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یادگیری  متون فارسی و عربی و تحقیقات اسالمی
گذراند و با مطالعۀ سفرنامههای مشرقزمین ،سفر به
ایران را در سال  1934برای خود رقم زد؛ سفری که دو
ماه به طول انجامید و بخش عمدۀ آن در اصفهان گذشت
و همین امر او را به جوانب گوناگون این سرزمین و
مردمش عالقهمند ساخت.
او در مدرسۀ مطالعات شرقی لندن موضوع رسالۀ
دکتری خود را «سازمان اجتماعی ایران در مراحل نخست
سلجوقی» انتخاب کرد و این موضوع زمینۀ سفر دوبارۀ
او به ایران را برای پژوهش در اصناف اسالمی مهیّا ساخت.
او این بار عالوه بر اصفهان به شهرها و والیات دیگر نیز
سفر کرد و بر رسوم ،گویشها و لهجههای آن مناطق
متمرکز شد و همین سرآغاز دلبستگی بیپایان او به ایران
و زبان فارسی گردید.
پس از مراودۀ بیشتر با مردم و زندگی در کنار آنان ،با
سنی کمتر از سی سال ،به پیشنهاد سفیر بریتانیا در تهران،
در بخش تبلیغات و مطبوعات سفارت بریتانیا مشغول به
کار شد .این مقطع مهمی در دوران اقامت او در ایران بود،
چرا که پس از آن ،ان لمتون در چگونگی حضور بریتانیا
در ایران نقش پررنگی ایفا کرد .او با سالح قدرتمندی که
در تبلیغات داشت برای بخش فارسی رادیو بیبیسی

ان لمتون در عرصه علم و سياست .جان گرنی .ترجمه كاوه
بيات .تهران :جهان کتاب1398 ،ش140 .ص.

َ
ان کاترین سویینفورد لمتون ( )2008-1912از شرقشناسان
و ایرانشناسان برجستۀ بریتانیایی است که عالوه بر 
جایگاه رفیع علمی ،سیاستمداری توانا و باذکاوت بود.
به همین مناسبت ،مقالۀ بلند جان ِگرنی از حیات شغلی
و علمی او ( )2013در کتابی با عنوان ان لمتون در عرصۀ
علم و سیاست با ترجمۀ کاوه بیات به چاپ رسیدهاست.
اهمیت این کتاب کمحجم زمانی بیشتر آشکار میشود
که بدانیم تعداد کمی از آثار و تحقیقات لمتون در این
ّ
سالها به فارسی برگردانده شده و شاید به همین علت،
سالیان متمادی نقش و نفوذ او ،در مقام یک ایرانشناس،
محقق زبان فارسی و عربی و کارمند سفارت بریتانیا در 
تهران ،از نظر بسیاری از ایرانیان پوشیده ماندهاست.
او استاد زبان فارسی و تاریخ ایران بود که در تمام
وقایع این سرزمین ،از پایان جنگ جهانی دوم تا انقالب
اسالمی ،ناظر و حاضر بود؛ تا جایی که نقش و تأثیر او
گاهی تا سرحد  افسانههایی غلوآمیز پیش میرود .ان
لمتون راهی متفاوت از پیشۀ خانوادگیاش را پیمود و در 
سالهای دهۀ  1930میالدی ،سلسله آموزشهایی را برای 
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»تسايس و ملع ۀصرع رد نوتمل نا« باتک رب یرورم

مروری بر کتاب «ان لمتون در 
عرصۀ علم و سياست»

یربهر هیده

»تسايس و ملع ۀصرع رد نوتمل نا« باتک رب یرورم

نقد و
بررسی

فارسی در همۀ سطوح بود و کتاب دستور زبان فارسی
خود را به نوآموزان و دانشجویان زبان فارسی و دورۀ میانه
میآموخت .دوران بازنشستگی او با انقالب اسالمی ایران
مصادف بود .وی پس از انقالب فقط یک بار به ایران سفر 
کرد و جز دربارۀ وضع جامعۀ مسیحیان در ایران ،هیچ
اظهار نظر عمومی نداشت.
ان لمتون با سکوت و دقت نظر رمزآلود خود تمام
سالهای جوانی و سپس کهنسالی خود را به تحقیق،
تعلیم و ثبت دیدهها و شنیدهها و جزئیات فرهنگ
پیرامونش گذراند؛ همان چیزی  که کمبود آن در 
تاریخنویسی ایران همواره مشهود بودهاست .حجم اندک
این کتاب و معدود آثار ترجمهشده از این ایرانشناس
برجسته ،که حیات حرفهای خود را در راه عالئق و البته
منافع دولت متبوعش صرف کرد ،نشان میدهد که ما از
او و همقطاران او در  پژوهش ،ثبت و ضبط اسناد و
خاطرات بسیار دور هستیم و چه بسا هنوز زوایای پیدا و
پنهان تاریخ سرزمین خود را به اندازۀ آن شرقشناسان و
پژوهندگان غربی نکاویدهایم.
ترجمۀ کتاب ان لمتون در  عرصۀ علم و سیاست
جزوهای مختصر و مفید از شرح فعالیتها و روابط حرفهای 
لمتون با معرفی آثار منتشرشدۀ او به انگلیسی و فارسی و
یادداشتها و تصاویر او در  140صفحه است که انتشارات
«جهان کتاب» آن را در سال  1398به چاپ رساندهاست.

مطالبی درباب بیکفایتی و سوء استفادۀ رضاشاه از قدرت
ارائه کرد و درواقع ،توصیۀ او بر یکی از حوادث مهم ایران
در دوران اشغال تهران توسط متفقین که منجر به استعفای 
رضاشاه در سال 1941م1320 /ش شد ،تأثیرگذار بود .او
با وسعت اختیاراتش در سفارت و رادیو بیبیسی و
مجموعهای از ارتباطات گسترده با نویسندگان و روشنفکران
و اعضای حزب توده ،در مجلس ،تعیین ترکیب کابینه و
حتی نصب نخستوزیر نقش فوقالعادهای داشت .گرچه
او مخالف همکاری  برای  سرویس اطالعاتی و امنیتی
بریتانیا بود ،ولی بسیاری از تصمیمات و اقداماتش در این
چارچوب جای میگرفت.
اندیشۀ اولیه کتاب زارع و مالک در ایران ،که باعث
شهرت علمی لمتون شد ،در پاییز  1947رقم خورد .او بر 
آن شد تا تحقیقی در زمینۀ نظام ارضی در ایران و تحوالت
تاریخی آن ترتیب دهد و همین هدف او را دوباره تا سال
 1949در ایران مستقر کرد و به بسیاری از مناطق و روستاهای 
این سرزمین پهناور کشاند .این کتاب اثری کالسیک و
مرجعی در تاریخ زندگی روستایی در ایران است.
لمتون در جریان بحران نفت و نزاع ایران و بریتانیا بر 
سر ملی شدن نفت نیز نقشآفرین بود و در راستای منافع
دولت بریتانیا ،محمد مصدق را مانعی در مسیر توافق
میدید  و برکناری  و سقوط دولت وی را ضروری 
میدانست؛ البته بهتأکید نویسنده ،نمیتوان لمتون را معمار 
کودتای 1953م1332 /ش یا عامل اصلی و مستقیم سقوط
دولت مصدق دانست.
او تا سالها در سفرهای بلندمدتش به ایران و یا دور 
از ایران با بسیاری از عالمان ایرانی همچون محمدعلی
فروغی ،علیاکبر دهخدا و سیّد حسن تقیزاده ارتباط
داشت و برای آنان احترام زیادی قائل بود .او در کنار 
مسئولیتهای  سیاسی ،همچنان در  موضوع مورد
عالقهاش ،یعنی اصالحات ارضی ،به پژوهش و تکمیل
آرای خود ادامه میداد و از سوی دیگر ،به تدریس در 
حوزۀ مطالعات قرون میانۀ اسالمی و انتشار مجموعۀ
مقاالت اندیشههای  سیاسی در  اسالم میپرداخت.
همچنین تا پایان خدمتش در  دانشگاه ،مدرس زبان
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