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حســن ارسنجانی در سال  1301خورشیدی
در تهـــران در خانـــوادهای روحانـــی بـــه
دنیا آمـــد .پدرش ســـــید محمدحســـــین
ارســـــنجانی ،یک روحانی رده پایین اهل
ارســـــنجان فارس و از طرفـــداران انقالب
مشـــــروطه بـــود که بـــه اتفاق خانـــواده و
مجید علیپور
همـــراه نیروهـــای بختیاری جهـــت اعاده
دانشجوی دکترای تاریخ
مشـــــروطیت بـــه تهـــران مهاجـــرت کرد.
حســـــن ارســـــنجانی دوره ابتدایـــی را
در «دبســـــتان پهلـــوی» و دوره دبیرســـــتان را در دبیرســـتانهای
«دارالفنون» و «ســـن لوئی» به پایان رســـاند ،ســـپس در دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشـــــغول بهتحصیل شـــــد.
وی هنگام تحصیل در دوره کارشناســـی در بانک کشاورزی و پس از
مدتی تهیه طرح تأســـیس تعاونیهای روســـتایی را به عهده گرفت
و بعدها به ریاســـت آنجا رســـید .اما از آنجا که ایـــن کار در تضاد با
منافع مالکیـــــن بود ،با مخالفت و تحریـــــک و حتی تهدید جانی
علیه او همراه و منجر به کنارهگیری وی از این کار شـــد .ارسنجانی از
سال  1321شروع به نوشـــتن مقاله در روزنامههای «نبرد» و «ایران
ما» با نام مســـــتعار (شـــــیخ حســـن محالتی) کـــرد .وی بعدها به
کمک شخصی به نام خسرو اقبال در دادگســـــتری درخواست کبر
ســـن داد تا بتواند برای خود و بهصورت مســـتقل مجوز نشـــــریهای
بهنام «داریا» را کســـب کند ولی موضوع بعدهـــا در دوره مجلس
پانزدهم شـــورای ملی ،دســـتاویزی بـــرای مخالفـــان وی جهت رد
اعتبارنامهاش شد.
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نگاهی به زندگی و کارنامه سیاسی حســن ارسنجانی

قرائت گزارش اصالحات ارضی توسط علی امینی در حضور محمدرضا پهلوی.حسن ارسنجانی در تصویر حضور دارد

نزدیکان قوام و از اعضای حزب دموکرات
بود ،اما گویی ارســنجانی تصمیم داشت
برای کسـ ــب شـ ــهرت به همه چیز و همه
کس دستاندازی کند .وی در جریان این
مخالفت چنان مورد تمسـ ــخر و اعتراض
سـ ــایر نماینـ ــدگان و حتـ ــی تماشـ ــاچیان
مجلـ ــس قرار گرفـ ــت که رئیس جلســـ ــه
به ناچار جلســـ ــه را تعطیل و ادامه آن را
نیمسـ ــاعت بعد با تذکـ ــر و تهدید جدی
حضار برگـ ــزار کـ ــرد .ابتدا دکتـ ــر رضازاده
شـــ ــفق در دفاع از انتخابـ ــات آذربایجان
سـ ــخنرانی کرد و گفت« :بنده تشـ ــنجات
از ایـ ــن قبیـ ــل را بـ ــرای مجلـ ــس حقیقتا
مضـ ــر میدانم ،مجلس در آینده احتیاج
شدیدی به همکاری تمام آقایان دارد ،ما
وظایفبســیارمهم،ســنگینوکمرشکنی
داریم و کشـ ــور منتظر انجـ ــام این وظایف
اسـ ــت ،پس تـ ــا آنجا کـ ــه ممکن اســـ ــت
جنگ اعصاب یا اینکه بعضیها بخواهند
همدیگر را تحریک کنند بهتر اســـ ــت که
آقایان آنها را کنار بگذارند ».این اعتراض
به مثابه انتحار بـ ــرای این منتخب جوان
بود و فضـ ــای مجلس را به اندازهای علیه
او برگرداند که به ناچار و با بهانه مضحک

زمیـ ــن دار و مالـ ــک ،بســـ ــیار میتاخت و
خواهان تقســـ ــیم اراضی میان رعایا شده
بود .ارســنجانی مدتی پس از سقوط دولت
علی امینی از وزارت برکنار و در سال 1342
بهعنوان سفیر به ایتالیا فرستاده شد؛ ولی
وی هوای صدارت در سـ ــر داشت و در این
راه تعدادی از نشـ ــریات خارج از کشور هم
او را همراهـ ــی میکردند و همین مسـ ــأله
موجب شد که پس از یک ســال از سفارت
معزول و به ایران بازگردد .سرانجام حسن
ارسنجانی در سال  ،1348در  48سالگی بر
اثرسکتهقلبیدرگذشت.برخیارسنجانی
را فردی شجاع و متهور میدانستند که در
دفاع از حقوق اقشـ ــار ضعیـ ــف و محروم
صداقت دارد .ملک الشعرای بهار درباره
او سروده بود:
هر کو در اضطراب وطن است
بیچاره و نژند چـون مـن نیست
مرد از عمـل شـناختـه گـردد
مردی به شهرت و به سخن نیسـت
نام ار حسن نهند چـه حاصـل
آن را که خلق و خوی «حسن» نیست
با این حال بیشـــتر سیاســـیون آن دوره،
ارســـنجانی را فردی تندرو و بسیار غیرقابل

وزیری برای اصالحات ارضی
حســـ ــن ارسنجانی در دولت علی رزم آرا
مشاور وی شــد و در سال  1321بهعضویت
حزب «میهن پرســتان»درآمد ،ولی دیری
نپایید که از این حزب جدا شـ ــد و به حزب
پیکار پیوســـ ــت .او در ســـ ــال  1322همراه
افرادی همچـ ــون محمد تقی بهار ملقب
به ملک الشعرای بهار ،محمود محمود،
رضا آذرخشـ ــی و ...حزب«آزادی ایران»را
پایهگـ ــذاری کـ ــرد و در پی تشـــ ــکیل حزب
دموکـ ــرات توسـ ــط احمد قوام السـ ــلطنه
پس از موافقت بیشـ ــتر اعضـ ــای حزب با
آنها ائتالف کردند .وی طی مدت کوتاهی
چنان به قوام نزدیک شـ ــد کـ ــه همه جا با
وی بود و اغلب نطقهای آتشـ ــین قوام را
او مینوشـ ــت .حسن ارسـ ــنجانی تا پیش
از انتخابـ ــات مجلـ ــس پانزدهـ ــم مـ ــدت
کوتاهی در شـــ ــهرداری رشــت مشغول به
خدمت شد ،وی علت رفتنش به رشت را
همراهی با آزادیخواهان گیالنی که بتازگی
«حـ ــزب جنـ ــگل» را تشـ ــکیل داده بودند
عنـ ــوان میکرد .هســـ ــته مرکـــ ــزی حزب
جنگل را آزادیخواهــان و افرادی خوشنام
کـ ــه امتحـ ــان خـــ ــود را قبـ ــاً در مبـ ــارزات
دوشــادوش با میرزا کوچک خان جنگلی
پـ ــس داده بودنـ ــد ،تشـ ــکیل میدادنـ ــد.
رفتهرفتـ ــه بر مجمـ ــوع طرفـ ــداران حزب
قوام در شهرها و روستاهای استان افزوده
شـ ــد .ارسـ ــنجانی در این زمان دوبـ ــاره به
گیالن آمـ ــد! خود وی در این باره میگوید:
«فـ ــرض ما بر این بود که اگر موفق به روی

کار آوردن دولـ ــت قوام الســـ ــلطنه  -که به
عقیده ما کلیـ ــد آذربایجان را در دســـ ــت
داشــت  -نشویم و اوضاع به همین منوال
پیش برود ،چـ ــه باید بکنیم؟ آیـ ــا باید در
تهران بمانیم و سرگرم حرف زدن بشویم،
یا آنکه تهران را ترک کنیم و به افراد وطن
پرست جنگلی ملحق شـ ــویم» انتخابات
پانزدهمیـ ــن دوره مجلس شـــ ــورای ملی
زمانـ ــی برگزار شـــ ــد که قوام السـ ــلطنه با
وجود نگرانیهایی که محمد رضا شــاه از
ناحیه او داشـــ ــت ،با نظر مساعد مجلس
و متفقین به نخستوزیری رسید .از آنجا
که شاه احسـ ــاس میکرد قوام چندان که
باید احترام او را بهعنوان پادشــاه مملکت
رعایت نمیکند و شـــ ــاید خیال براندازی
حکومـ ــت شاهنشـ ــاهی را هـ ــم در سـ ــر
میپروراند بهدنبـ ــال فرصتی برای رهایی
از شر این پیر سیاسـ ــت بود .اقدامات قوام
مانند محدودکردن ارتباط اعضای کابینه
باشــاه،تغییررئیسســتادارتش،مصادره
اموال حـ ــزب اتحاد ملی [که طرفدار دربار
بـ ــه شـــ ــمار میرفـ ــت] ،دادن هشـــ ــداری
ضمنـ ــی اما شـــ ــدید به شـ ــاه بـ ــرای عدم
دخالت در سیاســـ ــت و ...این احســـ ــاس
شـــ ــاه را بیشـــ ــتر تقویت میکرد .از طرف
دیگر قوام با تشکیل «حزب دموکرات» که
متشــکل از افرادی با انواع خاســتگاههای
اقتصـ ــادی ،تعلقـ ــات فکـ ــری و مطامـ ــع
سیاسـ ــی بودند ،قـ ــدرت دربار و شـ ــاه را به
چالش میکشید .شـ ــدت اختالفات میان

اعضای حزب دموکـ ــرات به حدی بود که
روزنامه «قیام ایران» آن را حزبی متشکل
از گرگ و گوســفند نامیده بود که میلیونر،
کارخانه دار و تجار قدرتمندی که به زور از
مـ ــردم پول میگیرند و آنها را به وحشـ ــت
میاندازند و با رشـ ــوه به پای صندوقهای
رأی میبرند ،در آن جمع شدهاند.
خارج کردن ارتش شـــ ــوروی از ایران و
در پی آن ســرکوب شــورش جدایی طلبانه
«حـــ ــزب دموکـ ــرات» در آذربایجان برای
قوام اعتبار زیادی در فضای سیاســـ ــی آن
روز ایـ ــران به ارمغان آورد .از ســـ ــوی دیگر
با خروج ارتش شـــ ــوروی از شمال کشور از
نقش مســتقیم این کشور در تحوالت این
دوره کاسته شده بود .با این حال سیاست
پیچیدهتـ ــر انگلسـ ــتان در نواحـ ــی جنوبی
کشـ ــور همچنان نقـ ــش مهمـ ــی در بازی
انتخابـ ــات ایفا میکرد و دربـ ــار به صورت
ویـ ــژه به ایاالت مرکزی که مرعوب سـ ــران
وفادار ارتش بودند ،دل بسته بود .قوام بر
دستگاه اجرایی و انتخاباتی تسلط داشت،
اما قدرت اصلـ ــی او در تهران ،خراسـ ــان،
اصفهان و مازندران [وگیالن] نهفته بود.
انتخابات مجلس پانزدهم به دوئلی
میان شــاه و قوام شــباهت داشــت که برد
و باخت در آن میتوانسـ ــت پایان حیات
سیاسـ ــی یا افول کامل قـ ــدرت یکی از این
دو را در پی داشـ ــته باشد .حزب دموکرات
قـ ــوام اساسـ ــاً از طریـ ــق اعمـ ــال کنترل بر
تشـ ــکیالت دولتی و شبکهای که در سطح

کشور گسترده بود و نیز از طریق پیوندهای
خـ ــود با سرشناسـ ــان محلی و دسترسـ ــی
به منابـ ــع مالی موفـ ــق شـ ــد انتخابات را
بهگون ـ ـهای برگزار کند که احـ ــزاب ،گروهها
و نامزدهای رقیب از صحنه طرد شــوند.
حسن ارســنجانی گرچه شناخت مناسبی
از گیالن نداشـــ ــت ،امـ ــا از طرف قـ ــوام از
شهری که خانه دوم او محسوب میشد،
کاندیدای حـ ــزب دموکرات برای مجلس
پانزدهم شد .نماینده دوره قبل الهیجان،
یکی از رهبران اصلی حـــ ــزب توده ،دکتر
رضـ ــا رادمنـ ــش بـ ــود .بهنظر میرســـ ــید
معامـ ــات پنهانـ ــی میان حـــ ــزب توده و
دموکـ ــرات ،فضا را برای قـ ــوام در مناطق
شمالی بازتر کرده بود .بررسی اعتبارنامه
ارسنجانیدرجلسهسیزدهم،پانزدهمین
مجلس شـ ــورای ملی در حالی برگزار شد
که وی در شـ ــرایط ویـ ــژهای قرار داشـ ــت.
شـ ــرایط ویژه او از آن جهت بود که وی به
حدی به قوام نزدیک شده بود که در واقع
نور چشمی او به حساب میآمد و از سویی
از شـ ــهری وکالت داشت که بســـ ــیاری آن
را شهر اصلی قوام میدانســتند ،در واقع
مخالفین با رد اعتبارنامه و بیاعتبارکردن
او در صدد بیاعتبار کـ ــردن قوام و قدرت
نمایـ ــی دربـ ــار در برابـ ــر دولـ ــت بودنـ ــد.
خصوصیات اخالقی و شهوت خودنمایی
ارسنجانی در جلسه تأیید اعتبارنامهاش
هم از جمله عواملی بود که او را در شرایط
ویژهای قرار داده بود .ارســنجانی از همان

جلســـ ــات اول که نمایندگان منتخب به
کمیسـ ــیونهایی برای بررسی صالحیت
افـ ــراد و صحـ ــت انتخابـ ــات تقســـ ــیم
میشدند،درکمیسیونسومســازماندهی
شد .او از همان آغاز با اعتبار سه تن از وکال
مخالفت کرد و جلســات تأیید اعتبارنامه
را طوالنیتر کرد .در جلســه دوم مجلس،
ارســـ ــنجانی تنها نماینـــ ــدهای بـ ــود که با
اعتبارنامه«آقا عبدالقدیر آزاد» از ســبزوار
مخالفتکــرد.جالبآنکهعبدالقدیرآزاد
از اعضــای حـــ ــزب دموکرات بود و مانند
خود ارســنجانی قبالً مقاالت تندی علیه
هیـ ــأت حاکمه در روزنامهها مینوشـ ــت؛
همچنین وی در مخالفـ ــت با اعتبار نامه
«جواد گنجه» که او هم از رجال خوشـ ــنام
بـ ــود ،یک تنه اقـ ــدام کرد امـ ــا خودنمایی
ارســـ ــنجانی در جلســـ ــه بعدی مجلس
در مخالفـ ــت بـ ــا اعتبارنامه«ناصرالدین
ناصـ ــری» از تبریز برای وی بســـ ــیار گران
تمام شــد .آذربایجان که بتازگی به دامن
کشــور بازگشته بود و نمایندگان اعزامی از
آن گرچه همگی از مالکین بزرگ منطقه
بودنـ ــد ،امـ ــا در آن فضـ ــای هیجـ ــان زده،
نمایندگان آذربایجـ ــان حضور قهرمانان
تبریز در سـ ــالهای فتح تهـ ــران را تداعی
میکردنـ ــد .از سـ ــوی دیگـ ــر ناصرالدیـ ــن
ناصری فرزند مظفرالدین شـــ ــاه و رقیب
محمدعلی شـــ ــاه در کســـ ــب ســلطنت،
مدتی والـ ــی خراســـ ــان و از زمیـ ــن داران
بزرگ آذربایجـ ــان بـ ــود؛ وی همچنین از

«چون متوجه  3اسـ ــامی آقایـ ــان نبودم و
اشتباه در اسامی شـ ــده بود!» اعتراضش
را پس گرفت اما کار از کار گذشته بود و به
هنگام بررسـ ــی صالحیت او بشدت مورد
حمله قرار گرفت و اعتبارنامهاش رد شد.
حسـ ــن ارسـ ــنجانی در جریان نهضت
ملی شـ ــدن صنعت نفت ،شـ ــور انقالبی
مـ ــردم و محبوبیت گسـ ــترده دکتر محمد
مصدق را دیـ ــد و به گمان اینکه «شـــ ــاه»
رفتنی اســـ ــت ،در مقاالتش بـ ــه مقامات
دربـ ــاری میتاخـ ــت و از شـ ــاه انتقاداتـ ــی
میکـ ــرد .وی مدتـ ــی به مصـ ــدق نزدیک
شـــ ــد ،امـ ــا در پـ ــی تـ ــرور رزم آرا بـ ــه گمان
اینکه مصدق در پشـــ ــت صحنه این ترور
بـ ــوده از او روی گردان شـ ــد پـ ــس از قهر و
اسـ ــتعفای مصـ ــدق ،در دولت پنـ ــج روزه
قوام معاون وی شـ ــد .نزدیکی ارسنجانی
به قوام بهاندازهای بود که گفته شده است
اعالمیه مشهور «کشتیبان را سیاستی دگر
آمد» را ارسنجانی نوشته است .ارسنجانی،
پس از کودتا بر ضد مصدق ،به دانشـ ــگاه
تهران رفت و در سـ ــال  1335دانشـ ــنامه
دکتـ ــرای خود را دریافت کرد .از آنجا که در
حزب دموکرات به برادران امینی بســـ ــیار
نزدیک شــده بود ،در دولت علی امینی که
با حمایت و پشتگرمی امریکا که به شرط
پذیرش طرح تقسیم اراضی تشکیل شد،
وزیر کشـ ــاورزی و مسـ ــئول اجرایـ ــی کردن
طرح اصالحات ارضی شـــ ــد زیرا پیش از
این هم در مقاالت خود به قشــر قدرتمند

اعتماد میدانســـتند که تنها به فکر رسیدن
به قدرت از راه چنگ زدن به دامن هرکسی
است که حدس میزد ستاره اقبال او در حال
درخشـــیدن است .ســـاواک در گزارشی نظر
خود را درباره او چنین آورده اســـت« :حسن
ارسنجانی حتی برای یک ثانیه قابل اعتماد
نیســـت .بر حســـب منافعی که دارد ،رنگ،
دوست ،ایده و افکار سیاسی عوض میکند.
به علت جاه طلبی برای رسیدن به مقام ،هر
کاری که بتواند میکند».
منابع:
آبراهامیـ ــان ،یروانـ ــد .ایـ ــران بیـ ــن دو انقالب،ترجمـ ــه احمـ ــد گلمحمـ ــدی و محمدابراهیم
فتاحی ،تهران ،نشر ن.
ارسـ ــنجانی ،نورالدین .دکتر ارسنجانی در آیینهزمان ،تهران ،قطره
امینی ،علی .رجال عصر پهلوی به روایت اسناد(ج .)2تهران ،مرکز بررسی اسناد تاریخی
شجیعی .زهرا ،نخبگان سیاسی ایران از انقالبمشـ ــروطیت تـ ــا انقـ ــاب اسـ ــامی ج ،3تهران،
انتشارات سخن
عاقلـ ــی .باقـ ــر ،شـ ــرح حـ ــال رجـ ــال سیاسـ ــی ونظامی معاصر ایران ج1و ،3تهران ،نشر گفتار با
همکاری نشر علم
عظیمـ ــی .فخرالدیـ ــن ،بحران دموکراسـ ــی درایران ،ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن
نوذری ،تهران ،نشر آسیم
مهـ ــدی نیـ ــا .جعفـ ــر ،زندگـ ــی سیاسـ ــی قـ ــوامالسلطنه ،تهران ،انتشارات پاسارگاد.
روحانـ ــی .سـ ــیدحمید ،رژیـ ــم صهیونیسـ ــتی واصالحات ارضی شاه ،فصلنامه تخصصی پانزده
خرداد ،ش  ،3بهار
-لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی

زندگی و زمانه آنهماری شیمل ،شرقپژوه و اسالم شناس بزرگ آلمانی

آدمیان خفتگانند چون بمیرند بیدار شوند

مونا فاطمینژاد
کارشناسارشد
تاریخ اسالم

سایت فرارو

شـ ــناخت فرهنگ و تمدن مشرقزمین از
موضوعات پرجاذبه در بین پژوهشـ ــگران
غربـ ــی اسـ ــت کـ ــه در دورههـ ــای مختلف
تاریخی و بهطور خاص از عصر روشنگری
به بعد بـ ــه اهداف و انگیزههـ ــای گوناگون
جالـ ــبتوجـ ــه بـ ــوده اسـ ــت .درحالیکـ ــه
جنبههـ ــای اسـ ــتعماری در مطالعـ ــات
شـ ــرقی انگلیسیها و فرانسـ ــویها بیشتر
دیده میشد ،در دنیای آلمانیزبانها این
نگاه سودجویانه کمرنگتر بود .دستاورد
نگرش اخیـ ــر ،پیدایی تحقیقاتی شـ ــد که
محققان آن رویکردی علمیتر داشـ ــتند.
آنهمـ ــاری شـ ــیمل مشرقشـ ــناس ،مورخ
تاریخ اسالم و مولویپژوه از برجستهترین
این اندیشمندان است.
آنهماری شـــیمل هفتـ ــم آوریل سـ ــال
1922میـ ــادی در اِرفـ ــورت آلمـ ــان و در
خانوادهای پروتسـ ــتان مذهب متولد شد.
مادرش خان ـ ـهدار و پدرش کارمنـ ــد اداره
پسـ ــت و تلگراف بود .خانواد ه مـ ــادری او
دریانوردبودندکهمهمترینرهآوردزندگی
در کنار آنها امری نبود جز اشتیاق آنهماری
گ ملـ ــل مختلف و
بـ ــه آشـ ــنایی بـ ــا فرهن 
برخورداری وی از روحی ه تسامح و تساهل.

عرفان و فلسفهدوسـ ــتی پدر و کوشـ ــش او
بهمنظور آمـ ــوزش مهارتهای متعدد به
دخترش ،چون نامهنگاری و تندنویسی ،یا
تشویق او به دانشاندوزی بهنوعی دیگر بر
شخصیت آن ه کوچکسال تأثیر گذاشت.
در هفتسـ ــالگی بـ ــا خوانـ ــدن کتـ ــاب
داسـ ــتانی کـ ــه ریشـ ــه در فرهنگ شـ ــرقی
داشت ،بسـ ــیار زودهنگام اما مصمم ،راه
آینده را برای خود ترسـ ــیم کرد« .انسانها
در خوابانـ ــد و آن هنگام کـ ــه میمیرند،
بیـ ــدار شـ ــوند»بندی از آن روایـ ــت بود که
بـ ــه نقـ ــل از شـ ــیمل ،چـ ــون آذرخـ ــش بر
خاطر او اثر گذاشـ ــت .او میگوید «در این
لحظـ ــه میدانسـ ــتم کـ ــه ایـ ــن راه ،راه من
است و مشـ ــرقزمین ،این شرق حکمت
عارفانه مقصود من اسـ ــت» 10 .سال بعد
متوجه شـ ــد آن گزاره نغز و نیکو سخنی از
محمد(ص)پیامبرمسلماناناست)1(.
سـ ــال  1933وقتیکه یازده سـ ــاله بود،
آدولفهیتلربهصدراعظمیآلمانرسید.
شیمل در خاطرات خود یادآور میشود تا
چ ه حد این موضوع موجب ناراحتی پدر
و مادرش شـ ــد .در پانزدهسالگی بهعلت
شـ ــیفتگی فـ ــراوان بـ ــه زبانهای شـ ــرقی،
مطالع ه زبان عربی را زیرنظر دکتر هانس
النبرگ آغاز کرد .ایـ ــن در حالی بود که در
آن تاریخ ،بعضی از مردم آلمان بهعلت
برخی احساسات نژادپرستانه دید مثبتی
بـ ــه عربها نداشـ ــتند و آن ـ ـ ه آموختن این
زبان شرقی را از همکالسیهای خود پنهان
میکرد .دو سال بعد ،در سربازی نیز کتاب
آمـ ــوزش عربـ ــی آنهمـ ــاری از او گرفته و از
خواندنش محروم میشود.
پـ ــس از اخـ ــذ دیپلم شـ ــیمل ناچار به
انجام  6ماه خدمت سـ ــربازی شـ ــد چون

بدون انجام این خدمت امکان نامنویسی
در دانشگاه نبوده است.
وی در دوران سـ ــربازی بـ ــا نگاشـ ــتن
نامهای بـ ــه امامجماعت مسـ ــلمانان در
برلیـ ــن ،از او میخواهـ ــد فرصتـ ــی فراهم
آورد تا به الهور سـ ــفر کنـ ــد .او در نامهاش
نوشته بود ،بهمنظور آشنایی بهتر با آیین
محمدی و زبانهای هندی و عربی تمایل
دارد بهمـ ــدت یک سـ ــال بـ ــا خانـ ــوا دهای
الهوری زندگی کند .این خواسـ ــته و آرزوی
وی تحقق نیافت ،اگرچه بعدها در 1982
خیابانی در الهور به نام آنهماری شـ ــیمل
نامگذاری شد .سپتامبر  1939همزمان با
حضورش در اردوگاه ،آتش دومین جنگ
جهانی افروخته شد.
با شروع جنگ آنهماری برای رهایی از
خدمت اجباری دو راه بیشـ ــتر نداشت ،یا
پزشکی بخواند یا علوم طبیعی که راه دوم
را برگزید .ضمناً با تحصیل در رشت ه علوم
طبیعی در کالسهای شرقشناسـ ــی هم
حاضر میشد .سـ ــرانجام متأثر از ارنست
کونل ،مدرس مطالعات هندی – اسالمی،
بهطورکلی رشـ ــت ه طبیعی را کنار گذاشت.
مطالع ه رسمی زبانهای عربی و فارسی
و ترکی و پژوهشهای شرقشناسـ ــان ه او از
همین مرحله آغاز شد.
سـ ــال  1941با شـ ــروع جنـ ــگ آلمان و
شـ ــوروی ،وقتیکه فقط نوزده سال داشت
از رسـ ــال ه دکترای خود با عنوان «خلیفه و
قاضی در مصر در اواخر سدههای میانه»
ی در
دفـ ــاع کـ ــرد .دوران دانشآموختگ ـ ـ 
کنـ ــار درس و پژوهشهـ ــای دانشـ ــگاهی،
تابسـ ــتانها در کارخان ـ ـ ه تولیـ ــد تلفن کار
میکـ ــرد .پـ ــس از فارغالتحصیلـ ــی امـ ــا
شـ ــغلی مناس ـ ـبتر یافـ ــت و در وزارت

امورخارجه اسـ ــتخدام شد .وظیف ه اصلی
او در وزارتخانـ ــه ،ترجم ـ ـ ه نامهنگاریها و
نوشتههای ترکی بود.
همزمـ ــان بـ ــا اشـ ــتغال در دسـ ــتگاه
امورخارجـ ــه ،دو تحقیـ ــق تاریخی تدوین
کرد ،یکی تصحیح تاریخ حلب ابنندیم
م فهرسـ ــت اعـ ــام عربی
و دیگـ ــری تنظی 
ابنایـ ــاس .شـ ــیمل در همیـ ــن مـ ــدت و
در آخریـ ــن سـ ــال جنگ ،یعنـ ــی  1945که
پدرش را در آوردگاه جهانی از دسـ ــت داد،
رساله اسـ ــتادی خود را هم بهپایان رساند.
موضوع این رسالهاش حاکمان نظامی در
امپراطوری مملوکان بود .در خاتم ه جنگ
زیرنظـ ــر امریکاییهـ ــا در شـ ــهر ماربورگ
مدتی در اسـ ــارت زیسـ ــت تا پس از صلح
که بهتدریج زمین ه آزادی او و دیگر کارکنان
وزارتخانه فراهم شد.

بین سالهای  1953 – 1946تدریس در
رشـ ــتههای زبان و ادبیات عربی و معارف
اسالمی را در دانشـ ــگاه ماربورگ برعهده
داشـ ــت .در همین روزهای آمـ ــوزگاری در
دانشگاه یادشده موفق شـ ــد در سال1951
دومین مـ ــدرک دکترای خود را در رشـ ــته
تاریـ ــخ ادیـ ــان دریافـ ــت کند .عنـ ــوان این
پایاننامـ ــه شـ ــیمل «عشـ ــق عرفانـ ــی در
اسالم» بود .در سال  1954دانشگاه آنکارا از
او بهمنظور تدریس در رشت ه تاریخ دعوت
کرد .او پس از پذیرفتـ ــن این دعوت راهی
ترکیه شـ ــد .سـ ــکونت در آن کشور فرصت
مناسبی فراهم آورد که پژوهشهایی نو در
باب زبان ترکی و تاریخ اسالم حاصل شود.
آنهماری شیمل در سیوهفت سالگی
بـ ــه آلمان برگشـ ــت اما زندگی دوبـ ــاره در
زادگاه چنـ ــدان بـ ــرای او خوشـ ــایند نبـ ــود.

در این برهه ،نداشـ ــتن شـ ــغل و پریشانی
و افسـ ــردگی ناشـ ــی از آن موجب شـ ــد به
خودکشـ ــی هم فکر کند .او تصمیم گرفته
بـ ــود در رود رایـ ــن به این سـ ــرگردانی خود
پایان دهد.اما سـ ــرانجام ،سال  1965پس
از سـ ــفری بـ ــه امریکا زمینه تدریـ ــس او در
دانشـ ــگاه هـ ــاروارد مهیـ ــا شـ ــد .او در دوره
لیسانس تاریخ ،کالسهای فرهنگ هند
و اسـ ــامی برگزار میکرد .در کنار تدریس
در هاروارد بیـ ــن سـ ــالهای 1992 – 1967
همایشهـ ــای گوناگونـ ــی در خصـ ــوص
خوشنویسـ ــی اسـ ــامی برگـ ــزار کـ ــرد10 .
سـ ــال نیز در موز ه متروپولیتن آن کشور در
جایگاه کارشناس خطهای اسالمی افتخار
همکاری داشت .خواندن متنهای عربی
و فارسـ ــی و دیگر زبانهای شـ ــرقی در آثار
هنری ،وظیف ه اصلی او در موزه بود.
بخـ ــش عمـ ــدهای از پژوهشهـ ــای
شـ ــیمل بررسـ ــی زوایای گوناگون زیسـ ــت
مولوی ( 672 – 604هجری قمری) شاعر،
صوفی و عارف شرقی است .کتاب «شکوه
شـ ــمس» در کارنامه او نشـ ــانی آشـ ــکار از
شیفتگیاش بهموالنای فارسیزبان است.
استادی و مهارت او در بررسی تاریخ حیات
موالنا و آثارش موجب شده است ،همانا
از شیمل در مقام مولویشناسی برجسته
یاد شـ ــود .از دیدگاه او «گستره شعر رومی
آنقدر وسـ ــیع اسـ ــت و از نظـ ــر جنبههای
مختلـ ــف تجربـ ــه عرفانی به قـ ــدری غنی
اسـ ــت و در عین حال بهقدری انسانی که
جـ ــای تعجب نـ ــدارد .آثار عظیـ ــم او طی
قرنها بارها تفسـ ــیر شـ ــده است و بخش
عظیمی از شـ ــعر عرفانی اسالم از او متأثر
شده است و شگفتانگیز نیست که اشعار
او در گسـ ــتره امپراطـ ــوری عثمانـ ــی یا در

سواحل هندوستان و شرق بنگالدش یا در
سراسر گیتی خوانده شود».
شـ ــیمل همـ ــواره در فرصتهـ ــای
گوناگون با مسافرت به کشورهای آسیایی
و آفریقایـ ــی کوشـ ــید از نزدیک با زیسـ ــت
مردمان مشـ ــرقزمین آشنا شـ ــود .بهطور
خاص ،از  1958به سـ ــرزمینهای شـ ــرقی
– اسـ ــامی متعددی چون سـ ــوریه ،اردن،
مصر ،سودان ،تونس ،مراکش ،عربستان،
افغانستان ،پاکستان و ...سفر کرد.
او پیـ ــش و پس از انقالب اسـ ــامی به
ایران هم آمد .نخستین سـ ــفر او در 1936
بود و دیگر بـ ــار در  1971با هدف حضور در
جش ـ ـنهای دوهزاروپانصد ساله رهسپار
ایران شد .سالهای پس از انقالب هم در
 1995و سپس  2002به کشورمان سفر کرد.
در مسـ ــافرت اخیرش با برپایی همایشی
ن فرهنگها
تحت عنوان عرفان :پلی میا 
از شـ ــخصیت علمی شیمل تجلیل شد و
دکترای افتخاری از دانشگاه الزهرای تهران
دریافت کرد.
دوران بازنشسـ ــتگی شـ ــیمل نیـ ــز بـ ــا
ش و کوشـ ــش در حوزههـ ــای تاریخ
پژوه ـ ـ 
اسالم و شرقشناسی سپری شد .ازجمله
فعالیتهـ ــای او در ایـ ــن برهـ ــه همکاری
س اسـ ــامی( )2بود که
با سـ ــازمان کنفـ ــرا 
در مطالعـ ــات تاریخ و فرهنـ ــگ هندی –
اسالمی با این سـ ــازمان مشارکت داشت.
آنهماری شـ ــیمل در هشتادویکسـ ــالگی
و پـ ــس از سـ ــالها سختکوشـ ــی در
مسیرشـ ــناخت و شناسـ ــایی دنیای شرق،
در 26ژانویه 2003درگذشت .بر آرامگاه او
به زبان عربی چنین نگاشـ ــتند که آدمیان
خفتگانند چونبمیرندبیدار شوند.
منابع در دفتر روزنامه موجود است

