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ان لمتون در عرصه علم و سياست.بجروبگانی.بتاجدهبكررهب

بيرت.بتهارو:بجهروبم ر ،ب1398ش.ب140ص.

متونر)1912-2008(رازرشدقرشناسانر
َ
انرکاتدبنرسوبینفو درل

بدر عالوهر کهر استر بدبتانیابیر بدجستۀر ایدانرشناسانر ور

جابگاهر فیعرعلمی،رسیاسترمرا هرتوانارورباذکاوتربود.ر

بهرهمینرمناسبت،رمقالۀربلنررجانرِگدنیرازرحیاترشغلیر

ورعلمیراور)2013(رد رکتابیربارعنوانران لمتون در عرصۀ 

علم و سیاستربارتدجمۀرکاوهربیاتربهرچاپر سیرهراست.

اهمیترابنرکتابرکمرحجمرزمانیربیشتدرآشکا رمیرشودر

کهربرانیمرتعرادرکمیرازرآثا رورتحقیقاترلمتونرد رابنر

ت،ر
ّ
سالرهاربهرفا سیربدگددانرهرشرهررورشابرربهرهمینرعل

سالیانرمتمادهرنقشرورنفوذراو،رد رمقامربکرایدانرشناس،ر

محققرزبانرفا سیرورعدبیرورکا منررسفا تربدبتانیارد ر

تهدان،رازرنظدربسیا هرازرایدانیانرپوشیرهرمانرهراست.

اوراستادرزبانرفا سیرورتا بخرایدانربودرکهرد رتمامر

وقابعرابنرسدزمین،رازرپابانرجنگرجهانیردومرتارانقالبر

اسالمی،رناظدرورحاضدربود؛رتارجابیرکهرنقشرورتأثیدراور

انر میر ود.ر پیشر غلوآمیزر افسانهرهابیر تارسدحرر گاهیر

لمتونر اهیرمتفاوترازرپیشۀرخانوادگیراشر ارپیمودرورد ر

سالرهاهردهۀر1930رمیالده،رسلسلهرآموزشرهابیر اربداهر

اسالمیر تحقیقاتر ور عدبیر ور فا سیر متونر بادگیدهر

بهر بارمطالعۀرسفدنامهرهاهرمشدقرزمین،رسفدر گذ انررور

ایدانر ارد رسالر1934ربداهرخودر قمرزد؛رسفدهرکهردور

ماهربهرطولرانجامیرروربخشرعمرۀرآنرد راصفهانرگذشتر

ابنرسدزمینرور اور اربهرجوانبرگوناگونر امدر ورهمینر

مددمشرعالقهرمنررساخت.

اورد رمر سۀرمطالعاترشدقیرلنرنرموضوعر سالۀر

دکتدهرخودر ار»سازمانراجتماعیرایدانرد رمداحلرنخستر

سلجوقی«رانتخابرکددرورابنرموضوعرزمینۀرسفدردوبا ۀر

اوربهرایدانر اربداهرپژوهشرد راصنافراسالمیرمهیّارساخت.ر

اورابنربا رعالوهربدراصفهانربهرشهدهاروروالباتردبگدرنیزر

سفدرکددروربدر سوم،رگویشرهارورلهجهرهاهرآنرمناطقر

متمدکزرشررورهمینرسدآغازردلبستگیربیرپابانراوربهرایدانر

ورزبانرفا سیرگددبر.

پسرازرمداودۀربیشتدربارمددمرورزنرگیرد رکنا رآنان،ربار

سنیرکمتدرازرسیرسال،ربهرپیشنهادرسفیدربدبتانیارد رتهدان،ر

د ربخشرتیلیغاترورمطیوعاترسفا تربدبتانیارمشغولربهر

کا رشر.رابنرمقطعرمهمیرد ردو انراقامتراورد رایدانربود،ر

چدارکهرپسرازرآن،رانرلمتونرد رچگونگیرحضو ربدبتانیار

د رایدانرنقشرپد نگیرابفارکدد.راوربارسالحرقر تمنرهرکهر

د رتیلیغاترداشتربداهربخشرفا سیر ادبوربیربیرسیر

بهدیهبلهباي

hrahbari.02@gmail.com

«ارليب ابم ر بصروبرد نوبملب
اا» باتکبربویرورم
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مطالییرد بابربیرکفابتیرورسوءراستفادۀر ضاشاهرازرقر تر

ا ائهرکددرورد واقع،رتوصیۀراوربدربکیرازرحوادثرمهمرایدانر

د ردو انراشغالرتهدانرتوسطرمتفقینرکهرمنجدربهراستعفاهر

 ضاشاهرد رسالر1941م/ر1320شرشر،رتأثیدگذا ربود.راور

اختیا اتشرد رسفا ترور ادبوربیربیرسیرور باروسعتر

مجموعهراهرازرا تیاطاترگستددهربارنویسنرگانرور وشنفکدانر

وراعضاهرحزبرتوده،رد رمجلس،رتعیینرتدکیبرکابینهرور

حتیرنصبرنخستروزیدرنقشرفوقرالعادهراهرداشت.رگدچهر

امنیتیر ور اطالعاتیر بداهرسدویسر مخالفرهمکا هر اور

بدبتانیاربود،رولیربسیا هرازرتصمیماتروراقراماتشرد رابنر

چا چوبرجاهرمیرگدفت.

انریشۀراولیهرکتابرزارع و مالک در ایران،رکهرباعثر

شهدترعلمیرلمتونرشر،رد رپابیزر1947ر قمرخو د.راوربدر

آنرشررتارتحقیقیرد رزمینۀرنظامرا ضیرد رایدانرورتحوالتر

تا بخیرآنرتدتیبردهررورهمینرهرفراور اردوبا هرتارسالر

1949رد رایدانرمستقدرکددروربهربسیا هرازرمناطقرور وستاهاهر

ابنرسدزمینرپهناو رکشانر.رابنرکتابراثدهرکالسیکرور

مدجعیرد رتا بخرزنرگیر وستابیرد رایدانراست.

لمتونرد رجدبانربحدانرنفترورنزاعرایدانروربدبتانیاربدر

سدرملیرشرنرنفترنیزرنقشرآفدبنربودرورد ر استاهرمنافعر

دولتربدبتانیا،رمحمررمصرقر ارمانعیرد رمسیدرتوافقر

ضدو هر وهر ار دولتر سقوطر ور بدکنا هر ور میردبرر

میردانست؛رالیتهربهرتأکیررنویسنره،رنمیرتوانرلمتونر ارمعما ر

کودتاهر1953م/ر1332شربارعاملراصلیرورمستقیمرسقوطر

دولترمصرقردانست.

اورتارسالرهارد رسفدهاهربلنرمرتشربهرایدانرورباردو ر

ازرایدانرباربسیا هرازرعالمانرایدانیرهمچونرمحمرعلیر

فدوغی،رعلیراکیدردهخرارورسیّررحسنرتقیرزادهرا تیاطر

داشتروربداهرآنانراحتدامرزبادهرقائلربود.راورد رکنا ر

مو در موضوعر د ر همچنانر سیاسی،ر مسئولیترهاهر

عالقهراش،ربعنیراصالحاترا ضی،ربهرپژوهشرورتکمیلر

آ اهرخودرادامهرمیردادرورازرسوهردبگد،ربهرتر یسرد ر

حوزۀرمطالعاترقدونرمیانۀراسالمیرورانتشا رمجموعۀر

میرپدداخت.ر اسالمر د ر سیاسیر انریشهرهاهر مقاالتر

زبانر مر سر دانشگاه،ر د ر خرمتشر پابانر تار همچنینر

فا سیرد رهمۀرسطوحربودرورکتابردستور زبان فارسی 

خودر اربهرنوآموزانروردانشجوبانرزبانرفا سیروردو ۀرمیانهر

میرآموخت.ردو انربازنشستگیراوربارانقالبراسالمیرایدانر

مصادفربود.روهرپسرازرانقالبرفقطربکربا ربهرایدانرسفدر

کددرورجزرد با ۀروضعرجامعۀرمسیحیانرد رایدان،رهیچر

اظها رنظدرعمومیرنراشت.

انرلمتونربارسکوتروردقترنظدر مزآلودرخودرتمامر

سالرهاهرجوانیرورسپسرکهنرسالیرخودر اربهرتحقیق،ر

فدهنگر جزئیاتر ور شنیرهرهار ور دبرهرهار ثبتر ور تعلیمر

د ر آنر کمیودر کهر چیزهر همانر گذ انر؛ر پیدامونشر

تا بخرنویسیرایدانرهموا هرمشهودربودهراست.رحجمرانرکر

ابنرکتابرورمعرودرآثا رتدجمهرشرهرازرابنرایدانرشناسر

بدجسته،رکهرحیاترحدفهراهرخودر ارد ر اهرعالئقرورالیتهر

منافعردولترمتیوعشرصدفرکدد،رنشانرمیردهررکهرمارازر

ور اسنادر ورضیطر ثبتر پژوهش،ر د ر اور همرقطا انر ور اور

خاطداتربسیا ردو رهستیمرورچهربسارهنوزرزواباهرپیرارور

پنهانرتا بخرسدزمینرخودر اربهرانرازۀرآنرشدقرشناسانرور

پژوهنرگانرغدبیرنکاوبرهرابم.

سیاستر ور علمر عدصۀر د ر لمتونر انر کتابر تدجمۀر

جزوهراهرمختصدرورمفیررازرشدحرفعالیترهارور وابطرحدفهراهر

لمتونربارمعدفیرآثا رمنتشدشرۀراوربهرانگلیسیرورفا سیرور

بادداشترهارورتصاویدراورد ر140رصفحهراسترکهرانتشا اتر

»جهانرکتاب«رآنر ارد رسالر1398ربهرچاپر سانرهراست.




