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پاريس
 ۱۳۱۳در ارومیه زاده شد.
سال
٢٠١۶وطدره در
مشر
او در سال  ۱۹۵۶با بورس دولت فرانسه برای ادامه تحصیل راهی این کشور شد .ناطق
فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته تاریخ از دانشگاه سوربن دریافت نمود.

Text
ناطق در  ١٣١٣در اروميه زاده شد .او در  ١٩۵۶با بورس دولت فرانسه برای ادامه تحصيل راھی اين
ھما
.کشور شد .ناطق فوق ليسانس و دکترای خود را در رشته تاريخ از دانشگاه سوربن دريافت کرد

پژوھشھای دوره دکتری او بر زندگی سياسی سيد جمالالدين اسدآبادی بود .در سال  ،١٩۶٩رساله دکتری ناطق
با عنوان اسUم مدرن و سيد جمالالدين بهصورت کتاب منتشر شد .اين اولين اثر تاريخنگاری پژوھشی ھما ناطق
بود و در زمان انتشار ماکسيم رودنسون ،تاريخنگار ،جامعهشناس و شرقشناس مارکسيست فرانسوی بر کتاب
.ناطق مقدمه نوشت
ناطق در  ١٣۴٧به تھران بازگشت و تا سال  ١٣۵٩به تدريس در دانشکده تاريخ دانشگاه تھران مشغول بود .در
اين سالھا او به تدريس اين دروس پرداخت» :جنگھای ايران و روسيه در سده نوزده«» ،تاريخ اجتماعی
دوران قاجار«» ،روشنفکران عصر مشروطه«» ،تاريخچه مشروطيت و قانون اساسی در ايران و عثمانی«.
پژوھشھای ناطق در اين مدت ھم در نشرياتی تاريخی و ھم در کتابھا در ھمين حوزهھا منتشر میشد .ھمچنين
در اين دوره ھما ناطق با فريدون آدميت چندين پژوھش مشترک انجام دادند که نتيجه آن در کتاب »افکار
.سياسی اجتماعی و اقتصادی در آثار منتشر نشده در دوره قاجار« به انتشار رسيد

لطفأ برای احترام به این زن بزرگوار یک دقیقه سکوت کنیم
ھما ناطق و فريدون آدميت در پاريس

با توجه به اينکه ناطق پيش از اينکه به دانشکده تاريخ سوربون بپيوندد سالھا ادبيات فرانسه خوانده بود ،در
دانشکده تربيت معلم تھران نيز استاد ادبيات سده نوزده فرانسه شد .در سال  ،١٣۵٢برای يک سال فرصت
مطالعاتی ايران را ترک کرد و به دعوت دانشکده تحقيقات خاورميانه دانشگاه پرينستون در حوزه »تاريخ
.اجتماعی و سياسی ايران در سده نوزده« پژوھش کرد و به مدت يک سال در ھمان دانشگاه درس داد

دو سال پس از انقUب اسUمی  ،١٣۵٧به دنبال انقUب فرھنگی ،ھما ناطق به فرانسه بازگشت .مدتی با عنوان
پژوھشگر مستقل کار میکرد .او که خود يک منبع تاريخی است با پروژه تاريخ شفاھی ھاروراد ھمکاری کرد و
.در گفتوگو با ضياء صدقی خاطرات خود را در اين آرشيو تاريخی ضبط کرد
ناطق در سال  ١٣۶٣به عنوان استاد تماموقت در آموزشکده مطالعات ايرانشناسی دانشگاه سوربن نوين مشغول
.به کار شد
کتابھا و مقاiت بسياری به زبانھای فارسی و فرانسه از ھما ناطق منتشر شده است ،که از آن جمله میتوان به
»زندگی سيد جمال الدين اسد آبادی در رابطه با فرانسه«» ،آيين بابی«» ،روشنفکران ايرانی در استانبول«،
»وصيتنامه عباس ميرزا«» ،روزنامه قانون«» ،زنان در مشروطيت«» ،انجمنھای شورايی در مشروطيت«،
»رساله مشروطيت«» ،بازرگانان در دادو ستد با بانک شاھی و رژی« و »کارنامه و زمانه ميرزا رضا
.کرمانی« و »کارنامه فرھنگی فرنگی در ايران« اشاره کرد
ھما ناطق ھمچنين مترجم بود؛ او چند اثر مھم تاريخی مانند »چھره استعمارزده« اثر جامعهشناس فرانسوی آلبر-
.ممی و »آخرين روزھای لطفعلیخان زند« اثر ھارفورد جونز را به فارسی ترجمه کرده است
از ھما ناطق به عنوان يکی از چند زن متخصص دوران تاريخی سده  ١٩و اوايل  ٢٠در ايران که به تاريخ از
.دريچه مسئله مدرنيته و ھمچنين رابطه ايران و غرب نگاه میکرد ،ياد خواھد شد

هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران ،درگذشت این زن بزرگوار را صمیمان تسلیت
میگوید.

