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.در پاريس درگذشت ٢٠١۶  

 

راھی اين دامه تحصيل با بورس دولت فرانسه برای ا ١٩۵۶زاده شد. او در در اروميه  ١٣١٣ھما ناطق در 

ناطق فوق ليسانس و دکترای خود را در رشته تاريخ از دانشگاه سوربن دريافت کرد کشور شد. . 

، رساله دکتری ناطق ١٩۶٩بود. در سال  اسدآبادیالدين ی سيد جمالگی سياسھای دوره دکتری او بر زندپژوھش

نگاری پژوھشی ھما ناطق صورت کتاب منتشر شد. اين اولين اثر تاريخبهن الديمدرن و سيد جمال اسUمبا عنوان 

شناس مارکسيست فرانسوی بر کتاب شناس و شرقنگار، جامعهبود و در زمان انتشار ماکسيم رودنسون، تاريخ

ه نوشتناطق مقدم . 

به تدريس در دانشکده تاريخ دانشگاه تھران مشغول بود. در  ١٣۵٩تا سال  و به تھران بازگشت ١٣۴٧ناطق در 

تاريخ اجتماعی «، »ھای ايران و روسيه در سده نوزدهجنگ«او به تدريس اين دروس پرداخت:  ھااين سال

». تاريخچه مشروطيت و قانون اساسی در ايران و عثمانی«، »روشنفکران عصر مشروطه«، »دوران قاجار

شد. ھمچنين می ھا منتشرھا در ھمين حوزهھای ناطق در اين مدت ھم در نشرياتی تاريخی و ھم در کتابپژوھش

افکار «که نتيجه آن در کتاب   در اين دوره ھما ناطق با فريدون آدميت چندين پژوھش مشترک انجام دادند 

به انتشار رسيد» سياسی اجتماعی و اقتصادی در آثار منتشر نشده در دوره قاجار . 

 

 ھما ناطق و فريدون آدميت در پاريس

ھا ادبيات فرانسه خوانده بود، در با توجه به اينکه ناطق پيش از اينکه به دانشکده تاريخ سوربون بپيوندد سال

، برای يک سال فرصت ١٣۵٢دانشکده تربيت معلم تھران نيز استاد ادبيات سده نوزده فرانسه شد. در سال 

تاريخ «به دعوت دانشکده تحقيقات خاورميانه دانشگاه پرينستون در حوزه  مطالعاتی ايران را ترک کرد و

پژوھش کرد و به مدت يک سال در ھمان دانشگاه درس داد» اجتماعی و سياسی ايران در سده نوزده . 

 نانز لکشت نیرتگرزب "نانز یلم داحتا" ناراذگ ناینب زا قطان امه  میدش علطم ناوارف هودنا اب
 یکیدزن رد ورآ هد رد هلاس دنچ یرامیب زا سپ ۲۰۱۶ هیوناژ لوا زور رد بالقنا زا سپ یناریا
.تشذگرد هسنارف ،سیراپ
 و راجاق نارود راگن خیرات و نوبروس هاگشناد داتسا ،رگشهوژپ ،هدنسیون ،قطان امه
.دش هداز هیمورا رد ۱۳۱۳ لاس رد هطورشم

Textقطان .دش روشک نیا یهار لیصحت همادا یارب هسنارف تلود سروب اب ۱۹۵۶ لاس رد وا 
.دومن تفایرد نبروس هاگشناد زا خیرات هتشر رد ار دوخ یارتکد و سناسیل قوف

مینک توکس هقیقد کی راوگرزب نز نیا هب مارتحا یارب أفطل



، به دنبال انقUب فرھنگی، ھما ناطق به فرانسه بازگشت. مدتی با عنوان ١٣۵٧دو سال پس از انقUب اسUمی 

کرد. او که خود يک منبع تاريخی است با پروژه تاريخ شفاھی ھاروراد ھمکاری کرد و شگر مستقل کار میپژوھ

وگو با ضياء صدقی خاطرات خود را در اين آرشيو تاريخی ضبط کرددر گفت . 

ل شناسی دانشگاه سوربن نوين مشغووقت در آموزشکده مطالعات ايرانبه عنوان استاد تمام ١٣۶٣ناطق در سال 

 .به کار شد

توان به ھای فارسی و فرانسه از ھما ناطق منتشر شده است، که از آن جمله میھا و مقاiت بسياری به زبانکتاب

، »روشنفکران ايرانی در استانبول«، »آيين بابی«، »زندگی سيد جمال الدين اسد آبادی در رابطه با فرانسه«

، »ھای شورايی در مشروطيتانجمن«، »زنان در مشروطيت«، »روزنامه قانون«، »نامه عباس ميرزاوصيت«

کارنامه و زمانه ميرزا رضا «و » بازرگانان در دادو ستد با بانک شاھی و رژی«، »رساله مشروطيت«

اشاره کرد» کارنامه فرھنگی فرنگی در ايران«و » کرمانی . 

 -شناس فرانسوی آلبراثر جامعه» مارزدهچھره استع«ھما ناطق ھمچنين مترجم بود؛ او چند اثر مھم تاريخی مانند 

اثر ھارفورد جونز را به فارسی ترجمه کرده است» خان زندآخرين روزھای لطفعلی«ممی و  . 

در ايران که به تاريخ از  ٢٠و اوايل  ١٩ھما ناطق به عنوان يکی از چند زن متخصص دوران تاريخی سده   از 

کرد، ياد خواھد شدو غرب نگاه میدريچه مسئله مدرنيته و ھمچنين رابطه ايران  . 

 

 تیلست نامیمص ار راوگرزب نز نیا تشذگرد ،ناریا گنهرف نارادتسود نوناک هریدم تئیه
.دیوگیم


