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  )درتبعيد(انجمن قلم ايران

  ٢٠١۶ جنوری ٠٧
  

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

 )در تبعيد( اطالعيه انجمن قلم ايران

  به مناسبت درگذشت خانم ھما ناطق
  . سالگی، در پاريس درگذشت٨١ در سن ٢٠١٦ جنوریق، نويسنده و پژوھشگر تاريخ ايران، روز جمعه اول ھما ناط

از « تاريخی با عنوان  مقاالتۀ دوران قاجار به چاپ رسيده و مجموعۀی دربارئھا جمهھا و تر از خانم ناطق پژوھش

 اشعار ۀ، اقدام به ترجمژيلبر الزارمکاری چنين با ھ وی، ھم. نيز به قلم وی منتشر شده است» ماست که بر ماست

  .شعرای معاصر ايران کرد

اش بود که  ، از ديگر کارھای جدی پژوھشیفريدون آدميت تاريخ انقالب مشروطيت با دکتر ۀ در زمينناطقھمکاری 

 . سال چندين کتاب مشترک و انفرادی است٢٠حاصل آن ھمکاری در طی 

پدرش در اروپا . ن مشروطيت حضور داشتد و پدربزرگش در مبارزات دوراه ش در اروميه زاد١٣١٣ در ھما ناطق

 کارشناسی تا ۀ، به پاريس رفته و دور١٣٣٣ ]ميزان[ نيز پس از اتمام دبيرستان در مھرماهھما. تحصيل کرده بود

 . جا گذرانده بود دکترای خود را در آن

 در ھما ناطق. ھای سياسی خود را آغاز کرد و فعاليت در فرانسه به عضويت کنفدراسيون دانشجويان درآمد ھما ناطق

 به ١٣۵٩ تا سال ١٣۴٨ مطالعات اقتصادی مشغول به کار شد و از سال ۀسسؤ در مء به تھران بازگشت، ابتدا١٣۴٧

 به دانشگاه پرينستون ١٣۵٢بار در سال  در طول اين مدت يک.  تاريخ دانشگاه تھران پرداختۀتدريس در دانشکد

  . آن دانشگاه تدريس کردۀ سال در بخش تحقيقات خاورميان١دعوت شد و به مدت 
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 ۀ رابطۀ به تحقيق دربارغالمحسين ساعدی به فرانسه بازگشت، مدتی را به تشويق ١٣۵٩پس از انقالب و در سال 

يرانی دانشگاه ھای ا  پژوھشۀسسؤ به عنوان استاد تمام وقت در م١٣۶٣در سال . ايران و عثمانی و روسيه پرداخت

 .سوربن مشغول به کار شد

توان  ھای فارسی و فرانسه از ھما ناطق منتشر شده است، از آن جمله می ای به زبان  ارزندهھا و مقاالت بسيار کتاب

 :ھای زير اشاره کرد نوشته و ترجمه به

آخرين " مقاالت تاريخی؛ ۀ مجموع"از ماست که بر ماست" آلبر ممی؛ ۀ نوشت" استعمارزدهۀ استعمارگر، چھرۀچھر"

 ميرزا ملکم خان؛ " قانونۀروزنام" ھارفورد جونز ترجمه با ھمکاری جان گرنی؛ ۀ نوشت"خان زند روزھای لطفعلی

مصيبت وبا و "؛  )با ھمکاری فريدون آدميت( "افکار اجتماعی و سياسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار"

با ھمکاری محمد ( "ھای تبعيد ميرزا آقاخان کرمانی نامه"؛ " ميرزا رضا کرمانیۀکارنامه و زمان"؛ "بالی حکومت

، "١٨۴٨-١٨٣۴يابی فرھنگی  ايران و راه"؛ "بازرگانان در داد و ستد با بانک شاھی و رژی تنباکو"؛ )فيروز

حافظ "؛ "ايران فرھنگی فرنگی در ۀکارنام"؛ )١٩٩٠( "انتشارات خاوران پاريس"، )١٩٨٨("انتشارات پيام لندن"

 ...؛ و"خنياگری، می و شادی

 شريک زندگی وی، نزديکان و دوستان، اھل فرھنگ ناصر پاکدامن را به ھما ناطقانجمن قلم ايران در تبعيد، درگذشت 

  .دارد و ادب ايران تسليت گفته و يادش را گرامی می

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٦ جنوریپنجم 

 

 

 
 


