کســروی هــم آمــده اســت .در
نهایت بعد از 90روز محاکمه شدند و پدرم به
مازندران تبعید شد .محمدولیخان سپهدار
کــه بعدهــا سپهســاالر و یکــی از دو فرمانــده
معــروف فتــح تهــران در جریــان انقــاب
مشــروطه شد وقتی از تبعید پدرم باخبر شد
بهدنبال او فرستاد .پدرم مالزم سپهساالر شد
و با حضور مســتقیم در ماجــرای این فتح به
تهران بازگشت ،بعد از آن در جنگهای دیگر
مرتبط با مشروطه هم حضور داشت تا اینکه
در نهایت وکیل مجلس شورای ملی شد ،در
کمیسیون قوانین حضور پیدا کرد و برای جلد

اول قانون مدنی تالش بسیاری کرد.
 ëëماجرای تغییرنام خانوادگیتان از جزایری
بهانوارچهبوده؟
پــدرم از ســیدهای جزایــری بود ،نســبش به
ســیدنعمتاهلل جزایــری از فقهــای دوران
صفوی میرســید که صاحب آثار متعددی
از جملــه «االنــوار النعمانیه» بــود ،وقتی در
تهران شناســنامه اجباری شــد و قرار شد هر
کســی نامی برای فامیلی خــود برگزیند جد
پدریام ترجیح داد از آن به بعد او را «انوار»
خطابکنند.
ëëاز بحــث پدرتــان و ماجــرای تغییرنــام
خانوادگیتانکهبگذریم،چطورشــدکهبرای
تحصیلدردانشــگاهرشــتهحقوقراانتخاب
کردید؟
لهای
دوران ابتدایــیام بــه ســال  1310و ســا 
بعد از آن بازمیگردد ،چند سالی در مدرسه
«سیروس» درس خواندم تا اینکه منحل شد
و بخشی از آن با عنوان مدرسه «امیرمعزی»
به کار خود ادامه داد ،به «امیرمعزی»رفتم و
موفق به کسب عنوان شاگرد ممتازی تهران
شــدم .بعــد از آن بــه کالــج امریکایــی البــرز
رفتم که کالسهایش دوزبانه برگزار میشد،
یادگیری زبان انگلیسی را مدیون آن مدرسه
هســتم .چند ســاعتی هم «مبادیالعربیه»
میخواندیــم که مبنایی بــرای یادگیری زبان
عربــی شــد .ســال دهــم متوســطه بــودم که
امریکاییها رفتند و این کالج دست ایرانیها
افتاد ،دوران متوســطه دو قســمت شده بود،
سال پنجم متوسطه در امتحان ورودی ششم
ادبــی قبــول شــدم ،آن را دوماهــه خوانــدم
و در کنکــور رشــته حقوق شــرکت کــردم .آن
زمان فقط دانشــکده حقوق بــود که با کنکور
دانشــجو میگرفت چراکه بیــش از یک هزار
نفــر متقاضــی داشــت و تنهــا  30دانشــجو
میپذیرفت ،برای همین بود که این رشته را
انتخابکردم.

ëëو پدرتان شما را شــماتت کرد که چرا رشتهای
مبتنــی بــر علــوم اعتبــاری را بــرای تحصیــل
برگزید هاید!
بلــه ،حقــوق را از علــوم عقلی نمیدانســت و
اصــرار داشــت نباید به رشــتهای که مبنــای آن
امریاعتباریستقناعتکنم.بنابراینبهطور
همزمانبهتحصیلدرششمریاضیدبیرستان
پرداختــم و بعــد از اتمام آن در حالی که ســال
نخست رشته حقوق را تمام کرده بودم به طور
همزمان به دانشســرای عالی رفتم و تحصیل
در رشــته ریاضی را هم آغاز کردم .به سال دوم
رشته ریاضی رسیده بودم که مشمول خدمت
ســربازی شــدم ،هــر دو دانشــکده درخواســت
معافیتمن را نوشتند تاقادر به ادامه تحصیل
شوم که متوجه تحصیل همزمانم در دو رشته
دانشــگاهی شــدند! کار من از نظــر آنان مغایر
با قانــون بــود بنابراین بیســت و چهارســاعت
مهلت دادنــد تا یکی از آن دو رشــته را انتخاب
کنم .تصمیم گرفتم حقوق را به پایان برسانم،
خرداد ســال  1324کارشناســی رشــته حقوق با
گرایشعلومقضاییگرفتم؛بعدبهسراغادامه
تحصیلــم در رشــته ریاضــی رفتــم و آن را هم
به اتمام رســاندم .هنوز مشــمول نظام وظیفه
نشــده بودم ،در آزمون اســتخدامی بانک ملی
شــرکت کردم ،گمان میکردم در قسمت آمار
یا حقوقی بانک مشــغول کار شوم اما برخالف
تصــورم مــن را به باجــهای در محــدوده دروازه
شــمیران فرســتادند کــه هنــوز داخل شــهر به
حســاب نمیآمد و تا چشم کار میکرد مملو از
مغازههای چوب فروشی بود .بیش از یکسال و
نیم آنجا کار کردم و هر روز هم ناراضیتر از روز
قبل بودم .حتی تصمیم به اســتعفا گرفتم اما
از نگرانی بیکاری دســت نگه داشتم .دانشکده
هنرســرای عالی که از ســوی آلمانها تأســیس
شــده بود متقاضی معلم ریاضی بــود ،حدود
ســه ســال بــه تدریــس مکمــل جبر و هندســه
تحلیلی پرداختم .باالخره به خدمت سربازی
فراخوانده شدم و تدریس را رها کردم ،فروردین
سال 1329عازم سربازی شدم.
ëëبعدازآنبودکهبهوزارتفرهنگرفتید؟
بله ،وزارت فرهنگ به معلم نیاز داشت و من
آنجاحدودپنجسالیبهتدریسزبانانگلیسی
و فرانسه مشغول شدم.یادگیری زبان فرانسه
را مدیــون تحصیــل در رشــته ریاضــی بــودم،
چراکه آن سالها اغلب کتابهای این رشته به
فرانسه بود و ناچار به یادگیری این زبان شدم.
دو-ســه ســالی هم بهعنوان مترجم بــه اداره
نــگارش وزارت فرهنــگ کــه بــه اداره معارف
مشهوربودرفتم.
ëëورودتانبهکتابخانهملیوفعالیتدربخش
نسخخطیبهپیشنهاداستادمحققبود؟
بلــه ،همــان حــدودی کــه بهعنــوان مترجــم
مشــغول بــودم مهــدی محقــق هم ریاســت
بخش نســخ خطی کتابخانه ملــی را برعهده
داشــت ،بایــد بــرای مدتــی عــازم انگلســتان
میشــد ،چند نفــری بــه جایگزینــی او کاندید
شــدند .مــن از طرف خود محقــق به مدیریت
کتابخانــه ملــی معرفــی شــدم و در نهایــت
بهعنوان متصدی نســخ خطی کتابخانه ملی
فعالیتم را آغاز کردم.

 ëëبه دوران دانشــگاهتان بازگردیم ،از دوستی با
جاللآلاحمدبگویید،اینآشناییبهسالهای
تحصیلتاندردانشسرایعالیبازمیگردد؟
دوســتیام بــا جــال از ســالهای جوانیمــان
شروع شد و تا زمان مرگ او ادامه یافت .جالل
در شعبه ادبی دانشگاه مشغول تحصیل بود،
مــن هم در شــعبه ریاضــی دانشســرای عالی
درس میخوانــدم .از ســوی دانشــجویان هــر
دوشــعبه انجمنی ادبی برپا شــده بود که بنای
آشــنایی ما شد .آن ســالها خانهام در منطقه
شــمیران بــود ،نزدیک منزل جالل و ســیمین
دانشــور و همین نزدیکی خانههایمــان ،رفت
و آمدمان را بیشــتر کرد.افکارمان بهم نزدیک
بود ،جالل مردی بسیار آزادیخواه بود ،آنچنان
کــه عمــده زندگــیاش غیــر از ادبیــات صرف
جنگیدنبااستبدادشد.
 ëëهم شــما و هم جالل از خانوادههایی سنتی-
مذهبی بودید ،اما جالب اســت کــه تا این حد
دنبالآرمانمدرنآزادیبودید.
من اهل سیاست نبودم ،اما جالل اینطور بود،
نســل جدید هر چه دلش میخواهد به جالل
بگویــد اما من کــه او را از نزدیک میشــناختم
تأکید دارم که مردی مبارز بود ،حتی دســت به
تأســیس انجمن نویســندگان زد و در آن برای
آزادی و نویســندگی تالش کــرد .او در حمایت
از ملی شــدن صنعت نفت هم با تمام وجود
نوشــت و حتی در اســتبداد بعــد از کودتای 28
مــرداد هم تــا جایی که توانســت بــرای آزادی
جنگید.
 ëëبعــد از کوتــای 28مــرداد شــما و چنــد نفر از
همفکرانتــاندســتبــهراهانــدازیحلقههای
فلسفیزدید،ازجمعهشبهاییکهبهمیزبانی
شمابرگزارمیشدبگویید.
ایــن جمعــه شــبها در ســالهایی که ســاکن
خیابان شمیران بودم برگزار میشد ،از آنجایی
که میزبانی این جمع را من به عهده داشتم به
شوخی از آن به انواریه یاد میکردند ،متأسفانه
اغلب آن دوستان دیگر در قید حیات نیستند.
زندهیاد دکترامیرحسین آریانپور که بیاغراق
یکــی از مــردان پــاک و آزادیخــواه کشــورمان
بــود ،زنده یاد ســیدجالل آشــتیانی کــه یکی از
فیلســوفان دوران خود بود ،دکتر فردید که تازه
از آلمان آمده بود ،دکتر هوشیار که حق استادی
برگردنمان داشت و سرلشکرفربد که آن موقع
هنــوز ســروان بــود و از جملــه افســران پاکنهاد
ارتــش کشــورمان بــه شــمار میآمــد و مهدی
محقــق هــم کــه اغلــب در این جمــع حضور
داشت.بهغیرازمباحثفلسفی-علمیدرباره
اتفاقات سیاســی هم حرف میزدیم ،با وجود
اســتبداد حاکــم بــر آن روزهــا ،قبــل از آغاز هر
جلسه از اوضاع و احوال روز میگفتیم.
 ëëبرپایــی محفلهایتان با مشــکلی از ســمت
سازمانهایامنیتیروبهرونشد؟
نه ،حتماً از محتوای صحبتهای هفتگیمان
خبر داشــتند کــه کاری به کارمان نداشــتند ،به
احتمــال خیالشــان راحــت بــوده کــه بــه رغم
مخالفتمــان بــا شــرایط سیاســی بــرای آنــان
خطرینداریم.
ëëدرخاطرتانهستکهزمانکودتاکجابودید؟
صبح روز کودتا به کتابخانه مجلس رفته بودم.

هنوز خبر چندانی از شــلوغیها نبــود که برای
ناهــار بــه منزل فربد رفتــم .بعد ازظهــر که به
خیابــان رفتیم بــا جمعیتــی از اراذل و اوباش
چاقوکــش روبــهرو شــدیم که به ســمت خانه
مصدق میرفتند .تصمیم گرفتیم به ســمت
منــزل مصدق برویم تــا از او دفاع کنیم .اجازه
ورود بــه محدوده منزلش را نمیدادند ،به زور
اســلحه مردم را به عقــب میراندنــد .قادر به
هیچ کمکی نبودیم و همراه با سرلشــکر فربد
به سمت خانه من بازگشتیم ،اغلب شاگردان
فربد کــه آن زمان اســتاد یکی از دانشــگاههای
نظامــی بــود از ســمت ســلطنتآباد در حــال
حرکــت به طــرف خانه مصــدق بودند تــا اگر
کاری از عهدهشان ساخته است انجام بدهند.
مصــدق آنقــدر میــان مــردم نفوذ داشــت که
بحث اصلی هر خانهای شده بود.
 ëëگفتههایتــان دربــاره کودتــا و مصــدق در
شرایطیستکههیچگاهازشمابهعنوانفردی
سیاسییادنمیشود!
سیاســی نبودم اما بحث مصدق فرق داشت،
او یکــی از پاکترین سیاســتمداران کشــورمان
بود؛ تالشــی که بر ضد استعمار انجام داد هم
یکــی از بزرگتریــن مبــارزات آن روزگار بــود.
درباره مصدق بحث سیاســت نبــود ،موضوع
وطنپرســتی درمیان بــود! وگرنه مــن نه تنها
هیچگاه بهدنبال فعالیتهای سیاســی نبودم
حتیخواهانمسئولیتهایحکومتیودولتی
هــم نبــودم و ترجیحــم کار در حوزههایــی بود
که عمرم صرف آنها شــد .در تمام ســالهایی
کــه در کتابخانه ملی مشــغول خدمــت بودم
فهرســتنگاری  10جلــدی نســخ خطــی را
انجــام دادم .عــاوه بــر ایــن همراه بــا زندهیاد
ایرج افشــار که در دورهای چندماهه که ریاست
کتابخانه ملی را برعهده داشت برای نخستین
مرتبه کاربرگهای نســخ خطی را نوشتیم که
همچنانمورداستفادهاست.
ëëاز ســالهایی کــه بــه کتابخانــه مجلــس و
ساختمان مشهور به ملیجک میرفتید و جمع
هفتنفرهتانکهزریابخوییهمازجملهآنها
بودبگویید.
ماجــرای ســالهایی کــه بــه ایــن کتابخانــه و
ســاختمان میرفتــم ربطــی بــه فعالیتــم در
کتابخانهملینداشت،آنجمعیکهگفتیدهم
مسئوالنکتابخانهبودند.زندهیادزریابخویی،
تقیتفضلیکهنمیدانمهنوززندههستیانه
و عبدالحسین حائری آنجا بودند ،اینها کارمند
بودندومنمراجعهکننده.صبحهادرکتابخانه
ملی مشــغول کار بــودم ،عصرها به لغتنامه
دهخدا و هر وقت هم فرصتی پیدا میکردم به
کتابخانهمجلسمیرفتم.
ëëهمکاریتــانبــادکتــرمعیــندرلغتنامــه
دهخداچندسالطولکشید؟
این همکاری حدود دوازده ســالی طول کشید،
دکتــر معین مســئولیت حــرف «خ» را به طور
کامل به عهده من گذاشــته بود و البته بخشی
از حــرف«ک» را .ایــن همــکاری تــا زمان فوت
دکتــر معیــن ادامه پیدا کــرد ،بعــد از آن دیگر
نیــازی به ادامه همکاریام نبود .از طرفی کارم
در کتابخانه ملی هم بیشــتر شــده بــود و دکتر
معیــن هم دیگر در قید حیــات نبود .معین از
شخصیتهای بزرگ معاصر کشورمان است،
کارهــای بزرگــی انجــام داده که از جملــه آنها
میتــوان به تفســیر و تصحیحی کــه از «برهان
قاطع» انجام داد اشاره کرد.
ëëبا وجود ورود بــه حوزههای مختلف علمی-
فرهنگــی در نهایــت فعالیت در بخش نســخ
خطیراانتخابکردید؛چرا؟
بواســطه فقدانــی کــه کتابخانــه ملــی در
فهرســتنگاری نســخ خطی با آن مواجه بود
وقتی ایرج افشــار پیشــنهاد فهرســتنگاری را
مطرح کــرد قبول کــردم و کاربرگهای نســخ
خطــی را نوشــتم .هــر روز مرحــوم مینوی هم
میآمــد و بــر انجــام کارها نظارت داشــت ،کار
فهرســتنگاری نســخ خطی را از همان زمان
آغــاز کردم و تا پایان خدمتم در کتابخانه ملی
ادامــه دادم کــه در نهایــت بــه  10جلد رســید.
خوشــبختانه امروز همــگان متوجــه ضرورت
فعالیــت درایــن بخــش شــدهاند ،نــه تنهــا
جدیاش میگیرند بلکــه حتی بودجه هم به
آناختصاصمیدهند.زمانیکهبهاینبخش
وارد شــدم ،آنقــدر نســبت به فهرســتنگاری
نسخ خطی بیتفاوت بودند که انتشار کارهایی
کــه در ارتباط با نســخ خطی انجــام داده بودم
پنج سال به تعویق افتاد.
 ëëدر حال حاضــر عملکرد کتابخانه ملــی را در
بحثنسخهپژوهیچطورارزیابیمیکنید؟
شــرایط امــروز متفــاوت از آن سالهاســت.
هماکنون افرادی همچون غالمرضاامیرخانی
هســتند که تالش زیــادی بــرای ارتقای بخش
نســخ خطی انجام میدهند و طی چند ســال
اخیر آثار بسیاری به مخزن نسخ خطی اضافه
کردهاند .ما در آن ســالها باید تالش زیادی به
خرج میدادیم تا مســئوالن را متوجه اهمیت
کارنسخهپژوهیکنیم!
توگو،اگر
ëëبرگردیمبهســؤالهایابتداییگف 
عبداهللانواردرخانوادهایغیرازآنچهمیدانیم
متولدشــدهبــودبازهــمدرجایگاهیکــهامروز
ایستادهقرارداشت؟
نمیتوانم منکر تأثیری شــوم که پدرم بر ذهن
و فعالیتهایــم داشــت ،مرد باســوادی بود ،با
یک واسطه از شاگردان حاج مالهادی سبزواری
و شــیخ مرتضی انصــاری بود .همیشــه به من
تأکید میکرد که باید روزی شــفای بوعلی سینا

داستان چهره
او جان تهران است

همــواره در ســخنرانیها ،مقــاالت و اشــاراتم دربــاره تهــران به
این نکته پرداختهام که این شــهر فقط جســم و کالبد نیســت و
نــــگاه
روح و جــان نیــز دارد .از دیدگاه من ســیدعبداهلل انوار از نمادها
و نمونههــای جــان تهران اســت ،زمانــی را که بــا او در آپارتمان
کوچکش درمحله آجودانیه میگذرانید این نکته را بیشتر درک
میکنیــد ،پژوهش ،دانش و فرهنگ با تاروپود خانهاش عجین
شده و جای جای این منزل رنگ و نشان از صاحبش دارد .یکی
از اتاقها محل پژوهش و کار اســتاد اســت ،میزی ساده و بزرگ
احمدمسجدجامعی
تهران شناس و عضو دارد کــه روی آن کتابها و نســخههای متعددی قرار گرفتهاند،
شورای شهرتهران دیوارهــای اتــاق هم میزبــان کتابخانههایــی مملو از آثــاری به
زبانهای فارســی ،عربی ،فرانســه و انگلیسی اســت.اتاق دیگر
که مخصوص اســتراحت است هم حال و هوایی شبیه به اتاق کار دارد و در کنار تخت
بازهم کتابها و کاغذهای بسیار خودنمایی میکند .سالن خانه هم مزین به کتابخانه
است ،استاد انوار اغلب در این آپارتمان کوچک پذیرای گروه پرتعداد تهرانگردیست
و در دقایق حضورمان از این سو و آن سوی پایتخت میگوید .انوار از معتبرترین نسخه
پژوهان و فهرستنگاران معاصر است اما این همه وجوه شخصیت علمیاش نیست.
او از چهرههای ممتاز تهرانشناسیســت و این ویژگی علمی را به شــکلی منحصر به
فرد کسب کرده است .انوار که سالها بهعنوان رئیس بخش نسخ خطی کتابخانه ملی
مشغول به فعالیت بود از محل کارش که آن زمان در خیابان سی تیر(قوامالسلطنه)
بود تا منزل پیاده میآمد و نقاط مختلف شهر را به گفته خودش اندازهگیری میکرد.
او زمانی به این کار مبادرت کرد که احســاس کرد تهران بســرعت در حال بزرگ شدن
است .او در این باره میگوید« :روزی 30کیلومتر راه میرفتم و شهر را اندازه میگرفتم».
بواقع او نه تنها در کتابها بلکه با تحقیقات میدانی جای جای تهران را شناخته است
و حافظه بینظیر او کمک میکند تا ما روایت دستاولی از تاریخ و جغرافیای تهران
داشــته باشــیم ،روایتهایی که به سان یک فیلم مستند عناصرجانبخش تهران را به
مشــتاقان منتقل میکند ،اگر چه درباره تهران کتابها و نوشتههای زیادی وجود دارد
اما انوار تاریخ زنده این شــهر اســت .فهرستنگاری و نسخهپژوهی دهها اثر ارزشمند،
تألیف و ترجمه کتابهای متعدد ،تدریس ریاضی و گردآوری و تألیف بخشهایی از
لغتنامه دهخدا از دیگر نتایج عمری زندگی علمی این چهره است.
انوار همچنین از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران است که در کنار آلاحمد و
ســیمین دانشــور و دیگران در همه فراز و فرودهای آن حضور داشــت .انوار از اینرو از
مطلعان برجسته زوایای پنهان و آشکار تاریخ معاصر ایران است؛ بویژه که پدرایشان
مرحوم «ســید یعقوب انوار» نیز در عرصه سیاســت فعال بوده اســت .در دورهای که
مرحوم «عالمه طباطبایی» با «هانری کورَبن» فیلســوف فرانســوی ،مباحثه علمی و
توگو داشــت انوار از مترجمان این بحثها بوده که نشــان از تســلط بیمانند او به
گف 
متون ادبی و حکمی در شرق و غرب عالم دارد.
جان تهران وجه دیگری هم دارد ،دســت کم از اوایل دوره قاجار تهران مرکز تعلیم و
تربیت حکمت اسالمی بود و هرکسی که میخواست استادان بزرگ حکمت و فلسفه
را درک کنــد باید بــه تهران میآمد.اســتاد انوار از بهتریــن بازماندگان مکتب حکمی
تهران است ،در این زمینه در دانش منطق گوی سبقت را از همگان ربوده و از اینرو در
اصول نیز دستی توانا دارد .در واقع انوار نه تنها بیانکننده جان و روح شهر تهران است
بلکه پاسدار و میراثدار همه عرصههای فرهنگ و اخالق ایرانیست .درباره ابنسینا
گفتهانــد به دوازده شــاخه علمی زمانهاش اشــراف داشــت و در همــه آنها به تألیف و
تصنیف پرداخت و مبنای علم و خرد ایرانی را بسی استوار کرد.انوار تنها چهرهایست
که به همه این آثار اشراف دارد و میتواند موسیقی ،هیأت ،نجوم ،ریاضیات و حکمت
قدیــم را بــه زبان جدید روایت کند و گذشــته را به آینده پیوند دهــد .با این اوصافی که
برشمردیم انوار نه تنها یک تهرانپژوه ،بلکه نماد علمی پایتخت ایران است.

را بخوانــم .همین توصیهها در نهایت من را به
مطالعه آثار این اندیشمند ایرانی مشتاق کرد،
آنچنان که تالش بسیاری به خرج دادم تا بدون
استاد قادر به درک این اثرسترگ شوم .از همین
روبهسراغتمامعلومقدیمهرفتموبهمطالعه
آنها پرداختم تا برای مطالعه شفا آماده شوم.
ëëابنسیناراازنوابغایرانزمینمیدانید،ازچه
بابتبرایویچنینجایگاهیقائلهستید؟
بوعلی ســینا فیلســوفی نابغه اســت ،باید آثار
او را مطالعــه کنیــد تا بدانید کــه چه نگاهی به
ریاضیــات ،موســیقی و حتــی منطــق داشــته!
بوعلــی در خاطراتــش گفته« :بچهای  9ســاله
بودم که عبداهلل ناتلی به خانهمان آمد و پدرم
از او خواست به من هندسه یاد بدهد .بعد چند
جلسه جای ما عوض شد و دیگر این من بودم
کــه او را آمــوزش مــیدادم!» از همین خاطره
میتــوان فهمیــد کــه ابنســینا از چــه نبوغــی
برخــوردار بوده! ایــن نبوغ نه تنهــا در ریاضی،
بلکــه در علــوم دیگــری همچــون موســیقی
هــم دیده میشــود .در ارتباط با آثار ابن ســینا
بیست و دوجلد کتاب نوشته ام که تنها دوجلد
آنها منتشــر شــده ،اگر قرار به انتشــار همه این
آثــار باشــد به حمایت یــک مؤسســه دولتی یا
مرکز علمی دانشــگاهی نیاز اســت ،مؤسسات
خصوصی قادر به چنین کاری نیستند.
ëëشمادورهایهمشاگردشهیدمطهریبودهاید،
ازآنسالهاهمبگویید.
ســال  1330بود ،آقای مطهری تازه ازدواج کرده
بــود و حقوقــی کــه از حــوزه علمیه قــم دریافت
میکــرد آنقدر کــم بود که بــه تدریس هــم روی
آورده بود .از آنجایی که پدرم تأکید داشت باید از
حضوریکمعلمبهرهمندشومبهپیشنهادیکی
از آشنایان قرار شد مدتی تحت نظر ایشان «شرح
منظومــه» حاج مالهــادی ســبزواری را بخوانم.
مطالعهمان ســه-چهار روز در هفته بود و حدود
دو سالی طول کشید ،حدوداًماهی 100تومان هم
بابتاینتدریسمیپرداختم.آنزمانمطهری
حدوداً 30ســاله بــود و من سه-چهارســالی از او
جوانتر بودم ،بعدها اســتاد دانشگاه شد و مقام
علمــی باالیی پیدا کــرد .اگر مطهری آنقــدر زود
زندگی را بدرود نمیگفت شــک نــدارم که تأثیر
بســیاری بــر اداره مملکــت میگذاشــت چراکه
مردی بسیار باسواد و بااخالق بود.
 ëëآشناییتان با عالمه طباطبایی چطور اتفاق
افتاد؟
بخشیازآشناییامباعالمهطباطباییبواسطه
تعریفهای مطهری از من نــزد او بود .عالمه
طباطبایــی اغلب پنجشــنبه شــبها از قم به
انجمــن حکمــت میآمد و من هم که بیشــتر
عصرها آنجا میرفتم از این طریق و بواســطه
صحبتهای عالمه طباطبایی با او آشنا شدم.

عارفیبهتماممعنابودکهبههیچوجهردپایی
از ریا و تظاهر در او نبود ،عالقه بســیاری هم به
مطالعاتعلمیداشت.
ëëحــاال کــه بحــث شــهید مطهــری و عالمــه
طباطبایی به میان آمد بگویید چطور شد که به
سراغتحصیالتحوزویرفتید؟
برای خواندن شــفای ابنســینا بود که به سراغ
مطالعــه علــوم حوزوی رفتــم ،دروســی که در
حوزه تدریس میشد من را با تمدنی یک هزار
و چهارصد سال ه آشنا کرد و کمک بسیار خوبی
برایادامهفعالیتهایمبود.
ëëمشــغول کار بر موســیقی کبیر فارابی بودید،
سرانجاماینکتاببهکجارسیده؟
کار آن تمام شده و بزودی منتشر میشود.
ëëهنوزهمتلفیقموسیقیقدیموجدیدایرانرا
ممکنمیدانید؟
بله ،هر چند که متأسفانه موسیقی قدیم ایران
از دوران صفویــه منســوخ شــد .موســیقیدانان
امروزمــان اغلب ردیفــی کار میکننــد ،این در
حالیســت که موســیقی قدیممان بــر دو نوع
بوده ،باب ایقاع و باب ملود که غربیها آن را به
ملودیتغییردادهاند.اگراینکتابمنتشرشده
و جدی گرفته شــود ما دیگر بــه نت غربی نیاز
نداریم و قادر به استفاده از روش موسیقیدانان
قدیمانخواهیمبود.بهگمانمموسیقیایرانی
با دســتگاههایی کــه آن روزگار رایج بود تطابق
بیشتریدارد.
ëëاستاد انوار چطور شــد که به مطالعات تهران
شناسیعالقهمندشدید؟
حــول و حــوش ســال  1327کار لولــه کشــی
پایتخــت تــازه آغاز شــده بــود و من بواســطه
مطالعاتم حس کردم که خطر از میان رفتن
قنوات تهران وجود دارد .از طرفی شهرسازی
به شیوه مدرن هم آغاز شده بود ،برای همین
آن پیادهرویهــای روزانــه  30کیلومتری را به
منظور مطالعه تهران و فیشبرداری شــروع
کردم.متأســفانه متروســازی و لولــه کشــی
شــهری منجر بــه ازمیــان رفتن ایــن قناتها
شــدند .تهران امروز با رشدی بیرویه مواجه
شده و مسئوالن حتماً باید حدود جغرافیایی
مشــخصی برای آن درنظر بگیرند .مساحت
زمین تهران هماکنون از نیویورک هم بیشــتر
شــده و تا جایی که میدانم آب ســه رودخانه
کــرج ،الر و لتیــان را به آن بســتهاند .از طرفی
مصــرف بیرویــه آب زیرزمینــی هــم منجــر
به نشســت  36ســانتی متری زمین آن شــده
اســت .بــه گمانــم وقــت آن شــده کــه ما هم
ماننــد کشــورهای دیگــر آب مصــرف شــده
شــهری را دوبــاره تصفیــه کــرده و در کنار آب
شــرب به استفاده مردم برســانیم ،مسئوالن
هنوز این بحران را جدی نگرفتهاند.

