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روند تاریخی نخستین مواجهه ی ایرانیان با نویسندگان 
بزرگ فرانسوی زبان از رهگذار ترجمه ی آثار ادبی

محمدجواد کمالي1

)kamali_mj@mshdiau.ac.ir( 1. دانشیار گروه زبان فرانسه، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مشهد، ایران

چکیده
ترجمه ی ادبی به مثابه پلی است که از طریق آن تبادالت فرهنگی و تأثیر و تأثرات ادبی میان ملل ناهمزبان امکان پذیر می شود و 
از جمله دستاوردهای مهم آن، معرفی بهتر نویسندگان یک جامعه به جوامع دیگر است. بی تردید نقش تعیین کننده ای که مترجمان 
در این فرایند ایفا می کنند، سزاوار توجه ویژه ای است. فرایند آشنایی ایرانیان با نویسندگان ادبی که همگام با اولین ترجمه ها در دوره ی 
ولیعهدی عباس میرزا آغاز شد، رفته رفته در دوره های بعد، با افزایش شمار مترجمان و توسعه ی صنعت چاپ و نشر، رشد چشمگیری 

پیدا کرد و در دهه های اخیر به اوج رسید. 
در این مقاله، روند تاریخی نخستین مواجهه ی ایرانیان با نویسندگان بزرگ فرانسه و فرانسوی زبان از رهگذار ترجمه ی آثار ادبی مورد 
بررسی واقع شده است. برای نیل به این منظور، با تقسیم تاریخ ترجمه ی ادبی به شش دوره متمایز، ابتدا به صورت فهرست وار، به زمان دقیق 
معرفِی چهره های طراز اول ادبی به واسطه ی انتشار اولین ترجمه ی فارسی آثارشان در جامعه ی ایرانی اشاره کرده ایم، سپس با تحلیل نوع آثار 

ترجمه شده، علِل توجه یا عدم توجه به نویسندگان مطرح  در هر یک از دوره های تاریخ ترجمه ی ادبی مورد توجه قرار داده ایم.
مقدمه

مطابق اسناد تاریخی، نخستین رابطه ی میان دولت های ایران و فرانسه به قرن پانزدهم میالدی باز می گردد: امیرتیمور با ارسال 
نامه ای به شارل ششم از وی خواست که باب داد و ستد با ایران را بگشاید )میرجعفری، 1375، 187(. در عصر صفویه، چند فرانسوی به 
قصد تجارت و سیاحت روانه ی ایران شدند که از میان آنها به شاردن و تاورنیه می توان اشاره کرد. به موازات آن، چند هیأت مذهبی نیز 

به قصد ترویج مسیحیت وارد ایران شدند و پس از کسب اجازه از شاه عباس در شمال غرب و مرکز ایران اقامت گزیدند. 
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ملی  مدرسه ی  مؤسس  و  چهاردهم  لویی  وزیر  ُکلبر 
برقراری  برای  فارسی(،  و  ترکی  )عربی،  شرقی  زبان های 
رابطه ی رسمی با دولت ایران هیأت هایی را به دربار شاه 
عباس دوم فرستاد. اما این رابطه دوامی نیافت، زیرا در اوایل 
قرن هجدهم، تقریباً همه ی فرانسویان مقیم ایران در پی 
هجوم افغان ها برای سالیان دراز خاک کشور را ترک گفتند 
و لذا در دوره های افشاریه و زندیه، شاهد هیچ رابطه ای میان 

دو کشور نیستیم .
باری، روابط دیپلماتیک میان ایران و فرانسه در عهد 
قاجار و در دوره ی زمامداری فتحعلی شاه، از طریق تبادل 
هیأت های سیاسی رسماً آغاز شد. میرزا رضاخان قزوینی 
و هیأت سیاسی همراه او از جمله نخستین ایرانیانی بودند 
که در آوریل 1807 )1222 ه.ق.( برای جلب حمایت دولت 
فرانسه به حضور ناپلئون اول رسیدند؛ نتیجه ی این سفر 
امضای عهدنامه ی فینکنشتاین بود، عهدنامه ای که مفاد آن 
به اجرا در نیامد، زیرا ناپلئون در ماه ژوئیه با تغییر استراتژی 
خلف وعده نمود. قریب سه دهه بعد، شاهزاده عباس میرزا 
که فردی نیک اندیش و اصالح طلب بود، برای نجات میهن از 
شّر عقب ماندگی ها، به فکر اعزام محصل به اروپا افتاد و چون 
دل خوشی از فرانسوی ها نداشت، در دو نوبت چند جوان 
ایرانی را برای تحصیل به انگلستان فرستاد. پس از درگذشت 
نابهنگام عباس میرزا که در جریان محاصره ی هرات )1251 
ه.ق./ 1833 میالدی( اتفاق افتاد، نه تنها وقفه ای در اعزام 
محصل ایجاد نگردید، بلکه بر تعداد محصالن و کشورهای 
محل اعزام نیز افزوده شد. برای مثال، در دوره ی محمدشاه 

8 نفر و در دوره ی ناصرالدین شاه 45 نفر به فرانسه و 6 نفر به روسیه فرستاده شدند 
)محسنی، 1390، 7(. 

میرزا محمدتقی خان امیرکبیر که او نیز در جوانی از جانب عباس میرزا مأموریت 
یافته بود تا به عنوان منشی همراه خسرو میرزا فرزند وی به دربار تزار روسیه برود، 
در دوره ی کوتاه صدارت خود اقدام به تأسیس مدرسه ی دارالفنون کرد. او طرح بنای 
این مدرسه را به میرزا رضا مهندس سپرد و به خان داوود، مترجم مخصوص خود، 
مأموریت داد تا به اتریش برود و از چند استاد باتجربه برای تدریس در رشته های 
گوناگون علمی و فنی دعوت به عمل بیاورد و شرط کرد که آنان به زبان فرانسه که 
زبان متداول آن روزگار در سطح اروپا بود، تدریس نمایند )فشاهی، 1352، 36(. او 
از این جهت کشور اتریش را برای استخدام مدرسان برگزیده بود که می خواست زیر 
بار منت کشورهای سلطه جو مانند انگلستان، فرانسه و روسیه نرود. البته اندکی قبل 

از دایر شدن دارالفنون در 1268 ه.ق. )1851(، چند مدرسه ی 
خارجی با تالش الزاریست های فرانسوی در تهران، ارومیه، تبریز 
و جلفا شروع به فعالیت و ترویج زبان فرانسه کرده بودند. به عنوان 
نمونه میرزا آقاخان کرمانی که بعدها به ترجمه ی تلماک اثر فنلون 

اقدام کرد، زبان فرانسه را در مدرسه ی الزاریست ها آموخته بود.
دارالفنون پانزده روز پیش از واقعه ی قتل امیرکبیر به دستور 
ناصرالدین شاه فعالیت خود را با هفت استاد اتریشی آغاز کرد. 
البته بعدها با پیوستن چند استاد فرانسوی  به کادر آموزشی این 
مدرسه، موقعیت زبان فرانسه بیش از پیش تحکیم یافت و نتیجه 
آن شد که از میان شاگردان جوان ایرانی که انس و الفتی خاص 
با این زبان پیدا کرده بودند، عده ای نظیر اعتمادالسلطنه، عالوه بر 
پر کردن جای خالی اساتید خود، کم کم به ترجمه ی کتاب های 
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علمی و فنی و تاریخی مورد نیاز به فارسی اقدام کردند. 
و  علمی  آثار  برگردان  به  قاجار،  دوره ی  در  ترجمه  فرایند 
تاریخی محدود نشد و رفته رفته آثار ادبی را نیز شامل گردید. 
ترجمه ی ادبی در دوره های بعد رشد چشمگیری یافت و به ویژه 
در روزگار معاصر به اوج رسید. در این مقاله، عالوه بر بررسی 
به فارسی  ادبی فرانسه که  آثار  تاریخی نخستین  اجمالی روند 
ترجمه شده است، خواهیم کوشید به دو سؤال مهم و اساسی در 
این خصوص پاسخ دهیم: نخست اینکه تالش های ابتدایی برای 
ترجمه ی آثار ادبی فرانسه چه سمت و سویی داشت و آثار کدام 
نویسندگان را شامل می شد؛ دیگر اینکه نویسندگان بزرگ ادبی 
در چه زمانی و به همت کدام مترجمان پیشگام به جامعه ی ایرانی 

معرفی شدند.

پیشینه ی تحقیق
تاکنون مطالعات قابل توجهی درباره ی تاریخ ترجمه ی آثار 
یا مقاله منتشر شده  از فرانسه به فارسی در قالب کتاب  ادبی 
است؛ از جمله تحقیقات مهم و جدی که در این زمینه صورت 
گرفته و همواره به عنوان منبع اصلی مورد استناد دیگران واقع 
شده است، به موارد زیر باید اشاره کرد: یحیی آرین پور نخستین 
کسی است که در کتابی دو جلدی با عنوان از صبا تا نیما )1350( 
اطالعاِت پراکنده ولی گرانبهایی را در خصوص پیشگامان ترجمه 
ارائه کرده است. محمدرضا فشاهی در مقاله ی »نهضت ترجمه در 
عهد قاجاریه« )مجله ی نگین،1352(، عالوه بر اشاره به مترجمان 
متقدم، چند نمونه ی مختصر از کار آنها را نیز در اختیار می گذارد؛ 
داود نوابی در کتاب تاریخچه ی ترجمه )1363( با تکیه به برخی 
مستندات، به سیر تاریخی ترجمه در ایران اشاره می کند و برای 
اول بار فهرستی از کتاب ها را ارائه می دهد که تا قبل از انقالب 
فرهنگی از زبان فرانسه به فارسی ترجمه شده بود؛ کریستف باالئی 
و میشل کویی پرس، دو پژوهشگر فرانسوی آشنا به زبان و ادبیات 
فارسی، در بخش اول کتاب سرچشمه های داستان کوتاه فارسی 
دوره ی  در  ایرانیان  ادبی  حیات  ویژگی های  از  برخی   )1366(
قاجاریه را متذکر می شوند و از جمله به موشکافی تأثیر ترجمه ی 
آثار  فرانسویان بر زبان و ادبیات فارسی می پردازند؛ ایرج افشار در 
مقاله ی »آغاز ترجمه ی کتاب های فرنگی به فارسی« )فصلنامه ی 
مترجم، شماره 37، سال 1381( وضع ترجمه در دوره ی هشتاد 
ساله ی میان ولیعهدی عباس میرزا تا قتل ناصرالدین شاه را مرور 

می کند؛ و سرانجام در کتاب تاریخ ترجمه ی ادبی از فرانسه به فارسی )1392(، عالوه 
بر مروری بر تاریخ ترجمه و معرفی بیش از شصت مترجم پیشکسوت، نمونه های 
خوبی از ترجمه هایشان از ابتدای دوره ی گرایش به ترجمه تا 1357، به همراه متن 

اصلی در اختیار عالقمندان به مسایل تاریخ و نقد ترجمه قرار داده شده است. 
با این همه، در بیشتر آثار مذکور به این موضوع خاص که نویسندگان بزرگ 
فرانسوی یا فرانسوی زبان هر کدام در چه مقطعی از تاریخ ترجمه به ایرانیان معرفی 
شدند و کدام مترجمان اول بار معّرف آنان بوده اند، به طور جداگانه کمتر پرداخته 
شده است. در این مقاله می کوشیم از رهگذار ترجمه ی آثار ادبی، روند تاریخی 
نخستین مواجهه ی ایرانیان با نویسندگان بزرگ فرانسه را که به لطف مترجمان 
نام آشنا یا کم آوازه میسر شده است، مورد بررسی قرار دهیم. برای نیل به این منظور، 
تاریخ ترجمه ی ادبی به شش دوره متمایز تقسیم می کنیم و در هر دوره به صورت 
فهرست وار، به زمان دقیق معرفِی چهره های طراز اول ادبیات فرانسه به واسطه ی 

انتشار اولین ترجمه ی فارسی آثارشان در جامعه ی ایرانی اشاره خواهیم کرد:

1. پیش از گشایش دارالفنون
ولتر نخستین نویسنده ی فرانسوی بود که اسم و رسمش البته نه به عنوان 
نویسنده ی ادبی، بلکه در مقام مورخ مقارن 1235 ه. ق. )1819( در ایران مطرح شد. 
چنانکه پیشتر اشاره شد، در زمان حکومت فتحعلی شاه و به اصرار عباس میرزا، چند 
جوان ایرانی برای تحصیل در رشته های علمی و فنی مورد نیاز کشور به انگلستان 
اعزام شدند؛ از میان این عده، میرزا رضا قلی خان مشهور به میرزا رضا مهندس در 
زمره ی معدود کسانی بود که بعد از فراغت از تحصیل و بازگشت به کشور، منشاء 
خدمات درخور توجهی شد)کیانفر، 1368، 24(. او در گام اول و به سفارش عباس 
میرزا، دو اثر تاریخی از ولتر را تحت عناوین پطر کبیر و شارل دوازدهم و در گام 
بعدی و این بار به سفارش محمدشاه کتابی را با عنوان تاریخ ناپلئون اول )1252 
ه.ق./ 1836( از انگلیسی به فارسی ترجمه کرد )باالئی، 1366، 28(. شگفت آور است 
که به جز این دو ترجمه ی سفارشی از میرزا رضا تا زمان گشایش دارالفنون هیچ 

ترجمه ی مهم دیگری صورت نگرفت.
تمایل  برای عدم  را  دلیل عمده  بر آن دوره، چند  بررسی وضعیت حاکم  با 
به ترجمه می توان ذکر کرد: 1- با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی مملکت و 
جنگ های آذربایجان و هرات، اولویت نخست اعزام محصل به فرنگ برای کسب 
انزوا و فقر صنعتی بود.  از  مهارت های فنی و نظامی و متعاقب آن خروج کشور 
2- افراد انگشت شماری که از فرنگ برگشتند، با آنکه زبان می دانستند، کوشیدند 
به فراخور رشته ای که آموخته بودند، وارد عرصه های اجتماعی بشوند. 3- فرهنگ 
ترجمه ی آثار ادبی و نیاز به آشنایی با نویسندگان غربی هنوز جایی در اذهان بزرگان 
پیدا نکرده بود، زیرا اساساً شناخت ایرانیان از فرهنگ غرب هنوز بسیار ناچیز و در 

مراحل ابتدایی بود.
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2. از زمان گشایش دارالفنون تا یک دهه بعد
گشایش مدرسه ی عالی دارالفنون از این جهت در تاریخ دوره ی قاجار حائز اهمیت است که نقطه ی 
شروعی برای آشنایی ایرانیان با علوم و فنون و فرهنگ ناشناخته ی غرب و در نتیجه اصالحات تدریجی 
در درون کشور بود. در سال های نخست فعالیت این مدرسه ی تازه تأسیس، بیشترین توجهات مصروف 
تأمین منابع درسی در رشته های نوین بود. رساله های درسی که در ابتدا به زبان فرانسه بود، رفته رفته به 
همت تنی چند از مدرسان ایرانی و محصالن مدرسه به فارسی برگردانده شد و این سرآغازی برای تألیف و 
تدوین کتاب های علمی و فنی بر اساس منابع فرانسوی بود )افشار، 1381، 13(. تقریباً همه ی ترجمه هایی 
که از هنگام تأسیس دارالفنون در 1268 ه.ق. )1851( تا یک دهه بعد صورت پذیرفت، اختصاص به 
ترجمه هایی از این دست داشت. آرین پور فهرست بیشتر این ترجمه ها را در جلد اول کتاب از صبا تا نیما 

)پانوشت ص. 259( ارائه کرده است.
بنابراین پرداختن به مقوله ی ترجمه ی آثار ادیبان اروپایی به رغم شناخت نسبی آنها و دسترسی 
به اساتید و منابع فرانسوی زبان باز هم در اولویت کار مترجمان قرار نگرفت. دالیل این بی توجهی در 
این دوره را شاید بتوان چنین برشمرد: 1- نثر متکلف فارسی هنوز از آمادگی الزم برای امکان برگردان 
آثار ادبی برخوردار نشده بود. 2- ادبیات غنی فارسی با ده ها شاعر بلندآوازه و صدها دیوان شعری چنان 
مردم را سرگرم و اغنا می کردکه لزوم شناخت ادبیاِت کمتر شناخته شده ی دیگر ملل کمتر احساس 
می شد. 3- برای ایجاد رشته های جدید مورد نیاز کشور و رفع عقب ماندگی صنعتی، اولویت همچنان با 
ترجمه های علمی و فنی و پزشکی بود. 4- مترجمی شغل به حساب نمی آمد و کسانی که بر حسب نیاز 
یا به صورت سفارشی به ترجمه مبادرت می ورزیدند، همانا مدرسان و محصالن دارالفنون و یا افرادی در 

ردیف آنان بودند. 

3. از یک دهه بعد از گشایش دارالفنون تا پایان عهد قاجار
در فاصله ی سالهای 1278 ه.ق. تا پایان دوره ی زمامداری ناصرالدین شاه در 1313 ه.ق. که دوره ای 
نسبتاً توأم با آرامش برای شاه و درباریان و اعیان بود، حداقل شصت رمان به فارسی برگردانده شد. 
مترجمان این دوره را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته ی اول شامل مترجمانی می شد که در مقابل 
درافت دستمزد، مبادرت به ترجمه ی آثار سفارشی می کردند و چون شناخت عمیقی از ادبیات فرانسه 
نداشتند، الجرم نه تنها برای ترجمه ی شاهکارهای ادبی هیچ تالشی نمی کردند، بلکه حتی برای مقام 
مترجم ادبی چنانکه باید منزلتی قایل نبودند و لذا هدفی جز کسب درآمد و ایجاد سرگرمی و پر کردن 
اوقات فراغِت طبقات واالمرتبه نداشتند. شخص اول مملکت، درباریان و وابستگان ایشان در زمره ی 
خوانندگان اصلی ترجمه های کم مایه ولی پرهیجان و احساس برانگیز بودند. وقایع تاریخی، موضوعات 
پلیسی، ماجراهای عشقی، فریب و خیانت و انتقام و مانند آن مهمترین مضامین مورد پسند این دوره بود. 
بعضی از کتاب های ترجمه شده که به »ادبیات خلوتخانه و اتاق خواب« )باالئی، 1366، 30( معروف شد، 
از حیث محتوا چنان کم ارزش بودند که مترجمان حتی زحمت درج نام نویسنده را به خود نمی دادند و 
برای چاپ آنها نیز اصرار نمی ورزیدند، چه بسا چنین اجازه ای نداشتند، چرا که جامعه ی سنت گرای آن 
عصر هنوز آمادگی الزم برای پذیرش و تحمل محتوای داستانهای غربی را نداشت و بیم آن می رفت که 
در نگاه مردم عادی که اندک بهره ای از سواد داشتند، مطالب کتاب ها مبتذل و حتی کفرآمیز جلوه کند 



و در نتیجه نسبت به مترجمان و کسانی که این ترجمه ها را سفارش می دادند، 
حس بدبینی و تنفر ایجاد شود. بنابر این، این دسته از مترجمان به راستی در پی 
ترجمه ی ادبی نبودند و بیشتر به سفارش این و آن یا برای خوشایند خوانندگان، 
به برگردان کتاب های دم دستی نظیر سرگذشت ارمانوس مصری )1323 ه.ق.(، 
عشقبازی مارک )1325 ه.ق.(، بوسه عذرا )1326 ه.ق.(، هزار و یک کابوس 

)1329 ه.ق.( و مانند آنها که ارزش ادبی چندانی نداشت، مبادرت کردند.
دسته ی دوم مترجمانی آشنا به ادبیات فرانسه بودند که خود دست به 
انتخاب آثار زدند و در ترجمه عمدتاً هدفی جز معرفی آثار خوب در جامعه ی 
آن روزگار و ارتقای رشد فکری عموم نداشتند. در زیر به صورت فهرست وار و به 
ترتیب سال انتشار، به نام نویسندگان و مهم ترین اثر آنها اشاره می کنیم که اول 

بار به همت این دسته از مترجمان متعهد به ایرانیان معرفی شدند:

سال  نخستین  شده/  ترجمه  آثار  یا  اثر  اولین  عنوان  نویسنده/  نام 
انتشار/ نام مترجم

حبیب  میرزا  م./   1869  - ه.ق   1286 مردم گریز/  گزارش  مولیر/   -
اصفهانی

- فنلن/ تلماک/ 1304 ه.ق - 1887/ علیخان ناظم العلوم
/1889  - ه.ق.   1306 )خرنامه(/  منطق الوحش  سگور/  دو  کنتس   -

محمدحسن اعتمادالسلطنه
- اوژن سو/ راز پاریس/ 1310 ه.ق- 1892/ محمدطاهر میرزا اسکندری
- ژول ورن/ سیاحت نامۀ/ کاپیتان آتراس به قطب شمال/ 1311 ه.ق- 

1893/ محمدحسن اعتمادالسلطنه
- الکساندر دوما )پدر(/ کنت دو مونت کریستو/ 1312 ه.ق - 1894/ 

محمدطاهر میرزا اسکندری
حبیب   میرزا   /1904 ه.ق-   1322 ژیل بالس/  سرگذشت  لوساژ/   -

اصفهانی
- برناردن دو َسن پیر/ کلبۀ هندی/ 1322 ه.ق- 1904/ محمدحسین 

فروغی
1904/علیقلی   - ه.ق   1322 کاملیا/  )پسر(/مادام  دوما  الکساندر   -

بختیاری
کتاب تاورنیه )سفرنامۀ تاورنیه(/1331 ه.ق-1913/ ابوتراب نوری - تاورنیه/ 

- پیر لوتی/ پریرویان ناکام/ 1332 ه.ق-1914/ علی اکبر قویم
- ولتر/ میکرومگاس/ حدود 1300 ه.ش/ یداهلل مایل تویسرکانی

مایل  یداهلل  ه.ش/   1300 حدود  اجتماعی/  قرارداد  روسو/  ژان ژاک   -
تویسرکانی

دزد  ل وپ ن   آرس ن   ع م ل ی ات   از  ب ب ر:  دن دان   داس ت ان   لُبالن/  موریس   -
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ف ران س وی / 1302 ه.ش/ نصراهلل فلسفی
- ویکتور هوگو/ تیره بختان )ترجمۀ جلد اول رمان(/ 1303 ه.ش/ یوسف 

اعتصام الملک

چنانکه در فهرست فوق می بینیم، جز الکساندر دوما )پدر( که در مجموع چندین 
اثرش به سبب اقبال عمومی به فارسی برگردانده شد، اگر نام چند چهرۀ طراز اول 
مانند مولیر، روسو و هوگو در آن جای گرفته است، مقدار آثاری که از آنها ترجمه 
شده آنقدر اندک و ناچیز است که در مقایسه با حجم ترجمه های دوره های بعد رقمی 
به حساب نمی آید. در عین حال مطرح شدن نام این نویسندگان و انتشار همین 
تعداد ترجمه از سوی مترجمان چیره دست و پرکار مانند میرزا حبیب اصفهانی، 
اعتمادالسلطنه، محمدحسین فروغی و یوسف اعتصام الملک، در این برهۀ از تاریخ از 
چند جهت حائز اهمیت است: 1- مترجمان برای برگردان آثار ادبی از نوع رمان که 
سابقه ای در ادبیات فارسی نداشت، دست به ابتکاراتی زدند که موجب تحول شگرف 
در نثر فارسی و رواج تدریجی ساده نویسی شد. 2- اغلب آنها به قصد غرابت زدایِی 
آثار فرانسوی و ترغیب تودۀ باسواد به مطالعۀ آنها، روش ترجمۀ آزاد یا اقتباس را 
برگزیدند یعنی به ترجمه هایشان رنگ و بوی فرهنگ بومی دادند، اسامی فرنگی را با 
اسامی ایرانی جایگزین کردند و برای جلب نظر خوانندگان، اشعار فارسی را در البالی 
ترجمه های خود، به مقتضای متن و موضوع،  گنجاندند )آرین پور، 1375، 342(. 
فراموش نکنیم که ادبیات ایران تا قبل از انتشار آثار جمالزاده هنوز با نوع ادبی رمان 
و داستان کوتاه غریبه بود و ایرانیان آن عصر، بر حسب عادت و رسم زمانه، تنها به 
هنگام شنیدن یا خواندن ابیات شاعرانی چون فردوسی و سعدی و حافظ و مانند آنها 
حظ وافر می برده اند. 3- برخی از این ترجمه ها نظیر تیره بختان برای نخستین بار به 
صورت پاورقی در نشریات دوره ای ظاهر شدند و این قضیه به سهم خود، تحولی در 

ماهیت مطبوعات به وجود آورد.

4. در دورۀ شانزده سالۀ حکومت رضاخان
اثر خط مشی سکوالر رضاخان، تحوالت  بر  تا 1320،  در فاصلۀ سالهای 1304 
بی سابقه ای در عرصه های مختلف به وقوع پیوست. اگرچه در عرصۀ فرهنگی، تبلیغ 
شیوۀ زندگی به سبک غربی و فاصله گرفتن از سنت ها و باورهای عامه از یک سو 
و توسعۀ نظام آموزشی، رواج زبان فرانسه در مدارس متوسطه، ایجاد دانشگاه و 
فرهنگستان زبان فارسی و گسترش صنعت چاپ از دیگر سو، در کوتاه مدت موجب 
تغییرات ظاهری در کشور شد، اما بازار ترجمه بر اثر فضای بستۀ سیاسی به نسبت 

قبل از رونق افتاد و از تعداد مترجمان کاسته شد. 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  تحول  برای  را وسیله ای  ترجمه  نوعاً  این دوره  مترجمان 
مؤثرترین شیوه برای آشنا ساختن ایرانیان با فرهنگ غرب می دانستند )کریمی 
حکاک، 1378، 63(. در این میان، می توان از چند مترجم فعال و خوش ذوق نام برد 

که هرکدام به سهم خود کوشیدند آثار نویسندگانی را برای ترجمه 
برگزینند که از نظر سبک و سیاق صاحب شهرت باشند.

نام نویسنده/ عنوان اولین اثر ترجمه شده/ نخستین سال 
انتشار/ نام مترجم

- آناتول فرانس/ تائیس/ 1308 ه.ش/ قاسم غنی
- ویکتور هوگو/ بینوایان )ترجمۀ کامل(/ 1310/ حسینقلی 

مستعان
- شاتوبریان/ آتاال/ 1310/ عباس بنی صدر

- مارسل پانیول/ مردم )توپاز( 1312/ عبدالحسین نوشین
- آلفونس دوده/ پهلوان شیرافکن یا تارتارن تاراسکنی/ 

1313/ احمد بیرشک
- المارتین/ رافائل/ 1317/ ذبیح اهلل صفا

عبدالحسین  آبی/1318/  پرندۀ  مترلینک/  موریس   -
نوشین

- منتسکیو/ نامه های ایرانی/ 1320/ حسن ارسنجابی
- ژرژ ساند/ مارکی دو ویلمر/ 1320/ عظمی نفیسی

1320/ باقر قائم مقامی - پیر بوالو/ شبگردان/ مخوف/ 

از  بسیاری  از  نامی  باز هم  این فهرست کوتاه می بینیم که  در 
چهره های بزرگ ادبی فرانسه مثل کورنی، راسین، دیدرو، بالزاک، 
فلوبر، بودلر، ورلن، زوال و مانند آنها که در آن مقطع زمانی در 
خیلی از کشورها شناخته شده بودند، در میان نیست و چندین 
تا نام و آوازۀ آنها در  باید هنوز منتظر ماند  و چند سال دیگر 
نشریه های ادبی یا محافل روشنفکری مطرح شود و ترجمۀ برخی 

از آثارشان در دسترس عموم قرار گیرد.

5. در دورۀ حکومت پهلوی دوم
ادامۀ تدریس زبان فرانسه در دبیرستان های سراسر کشور تا اواخر 
دهۀ سی، تأسیس دانشگاه های متعدد در تهران و شهرهای بزرگ 
و ظهور دپارتمان های فرانسه از دهۀ سی به بعد، تداوم فعالیت 
مدارس و مؤسسات فرانسوی زبان، سهل تر شدن امکانات سفر به 
فرانسه و فزونی تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاه های فرانسه، 
و عواملی دیگر از این دست، رفته رفته آشنایی روزافزون جوانان 
تحصیل کردۀ ایرانی با زبان فرانسه و متعاقب آن، افزایش چشمگیر 
شمار مترجمان، اعم از حرفه ای و غیرحرفه ای را به دنبال داشت 
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انبوهی  انتشاراتی کوچک و بزرگ،  برآوردن مؤسسات  با سر  و 
از ترجمه ها به ویژه از نویسندگان فرانسه با تیراژ قابل توجه در 

دسترس ایرانیان قرار گرفت. 
تقریباً همۀ کسانی که در این دورۀ سی و هفت ساله به کار ترجمه 
روی آوردند، اصول این فن را به صورت تجربی و غیرآکادمیک 
کسب کرده بودند و تنها ِصرف آشنایی با زبان فرانسه آنان را 
به این سمت کشانده بود. از این رو، اغلب ترجمه ها سطح کیفی 
پایینی داشتند )کمالی، 1392، 139(. با این همه، در این دوره 
به مترجمانی برمی خوریم که عالوه بر اینکه در ترجمه های خود 
پایبندی به اصول اولیه )مانند رعایت سبک، وفاداری به متن، 
فاصله گرفتن از روش های تحت اللفظی و اقتباس( را کم و بیش به 
نمایش گذاشتند، به ترجمۀ آثار بزرگی همت گماشتند که تا آن 
زمان همچنان مورد غفلت واقع شده بود و از این رهگذار توانستند 
بسیاری از نویسندگان صاحب قلم یا صاحب اندیشه را اول بار در 
ایران معرفی و سبک و سیاق و مرام فکری آنها را برای خوانندگان 

ترسیم کنند.
در جدول زیر، خواهیم دید که در دورۀ پهلوی دوم کدام گروه از 
نویسندگان سرشناس فرانسوی برای نخستین بار، به لطف بعضی 
مترجمان )بی آنکه سطح کیفی ترجمه هایشان مورد نظر باشد( به 

جامعۀ ایرانی معرفی شدند:

نام نویسنده/ عنوان اولین اثر ترجمه شده/ نخستین سال 
انتشار/ نام مترجم

زهرا   /1322 ورتر/  جوانی  رنج های  موروا/  آندره   -
ناتل خانلری

- آبه پره وو/ مانُن لسکو/ 1322/ ابوالقاسم سروش
- فرانسوا موریاک/ چنبر مار/ 1323/ جواد صدر

- ژان پل سارتر/ دیوار/ 1324/ صادق هدایت
- امیل زوال/ انسان وحشی/ 1325/ محمود پورشالچی

- بومارشه/ ریش تراش اشبیلیه یا احتیاط بی فایده/ 1327/ 
حسن ره آورد

- بالزاک/ سرهنگ شابر/ 1327/ عبداهلل توکل
- پیر لوئیس/ به دنبال زن/ 1327/ علی اکبر کسمایی

رضا  و  توکل  عبداهلل   /1327 تنگ/  در  ژید/  آندره   -
سیدحسینی

- فلوبر/ مادام بواری )ترجمۀ ناقص1(/1327/ محمود پورشالچی
- آلبر کامو/ بیگانه/ 1328/ جالل آل احمد و علی اصغر خبره زاده

- ژوزف بدیه/ تریستان و ایزوت )ترجمۀ ناقص2(/ 1328/ علی اقبالی
- گی دو موپاسان/ پیر و ژان/ 1328/ حسن فرامرزی

- آلفرد دو موسه و آلفرد دو وینیی/ منتخبی از زیباترین شاهکارهای شعر 
جهان/ 1330/ شجاع الدین شفا

- استندال/ سرخ و سیاه/ 1330/ عبداهلل توکل
- هانری باربوس/ آتش/ 1330/ محمدجعفر محجوب

- لویی آراگون/ ن ام ه ه ای  ت ی ر ب اران  ش ده  ها/ 1330/ م. فضلی
- آنتوان دو سنت اگزوپری/ شازده کوچولو/ 1333/ محمد قاضی

- ژان کوکتو/ داستان کودکان عجیب/ 1333/ ایرج پورباقر
1333/ وحید ادیبی - فرانسواز ساگان/ در یکماه، در یکسال/ 

- هکتور مالو/ در آغوش خانواده  )باخانمان(/ 1334/ محمد قاضی
- رومن روالن/ زندگی میکل آنژ/ 1334/ اسماعیل سعادت

- ژرژ دوهامل/ اعتراف نیمه شب/ 1334/ ناصر مجد
- ماری مادلن الفایت/ شاهزاده خانم ِکِلو/ 1335/ بدری ثابتی

- پیر کورنی/ سه تراژدی کالسیک: لوسید،سین نا، سورنا3/  1335/ عیسی 
سپهبدی

1335/ شجاع الدین شفا - تئوفیل گوتیه/ یک مومیائی/ 
- پروسپه مریمه/ عشق های کارِمن/ 1335/ جواد محیی

- شارل بودلر/ قطعه هایی از گل های رنج/ 1335
- مرتضی شمس/ ژان آنوی آنتیگون/ 1335/ داریوش سیاسی

- ژان دو الفونتن/ قصه های الفونتن/ 1336/ نّیر سعیدی
- مارسل اِمه/ بیگناهان در زیر گیوتین/ 1336/ شمس الدین  امیرعالیی

- ویکتور هوگو )در مقام شاعر( اشعار منتخب از ویکتور هوگو/ 1337/ 
نصراهلل فلسفی 

- سیمون دو بووار/ ماندارن/ 1337/ ایرج پورباقر
- شودرلو دو الکلو/ گزند دلبستگی  روابط خطرناک/ 1339/ عبداهلل توکل 

- هانری تروایا/ زندگان: نمایش در سه پرده/ 1340 /حبیب اهلل صحیحی
-آندره مالرو/ وسوسۀ غرب/ 1341/ سیروس ذکاء

- ژرژ سیمنون/ امضای مرموز/ 1341/ کریم کشاورز
- آلن  فورنیه/ ُملن بزرگ/ 1342/ م ح م دم ه دی  داه ی 

1. ترجمۀ کامل این اثر در سال 1341، به طور همزمان ولی جداگانه توسط ربیع مشفق همدانی و 
محمد قاضی منتشر شده است.

2. پرویز ناتل خانلری در سال 1334، این اثر را  به طور کامل ترجمه و با همین عنوان منتشر کرده است.
3. در این کتاب فقط ترجمۀ تراژدی لوسید به چاپ رسیده است.
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- بلز ساندرار/ طال/ 1343/ محمد قاضی
- ژولین گرین/ موئیرا/ 1344/ عبداهلل توکل

- کریستیان روشفور/ بچه های کوچک این قرن/ 1344/ ابوالحسن نجفی
- اوژن یونسکو/ صندلی ها/ 1345/ بهمن محصص

- ژول رومن/ دکتر کنوک/ 1345/ محمد قاضی
- روبر مرل/ شنبه و یکشنبه در کنار دریا/ 1346/ ابوالحسن نجفی

- دنی دیدرو/ برادرزاده رامو/ 1346/ احمد سمیعی
- ساموئل بکت/ مالون می میرد/1347/ محمود کیانوش

- ژان ژنه/کلفت ها/ 1347/ بهمن محصص
- ژرژ پرک/ چیزها/ 1348/ احمد سمیعی

- ژاک پره ور/ آواز در خون/ 1348/ همایون نوراحمر
- ژول رومن/ دکتر کنوک یا پیروزی علم پزشکی/ 1349/ محمد قاضی

- رومن گاری/ خداحافظ گاری کوپر/ 1351/ سروش حبیبی
- ژان ژیونو/ زندگی دوباره/ 1352/ ابوالفضل خدابخش

- لوئی گی یو/ خانۀ مردم و همراهان/ 1352/ هادی جامعی
- مارگریت دوراس/ بعدازظهر آقای آنده ما/ 1354/ علی اصغر خبره زاده

- هانری تروایا/ تصویری در آینه/ 1355/ داود نوابی

در فاصلۀ 1320 تا 1357، بیش از پنجاه نویسندۀ فرانسوی برای نخستین دفعه 
در ایران مطرح شدند. در طول این مدت، ارتقاء سطح سواد در جامعۀ ایرانی و افزایش 
شمار عالقمندان ادبیات فرانسه و به ویژه دانشجویان این رشته و نیز تأسیس چند 
مؤسسۀ بزرگ انتشاراتی نظیر امیرکبیر، معرفت، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، فرانکلین 
و گوتنبرگ، زمینه را برای ترجمه و نشر آثار تعداد بیشتری از نویسندگان فراهم آورد 

)امامی، 1378، 13(.
در این دوره نه تنها آثار مهم بیشتر شاعران بزرگ )مانند هوگو، المارتین، موسه، 
بودلر و پره ور( و نویسندگان صاحب قلم )مانند بالزاک، استندال، فلوبر، موپاسان، زوال، 
ژید و روالن( مورد توجه خاص مترجمان قرار گرفت، بلکه تعداد چشمگیری از آثار 
نویسندگان صاحب اندیشه )مانند سارتر، کامو، یونسکو( نیز برای اول بار به فارسی 
برگردانده شد. کیفیت خیلی از ترجمه ها در دهۀ بیست و سی به دلیل ضعف سواد 
یا سهل انگاری مترجمان چندان مناسب نبود، اما در دهه های بعد با ظهور مترجمان 
زبده تر و حرفه ای تر شدن کار ترجمه، کیفیت آثار ترجمه شده به مرور زمان رو به 
بهبودی نهاد. البته در پی استقبالی که از نخستین ترجمه های بالزاک، استندال، 
ژید، آنوی، سارتر و کامو به عمل آمد، طولی نکشید که بخش عمده ای از آثار این 
نویسندگان توسط عده ای به فارسی برگردانده شد که در ترجمه های شتابزدۀ خود 

به رعایت دو اصل دقت و امانت چندان پایبند نبودند.

6. پس از انقالب اسالمی تاکنون
در دهه های پیش از انقالب، افزایش امکانات تحصیل برای 
افزایش  موجب  کشور،  خارج  و  داخل  دانشگاه های  در  جوانان 
قابل توجه تعداد تحصیلکردگان شد. از میان این تحصیلکردگان، 
ترجمه  به سوی  دالیلی  به  انقالب  از  بعد  در سال های  عده ای 
گرایش پیدا کردند و به جمع مترجمان حرفه ای پیوستند. عالوه 
بر این، با فزونی شمار اساتید و دانشجویان رشتۀ زبان فرانسه در 
مقاطع مختلف در دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی، به 
خصوص در گرایش مترجمی، نه تنها بر تعداد مترجمان حرفه ای 
و غیرحرفه ای افزوده شد بلکه سیلی از آثار ترجمه شده نیز روانۀ 
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بازار کتاب گردید. سوای کمیت آثار ترجمه شده، کیفیت آنها 
نبود: برگزاری سمینارها و  با دوره های پیشین  نیز قابل قیاس 
همایش های متعدد با موضوعات مرتبط با ترجمه و نقد ترجمه، 
انتشار فرهنگ ها و کتاب های آموزشی تخصصی و امکان دسترسی 
از جمله  به منابع الزم در فضای مجازی  به اطالعات گسترده 
عوامل افزایش کیفیت کار مترجمان در سال های اخیر بوده است.

با اینکه پدیدۀ ترجمۀ مکرر در دورۀ جدید بسیار معمول تر 
از گذشته شد و خیلی از آثاری که قباًل ترجمه شده بود، بی آنکه 
به  اما  گردید،  ترجمه  دوباره  باشد،  داشته  ضرورت  واقعاً  گاهی 
از نویسندگان و شاعران فرانسوی  موازات آن کتاب های خوبی 
یا فرانسوی زبان که طبقۀ کتابخوان ایران کمتر امکان مطالعۀ آنها 
را پیدا کرده بود، به فارسی برگردانده شد. از جمله این افراد که 
از سال 1357 تا لحظه تدوین این مقاله، برای اولین بار به لطف 
ترجمۀ بعضی از آثارشان به نحو شایسته به ایرانیان معرفی شدند، 

عبارتند از:

نام نویسنده/ عنوان اولین اثر ترجمه شده/ نخستین سال 
انتشار/ نام مترجم

ش ع ر(/ 1357/  ق طع ه   دو  و  )چ ه ل   آزادی   ای   اِلوار/  پل   -
م ح م دت ق ی  غ ی اث ی 

فیروز  - ُرنه شار/کرکره های کشیدۀ چاک چاک/ 1359/ 
ناجی

ع ف ت   ن م ی اف ت د/ 1361/  ات ف اق   ت روا  ج ن گ   ژیرودو/  ژان   -
ب رادران  رح ی م ی 

رم ب و/ 1362/  آرت ور  م ص ور  اوراق   اش راق ه ا:  آرتور رمبو/   -
ب ی ژن  ال ه ی 

- ژیلبر ِسبرون/ ام ا، م ن  ش م ا را دوس ت  م ی داش ت م / 1362/ 
م ه دوی  اردب ی ل ی ، غ المح س ی ن  ی وس ف ی 

- فردریک دار/ آخرین ضربه/ 1363/ ذبیح اهلل منصوری
- ناتالی ساروت/ ع ص ر ب دگ م ان ی /1364/ اسماعیل سعادت

- میالن کوندرا/ بار هستی/ 1365/ پرویز همایون پور
- آنی اِرنو/ م ن زل  ب ه  م ن زل / 1368/ ص ف ی ه  روح ی 

- روژه مارتن دوگار/ خانوادۀ تیبو/ 1368/ ابوالحسن نجفی
- امین معلوف/ لئوی آفریقایی4/ 1368/ ق درت ال ل ه  م ه ت دی 

4. عنوان اصلی این کتاب »لئون آفریقایی« است.

- مارسل پروست/ در ج س ت ج وی  زم ان  از دس ت  رف ت ه / 1369/ مهدی سحابی
- کلود سیمون/ جادۀ فالندر/ 1369/ منوچهر بدیعی

- موریس ژنووا/ شکار/ 1369/ محمدتقی غیاثی
- بوریس ویان/ ض ی اف ت  چ ای  ژن رال ها/1370/ هوشنگ حسامی

- ژرار دو نروال/ سیلوی/ 1370/ میرجالل الدین کزازی
- مارگریت یورسنار/ داستانهای شرقی/ 1371/ لیال ارجمند

- ژرژ برنانوس/ خ اطرات  ی ک  ک ش ی ش  ده ک ده / 1372 / اقدس یغمایی
- لویی فردینان سلین/ س ف ر ب ه  ان ت ه ای  ش ب / 1373/ فرهاد غبرایی

- ژیل پِرو/ وعده گاه شیر بلفور و داستان های دیگر/ 1374/ ابوالحسن نجفی
- کریستیان بوبّن/ چهرۀ دیگر/ 1374/پیروز سیار

- لوکلزیو/ موندو/ 1376/ ن اص ر ف ک وه ی 
نجمه   /1378 ش ک س ت خ ورده /  پ رچ م دار  ی ک   اع ت راف ات   مکین/  آندره   -

موسوی
- مارک لِوی/ اگر حقیقت داشت/ 1379/ مهدی قراچه داغی

- بنژامن کنستان/ آدلف/ 1379/ معصومه زندی
- آلفونس بودار/ ج ن ای ت ک اران  ب زرگ / 1379/ م ح م دج واد ف رق ان ی 

- ماریوو/ ج زی رۀ  ب ردگ ان / 1380/ فریبا کامکاری
- گیوم آپولینر/ اش ع ار گ ی وم  آپ ول ی ن ر / 1380/ خ س رو س م ی ع ی 

- پاتریک مودیانو/ خ ی اب ان  ب وت ی که ای  ت اری ک / 1380/ ف روغ  اح م دی 
- آلن روب گریه/ در ه زار ت و/ 1380/ مجید اسالمی

- هانری دو مونترالن/ ملکۀ مرده/ 1381/ م ان دان ا ص درزاده 
- طاهر بن جلون/ ب ا چ ش م ان  ش رم گ ی ن / 1381/ اسداهلل امرایی

- یاسمینا رضا/ ب ازی گ اه  ت و، گ رداب  م ن / 1381/ افتخار نبوی نژاد
- میشل دئون/ ت و م ا و ب ی ن ه ای ت / 1382/ پروانه بیات

- آندره برتون/ نادیا/ 1383/ کاوه میرعباسی
- روبر ِدسنوس/ س ای ه  س رم س ت / 1383/ زه را ت ع م ی دی 

- ژاک تورنیه/ خانۀ رها شده/ 1383/ پرویز شهدی
- اریک امانوئل اشمیت/ خ رده  ج ن ای ت ه ای  زن اش وه ری / 1383/ شهال حائری

- ژان راسین/ فدر/ 1384/ مسعود ساالری
- لوران گوده/ آف ت اب  خ ان واده  اس ک ورت ا/ 1384/ آزاده حسینی پور

- بریژیت ژیرو/ َمد سیاه/ 1384/ دل آرا قهرمان
- ژان اشنوز/ پیانو/ 1384/ کیهان بهمنی

- آندره شدید/ ششمین روز/ 1384/ هوشنگ ثابت
- هلن سیکسو5/ ه ن د ی اد ، ی ا ، ه ن د روی اه ای  ش ان / 1384/ ف رزان ه  ش ه ف ر، م  

5. روی جلد کتاب نام نویسنده هلن سیکسوس نوشته شده است.
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ع . س پ ان ل و
- میشل بوتور/ دگرگونی/ 1385/ مهستی بحرینی

- موریس بالنشوجنون/ 1385/ پرهام شهجردی
امین   /1386 می کرد/  بلند  را  سنگ ها  که  مردی  مورلِوا/  ژان کلود   -

کریمی گودرزی
- میشل لِبر/ کاناپه ی قرمز/ 1387/ عباس پژمان

- پل کنستان/ خلوت/ 1387/ فاطمه ولیانی
- اریک فوتورینو / بوسه های سینما / 1388/ سارا سمیعی

- مارک دوِگن/  خانواده ی نفرین شده ی کندی                / 1388/ پرویز شهدی
- آلَن بوسکه/ نبودن خیلی راحت تره/ 1388/ محمدمهدی شجایی

- ماری فرانتی/ پرنسس مان تو/ 1389/ شراره شاکری
- شارل اِکسبریا6/ آسوده بخواب، کاترین!/ 1389/ عباس آگاهی

- بئاتریس بک/ لیون مورن کشیش/ 1389/ احمد شاملو
- ریمون ِکنو/ قصه ای به شیوۀ شما/ 1390/ محمدمهدی شجاعی

- فیلیپ دولِرم/ رواق/ 1390/ گلناز آژیده
- پاسکال کینیار/ تراسی در رم/ 1390/ ساناز فالح فرد

- میشل تورنیه/ پنج داستان/ 1391/ ناکتا رودگری
- هانری بوشو/ جادۀ کمربندی/1391/ محمدجواد فیروزی

- گیوم موسو/ دست سرنوشت/ 1392/ عباس آگاهی
- ماری دیدیه/ شب ظلمانی فراموش شدگان/ 1392/ پرویز شهدی

- کریستف باتای/ انام/ 1393/ احسان قمشه
- سورژ شاالنُدن/ افسانه پدران ما/ 1393/ مرتضی کالنتریان

- آملی نوتوم/ ریش آبی/ 1394/ ویدا سامعی
- پی یر لومتر/ دیدار به قیامت/ 1394/ مرتضی کالنتریان

- ناتالی کینتان/ پاپوش/ 1395/ علیرضا بهنام
- ژان کریستف گرانژه / پرواز لک لک ها/ 1395/ عباس آگاهی

- ژان پیر مارتن7/ سورپرایز عشق/ 1395/ آریا نوری
- رومن پوئرتوالس/ سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر 

افتاده بود/ 1396/ ابوالفضل اهلل دادی

در فهرست نسبتاً طوالنی فوق مشاهده می شود که نویسندگان معرفی شده در 
دورۀ جدید، عالوه بر قرن بیستم، به سایر ادوار ادبی نیز تعلق دارند: راسین از قرن 
هفدهم، ماریوو از قرن هجدهم و بنژامن کنستان از قرن نوزدهم، بارزترین چهره هایی 

6. روی جلد کتاب نام نویسنده شارل اگزبریا نوشته شده است.
7. روی جلد کتاب نام نویسنده ژان پیر مارتین نوشته شده است. 

هستند که هرچند دیرهنگام، ولی سرانجام مورد توجه مترجمان 
واقع شدند. همچنین در میان ترجمه های فوق، برای اولین بار 
به عناوین کتاب هایی با سبک و سیاق منحصر به فرد مانند در 
جستجوی زمان از دست رفته )برترین رمان مطول قرن بیستم(، 
سفر به انتهای شب )رمانی با زبان و ساختاری متفاوت با رمان های 
پیش از خود( یا دگرگونی )نمونۀ عینی رمان نو( برمی خوریم که 
زمان انتشار هر یک از آنها در این دوره، به عنوان واقعه ای ماندگار 

در تاریخ ترجمۀ ادبی ایران ثبت شده اند.
با اینکه تاکنون خیلی از نویسندگان و شاعران صاحب نام 
فرانسوی و فرانسوی زبان از طریق ترجمۀ آثارشان به جامعۀ ایرانی 
شناسانده شده اند، هنوز هستند چهره های بسیار دیگری نظیر 
کنتس دو نوای، کولت، پل کلودل، ژاک اودیبرتی، ژولین گراک، 
اِشنو، میشل ریو، میلیس دو کرانگال، مارسل تیری، ژاک  ژان 
بِرو، ادریس شرایبی، محمد دیب و ده ها فرد برجستۀ دیگر که 
همچنان برای عموم فارسی زبانان ناشناخته مانده اند و ترجمۀ 
آثارشان به هر دلیل چنانکه باید مورد عنایت مترجمان ایرانی 
قرار نگرفته است. ناگفته نماند که در سال های اخیر چون تقریباً 
بیشتر نویسندگان طراز اول ادبی در ایران معرفی شده اند، بعضی 
از مترجمان نسل حاضر به ترجمۀ مکّرر تعدادی از آثار پرخواننده 
با  مکّرر  ترجمه های  مقابلۀ  که  است  آن  حقیقت  آورده اند.  رو 
متن اصلی و با متن ترجمه های پیش از خود نشان می دهد که 
در خیلی از موارد انجام این کار ضروری نبوده، زیرا این قبیل 
ترجمه ها نه تنها  به بهبود کیفیت ترجمه  کمکی نکرده اند، بلکه 
خوانندگان بی اطالع را از موهبت دسترسی به ترجمه های خوب 

پیشین نیز محروم ساخته اند.

نتیجه
مترجمانی که در همۀ دوره های تاریخ ترجمۀ ادبی، گام اول 
را با برگردان اثری از یک نویسنده برداشته و زمینه را برای معرفی 
بهتر او در جامعه مهیا کرده اند، بی تردید حق زیادی بر گردن نسل 
معاصر خود و نسل های بعدی دارند. مطابق بررسی صورت گرفته 
در این پژوهش دریافتیم که در دورۀ اول ترجمه در عهد قاجار، 
چون هنوز کسی چنانکه باید شناختی از ادبیات فرانسه نداشت، 
نام هیچ یک از نویسندگان ادبی اصاًل به میان نیامد و اگر اثری از 
ولتر ترجمه گردید، محتوای تاریخی اثر سبب اصلی انتخاب بود نه 
آوازۀ نویسنده. بعدها فنلون و مولیر در مقام نویسندۀ ادبی پیش 
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از همه مورد توجه قرار گرفتند: بر این اساس، تلماک اثر فنلون، 
اولین اثر داستانی و گزارش مردم گریز اولین اثر نمایشی بودند 
که به لطف دو تن از پیشگامان ترجمه در ایران یعنی علیخان 
ناظم العلوم و میرزا حبیب اصفهانی از فرانسه به فارسی به روش 
آزاد ترجمه شدند. سپس با اینکه معدودی از ایرانیان به ویژه بعد از 
گشایش دارالفنون، رفته رفته با ادبیات فرانسه بیشتر آشنا شدند، 
چندین سال طول کشید تا بعضی از دیگر چهره های ادبی فرانسه 
مانند الکساندر دوما، ژان ژاک روسو و ویکتور هوگو برای نخستین 
بار به ایرانیان معرفی شوند. البته با گسترش امکانات چاپ و فزونی 
تعداد مترجمان، شمار ترجمه ها و در پی آن آشنایی با نویسندگان 
فرانسه روز به روز بیشتر شد و مهمتر از همه، مطالعۀ ترجمه های 
ادبی که در آغاز محدود به  شاه و اطرافیان او بود، برای بقیۀ اقشار 

باسواد جامعه نیز میسر گردید. 
نتایج این بررسی همچنین نشان می دهد که تعداد نویسندگان 
فرانسوی که در دورۀ حکومت رضاخان به لطف برگردان فارسی 
آثارشان مطرح شدند، بسیار کمتر از حد انتظار بوده است؛ با این 
همه، در دورۀ پهلوی دوم با افزایش تعداد ناشران و مترجمان، 
روند ترجمۀ آثار ادبی اوج گرفت و قریب پنجاه نویسندۀ نام آشنا 
برای اول بار در کشور معرفی گردیدند. در این دوره به ترجمۀ آثار 
شاعران مشهور و صاحب سبک نیز بیش از پیش توجه شد. پس 
از انقالب اسالمی، با رشد کمی و کیفی مترجمان، آثار آن دسته 
از نویسندگان بزرگ مانند مارسل پروست، فردینان سلین که در 
دوره های پیشین مورد غفلت قرار گرفته بود، در کنار آثار دیگر 
بزرگان ترجمه و در دسترس همگان قرار گرفته و البته به موازات 

آن بازار ترجمۀ مکّرر نیز گرم شده است.
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- Balay, Christophe et Michel Cuypers. Aux sources de 
la nouvelle persane. Paris: Éditions Recherches sur les 
civilisations, 1983.

- آرین پور، یحیی )1375(. از صبا تا نیما )تاریخ 150 سال ادب فارسی(، 
2 ج، چاپ ششم. زوار.

فارسي«،  به  فرنگي  ترجمۀ کتابهاي  »آغازۀ   .)1381( ایرج  افشار،   -
فصلنامۀ مترجم. س 11، ش 37.

- امامي، کریم )1378(. »نقش ناشران در افت و خیز ترجمۀ ادبي«، 
فصلنامۀ مترجم، س 8، ش 31.

- باالئي،کریستوف و میشل کویي پرس )1366(. سرچشمه هاي داستان 

کوتاه فارسي، ترجمۀ احمد کریمی حکاک، انتشارات پاپیروس.
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فرهنگ و ارشاد اسالمی.
- کیانفر، جمشید )1368(. »ترجمه در عهد قاجار، از آغاز تا دورۀ ناصرالدین شاه«، نشر دانش، 

س 10، ش 1.  
- محسنی، احمد و ... )1390(. »نهضت ترجمه در عصر قاجار«، پیام بهارستان، س 3، ش 

.11
- میرجعفری، حسین )1375(. تاریخ تیموریان و ترکمانان، انتشارات سمت.
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سال 1370، 4 ج، بنیاد پژوهشهاي اسالمي مشهد.
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tains traducteurs de notre époque ont retraduit certains livres 
à grand succès. Une comparaison entre différentes traductions 
d’une œuvre et le texte original prouve que la retraduction de 
ces ouvrages n’était une nécessité. Car ces traductions n’ont non 
seulement aidé à l’amélioration de la qualité de la traduction, 
elles ont privé les lecteurs moins informés des traductions pré-
cédentes dont la qualité était meilleure.

Conclusion
En créant un pont entre deux cultures, en présentant les 

écrivains d’une société à l’autre, les traducteurs ont joué un rôle 
très important à leur époque et aussi pour la société à venir. 
Comme nous avons vu, dans cet article, pendant la première pé-
riode de la traduction, sous les Qadjar, à cause de la pénurie de 
la connaissance de la littérature française, on n’a pas connu les 
auteurs littéraires français. Si on a traduit une œuvre de Voltaire, 
c’était plutôt l’aspect historique de l’œuvre qui s’imposait et non 
pas la réputation de son auteur en tant qu’un homme de lettres. 
Plus tard, Fénelon et Molière, en tant qu’écrivains littéraires se 
trouvaient au centre d’intérêt. Ainsi Les aventures de Téléma-
que premier roman fictif  et Le Misanthrope première pièce de 
théâtre ont été les premières œuvres françaises traduites sous 
forme de la traduction libre par deux grands précurseurs de la 
traduction en Iran, c’est-à-dire Ali khan Nazem-ol-Oloum et 
Mirza Habib Esfahani. Malgré l’initiation progressive des Ira-
niens à la littérature française, à partir de l’inauguration de Dar-
Ol-Fonoun, il a fallu du temps pour que des grands écrivains 
comme Alexandre Dumas, Victor Hugo et Jean-Jacques Rous-
seau soient présentés aux Iraniens. Grâce au développement de 
l’imprimerie et à l’augmentation du nombre des traducteurs, le 
nombre des œuvres françaises traduites en persan a augmenté 
et les Iraniens ont connu davantage les écrivains français. En 
outre, la lecture des traductions littéraires réservée jusqu’à cette 
date au roi et sa cour, a été étendue à d’autres couches cultivées 
de la société.

Comme nous l’avons constaté, le nombre des écrivains fran-
çais qui ont été présentés à la société iranienne sous le règne de 
Reza Chah n’a pas répondu aux attentes. Par contre le nombre 
des traducteurs et des maisons d’édition a connu une forte 
croissance sous le Chah d’Iran et la traduction littéraire arrive 
son point culminant. Et une cinquantaine d’écrivains célèbres 

ont été présentés pour la première fois aux Ira-
niens. Dans cette période on a porté beaucoup 
d’intérêts aux grands écrivains. Après la Révolu-
tion Islamique, avec la croissance du nombre et 
de la qualité des traducteurs, les œuvres des au-
teurs phares comme Marcel Proust et Ferdinand 
Céline, qui étaient négligés dans les époques pré-
cédentes ont été traduites et mises à la disposition 
du grand public. En même temps le marché de 
la retraduction des grandes œuvres a connu un 
grand essor.
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Azadeh Hosseini Pour
- Brigite Giraud, Marée noire, 2005, Delara 
Ghahraman
- Jean Echnoz, Au Piano, 2005, Keyhan Bah-
mani
- Andrée Chedid, Le Sixième jour, 2005, 
Houshang Sabet
- Hélène Cixous, L’Indiade, ou l’Inde de 
leurs rêves, 2005, Farzaneh Shahfar, M. A. 
Sepanlou
- Michel Butor, La Modification, 2006, 
Mahasti Bahreini
- Maurice Blanchot, La folie du jour, 2006, 
Parham Shahjerdi
- Jean-Claude Mourlevat, L’homme qui levait 
les pierres, 2007, Amin Karimi Goudarzi
- Michèle Lesbre, Le Canapé rouge, 2008, 
Abbas Pejman
- Paule Constant, Confidence pour confi-
dence, 2008, Fatemeh Valiani
- Eric Fottorino, Baisers de cinéma, 2009, 
Sara Samiei
- Marc Dugain, Ils vont tuer Robert Kennedy, 
2009, Parviz Shahdi
- Alain Bosquet, Demain sans moi, 2009, Mo-
hammad Mehdi Shojaii
- Marie Ferranti, La Princesse de Mantoue, 
2010, Sharareh Shakeri
- Charles Exbrayat, Dors tranquille, Kathe-
rine, 2010, Abbas Agahi
- Béatrix Beck, Léon Morin, prêtre, 2010, Ah-
mad Shamloo
- Raymond Queneau, Un Conte à votre fa-
çon, 2011, Mohammad Mehdi Shojaii
- Philippe Delerm, Le Portique, 2011, Golnaz 
Ajideh
- Pascal Quignard, Terrasse à Rome, 2011, 
Sanaz Fallah Fard
- Michel Tournier, Que ma joie demeure, 
2012, Nakta Rougardi
- Henry Bauchau, Le Boulevard périphé-

rique, 2012, Mohammad Javad Firouzi
- Guillaume Musso, L’Appel de l’ange, 2013, Abbas Agahi
- Marie Didier, Dans la nuit de Bicêtre, 2013, Parviz Shahdi
- Christophe Bataille, Annam, 2014, Ehsan Ghomsheh
- Sorj Chalandon, La légende de nos pères, 2014, Morteza 
Kalantarian
- Amélie Nothomb, Barbe-Bleue, 2015, Vida Sameii
- Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, 2015, Morteza Kalan-
tarian
- Nathalie Quintane, Chaussure, 2016, Alireza Behnam
- Jean-Christophe Grangé, le Vol des cigognes, 2016, Ab-
bas Agahi
- Jean-Pierre Martin, La Nouvelle surprise de l’amour, 
2016, Aria Nouri
- Romain Puertolas, L’Extraordinaire Voyage du fakir qui 
était resté coincé dans une armoire Ikea, 2017, Abolfazl 
Allah Dadi

Dans cette liste assez longue, les écrivains présentés sont ceux 
du XXème siècle et des siècles précédents : Racine du XVIIème 
siècle, Marivaux du XVIIIème siècle, Benjamin Constant du 
XIXème siècle sont des figures importantes de la littérature 
française qui se situent tardivement au centre de l’intérêt des tra-
ducteurs iraniens. Parmi les œuvres traduites de cette époque se 
trouvent les livres comme A la recherche du temps perdu, avec 
la complexité de son style et  de son expression, Voyage au bout 
de la nuit, célèbre notamment pour son style, imité de la langue 
parlée et teinté d’argot, qui a largement influencé la littérature 
française contemporaine et La Modification, un exemple par 
excellence du nouveau roman. La publication de ces traductions 
est très importante dans l’histoire de la traduction en Iran.

Même si  un grand nombre d’écrivains et de poètes célèbres 
français et francophones ont été présentés aux Iraniens par le 
biais de la traduction de leurs œuvres , il existe encore des fi-
gures comme la comtesse de Noailles, Colette, Paul Claudel, 
Jacques Audiberti, Julien Gracq, Jean Echenoz, Michel Rio, 
Maylis de Kerangal, Marcel Thiry, Driss Chraïbi, Mohammed 
Dib, et une dizaine d’autres écrivains qui demeurent  toujours 
inconnus pour les Iraniens et leurs œuvres n’avaient pas attrait 
pour les traducteurs iraniens. Ces dernières années, bien que la 
plupart des grands écrivains ont été présentés aux Iraniens, cer-
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en persan.
Voici certains des principaux auteurs qui ont été traduits et 

présentés aux Iraniens, comme ils le méritaient, de 1979 jusqu’à 
la rédaction de cet article :

Auteur, Titre du première livre traduit, Première année de 
la publication, Traducteur/trice
- Paul Eluard, Liberté (quarante-deux poèmes), 1978, Mo-
hamad Taghi Ghiassi
- René Char, Fenêtres dormantes et porte sur le toit, 1980, 
Firuz Naji
- Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, 1980, 
Effat Baradaran Rahimi
- Arthur Rimbaud, Illuminations, 1982, Bijan Elahi
- Gilbert Cesbron, Mais moi, je vous aimais, 1983, Mahda-
vi Ardabili, Gholal Hossein Youssefi
- Frédéric Dard, Dernière mission, 1983, Zabihollah Man-
souri
- Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, 1985, Esma’eil 
Sa’adat
- Milan Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être, 1986, 
Parviz Homayoun Pour
- Annie Ernaux, La Place, 1989, Safieh Rouhi
- Roger Martin Du Gard, Les Thibault, 1989, Abolhassan 
Najafi
- Amin Maalouf, Léon l’Africain, 1989, Ghodratollah Moh-
tadi
- Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1990, Me-
hdi Sahabi
- Claude Simon, La Route des Flandres, 1990, Manouchehr 
Badiei
- Maurice Genevoix, La Dernière harde, 1990, Mohamad 
Taghi Ghiassi
- Boris Vian, Le Goûter des généraux, 1991, Houshabg 
Hessami
- Gérard de Nerval, Sylvie, 1991, Mir Jalal Kazasi
- Margueritte Yourcenar, Nouvelles orientales, 1992, Leila 
Arjmand
- Georges Bernanos, Journal d’un curé de campagne, 
1993, Aghdas Yaghmaei
- Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1994, 

Farhad Ghabraei
- Gilles Perrault, Les Sanglots longs, 1995, 
Abolhassan Najafi
- Christian Bobin, L’autre visage, 1995, Pi-
rouz Sayyar
- J.M. G. Le Clézio, Mondo et autres his-
toires, 1997, Nasser Fakouhi
- Andreï Makine, Confession d’un porte-dra-
peau déchu, 1999, Najmeh Moussavi
- Marc Lévy, Et si c’était vrai…, 2000, Mahdi 
Gharache Daghi
- Benjamin Constant, Adolphe, 2000, Masou-
meh Zandi
- Alphonse Boudard, Les Grands criminels, 
2000, Mohamad Javad Forghani
- Marivaux, L’île des esclaves, 2001, Fariba 
Kamkari
- Guillaume Apollinaire, Les Poèmes de Guil-
laume Apollinaire, 2001, Khosrow Samiee
- Patrick Modiano, Rue des boutiques obs-
cures, 2001, Forough Ahmadi
- Alain Robbe-Grillet, Dans le labyrinthe, 
2001, Majid Eslami
- Henry de Montherlant, La Reine morte, 
2002, Mandana Sadr Zadeh
- Taher Ben Jelloun, Les Yeux baissés, 2002, 
Assadollah Amree
- Yasmina Reza, Une Désolation, 2002, Ef-
tekhar Nabavi Nejad
- Miche Déon, Thomas et l’infini, 2003, Par-
vaneh Bayat
- André Breton, Nadja, 2004, Kaveh Mir Ab-
bassi
- Robert Desnos, Ombre parmi les ombres, 
2004, Zahra Tamidi
- Jacques Tournier, La Maison déserte, 2004, 
Parviz Shahdi
- Eric-Emmanuelle Schmitt, Petits crimes 
conjugaux, 2004, Shahla Haéri
- Jean Racine, Phèdre, 2005, Masoud Salari
- Laurent Godet, Le Soleil des Scorta, 2005, 
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- Christiane Rochefort, Les Petits enfants du 
siècle, 1965, Abolhassan Najafi
- Eugène Ionesco, Les Chaises, 1966, Bah-
man Mohasses
- Jules Romain, Knock, 1966, Mohamad Gha-
zi
- Robert Merle, Week-end à Zuydcoot, 1967, 
Abolhassan  Najafi
- Denis Diderot, Le Neveu de Rameau, 1967, 
Ahmad Sameii
- Samuel Becket, Malone meurt, 1968, Mah-
moud Kianoush
- Jean Genet, Les Bonnes, 1968, Bahman Mo-
hasses
- Georges Perec, Les Choses, 1969, Ahmad 
Samiei
- Jacques Prévert, Chanson dans le sang, 
1969, Homayoun Nour Ahmar
- Jules Romain, Knock ou le triomphe de la 
médecine, 1970, Mohamad Ghazi
- Romain Gary, Adieu, Gary Cooper, 1971, So-
roush Habibi
- Jean Giono, Regain, 1973, Abolfazl Kho-
dabakhsh
- Louis Guilloux, La Maison du peuple, 1973, 
Hadi Jaméi
- Margueritte Duras, L’après-midi de Mon-
sieur Andesmas, 1975, Ali Asghar Khobreh 
Zadeh
- Henri Troyat, Le Front dans les nuages, 
1976, Davoud Navabi

Entre les années 1941 et 1978, plus de 50 
écrivains français ont été pour la première fois 
présentés aux Iraniens. Pendant cette période 
l’accélération de l’alphabétisation dans la société 
iranienne, l’intérêt croissant des Iraniens pour la 
littérature française et surtout le nombre des étu-
diants dans cette discipline ainsi que la fondation 
de plusieurs grandes maisons d’édition comme 
Amir Kabir, Marefat, Bongah Tarjomeh, Nashr 

Ketab, Franklin et Gutenberg, ont préparé le terrain à l’augmen-
tation des traductions et à la publication des œuvres de nou-
veaux écrivains.

Dans cette période, les chefs-d’œuvre des grands poètes 
comme Hugo, Lamartine, Musset, Baudelaire, Prévert ont été au 
centre de l’attention des traducteurs. De même certains grands 
écrivains comme Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant, Zola, 
Gide et Romain Roland, et quelques autres penseurs comme 
Sartre, Camus, Ionesco ont été également traduits pour la pre-
mière fois en persan. La qualité des traductions entre les années 
quarante et cinquante n’était pas très satisfaisante à cause du 
manque de compétence ou de sérieux des traducteurs, mais dans 
les décennies suivantes avec l’arrivée des traducteurs profession-
nels et compétents, la qualité de la traduction s’est améliorée. A 
la suite du bon accueil par le public des premières traductions de 
Balzac, Stendhal, André Gide, Jean Anouilh, Jean-Paul Sartre, 
Albert Camus, une grande partie de leurs œuvres ont été tra-
duites en peu de temps. Mais ces traductions effectuées à la hâte 
n’étaient pas vraiment fidèles ni très scrupuleuses.

De la Révolution islamique jusqu’à nos jours
Dans les décennies qui ont précédé la révolution, l’élargis-

sement de la possibilité de faire des études dans les universi-
tés iraniennes et à l’étranger a augmenté le nombre des jeunes 
diplômés. Les universités publiques comme les universités pri-
vées ont formé de nombreux étudiants en langue française et 
en particulier dans la filière de la traduction. Parmi eux, certains 
ont rejoint le cercle des traducteurs professionnels. La multi-
tude des traducteurs plus ou moins compétents a conduit à 
son tour à une surabondance de publications mais leur qualité 
n’était pas comparable à celle des années précédentes. La tenue 
de colloques, de séminaires et de journées d’études consacrés à 
la traduction et à la critique de la traduction, la publication de 
dictionnaires et de manuels spécialisés ainsi que l’accès facile, 
dans le monde virtuel, aux informations et aux références né-
cessaires, ont amélioré ces dernières années la qualité du travail 
des traducteurs.

Sans réelle nécessité, on a fait de nouvelles traductions de 
certains ouvrages déjà publiés. Simultanément, de bons livres 
d’écrivains et de poètes français ou francophones que les lec-
teurs iraniens n’avaient pas eu l’occasion de lire, ont été traduits 



86

فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 2

- Louis Aragon, Les Lettres des fusillés, 1951, M Fazli
- Antoine de Sainte Exupéry, Le Petit Prince, 1954, Mo-
hamad Ghazi
- Jean Cocteau, Les Enfants Terribles, 1954, Iraj Pour-
bagher
- Françoise Sagan, Dans un mois, dans un an, 1954, 
Vahid Adibi
- Hector Malot, En famille, 1955, Mohamad Ghazi
- Romain Rolland, Vie de Michel Ange, 1955, Esmaeil 
Sa’adat
- Georges Duhamel, Confession de Minuit, 1955, Na-
ser Majd
- Marie-Madeleine Lafayette, La Princesse de 
Clèves,1956, Badri Sabeti
- Pierre Corneille, Le Cid, Cinna, Suréna, 1956, Issa Se-
pahbodi
- Théophile Gautier, Le Roman de la momie, 1956, 
Shoja-eddin Shafa
- Prosper Mérimée, Carmen, 1956, Javad Mohyii
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1956, Morteza 
Shams
- Jean Anouilh, Antigone, 1956, Dariush Siassy
- Jean de La Fontaine, Les Fables, 1957, Nayyer Saeidi
- Marcel Aymé, La Tête des autres, 1957, Shams-o-Din 
Amir Ala’aii
- Victor Hugo (poète), Une sélection du recueil poé-
tique de Victor Hugo, 1958, Nasroallah Falsafi
- Simone de Beauvoir, Les Mandarins, 1958, Iraj Pour 
Bagher
- Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1960, 
Abdollah Tavakol
- Henri Troyat, Les Vivants, pièce en trois actes, 1961, 
Habibollah Sahihi
- André Malraux, La Tentation de l’Occident, 1962, Si-
rous Zoka
- Georges Simenon, Signé Picpus, 1962, Karim Kesha-
varz
- Alain Fournier, Le Grand Meaulnes, 1963, Mohamad 
Mahdi Dahi
- Blaise Cendrars, l’Or, 1964, Mohamad Ghazi
- Julien Green, Moïra, 1965, Abdollah Tavakol
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- Pierre Boileau, La Promenade de Minuit, 
1941, Bagher Ghaem Maghami

Dans cette liste aussi, beaucoup de grandes 
figures de la littérature française comme Cor-
neille, Racine, Diderot, Balzac, Flaubert, Verlaine, 
Baudelaire, Zola, etc. sont absentes, même si elles 
étaient très connues dans beaucoup de pays Il 
faudra attendre quelques années pour que le nom 
de ces écrivains soit évoqué dans les périodiques 
littéraires ou les cercles intellectuels et que le 
grand public puisse avoir accès à la traduction de 
certaines de leurs œuvres.

Sous le règne de Mohamad Reza Chah Pahlavi
Sous Mohamad Reza Chah,  plusieurs fac-

teurs,  notamment la poursuite de l’enseignement 
de la langue française dans les lycées partout dans 
le pays jusqu’à la fin des années 50 , la construc-
tion de plusieurs universités à Téhéran et dans les 
autres grandes villes à partir des années 60,  la mise 
sur pied des départements de  Langue et Littéra-
ture françaises, la facilité des voyages en France et 
l’augmentation du nombre des étudiants iraniens 
dans les universités françaises, ont tous contribué 
à la promotion de la place de la langue française 
auprès des jeunes diplômés  iraniens. Cela a eu 
pour conséquence la multitude des traducteurs 
professionnels et non-professionnels. Avec l’ap-
parition de petites et grandes maisons d’édition, 
un grand nombre des traductions surtout celles 
des écrivains français ont été mises à la disposi-
tion des Iraniens.

Presque tous ceux qui traduisaient pendant 
cette période de 37 ans, n’avaient pas de forma-
tion académique et avaient appris cette technique 
par l’expérience. C’était uniquement leur connais-
sance de la langue française qui les avait conduits 
à faire ce travail. C’est pourquoi la plupart de ces 
traductions n’étaient pas de haute qualité (Kamali, 
2013, 139). Néanmoins quelques-uns, en essayant 

de respecter les principes fondamentaux (comme le respect 
du style, la fidélité au texte, le refus de la traduction littérale et 
de l’adaptation) ont procédé à la traduction de chefs-d’œuvre 
négligés jusqu’à cette période. Ainsi, ils sont parvenus à faire 
connaître à la société iranienne beaucoup de grands écrivains et 
penseurs. Ils ont ouvert aux lecteurs iraniens l’accès au style et à 
la pensée de ces auteurs jusqu’alors inconnus.

Dans le tableau ci-dessous, nous allons voir les écrivains 
français de renom qui ont été présentés à la société iranienne 
par les traducteurs (sans toutefois juger de la qualité des traduc-
tions).

Auteur, Titre du première livre traduit, Première année de 
la publication, Traducteur/trice
- André Maurois, Les Souffrances du jeune Werther, 1943, 
Zahra Natel Khanlari
- Abbé Prévost, Histoire de Manon Lescaut et du chevalier 
Des Grieux, 1943, Abolghassem Soroush
- François Mauriac, Le Nœud de vipère, 1944, Javad Sadr
- Jean-Paul Sartre, Le Mur, 1945, Sadegh Hedayat
- Emile Zola, La Bête humaine, 1946, Mahmoud Pour-
chalchi
- Beaumarchais, Le Barbier du Séville ou la Précaution 
inutile, 1948, Hassan Rah Avard
- Balzac, Le Colonel Chabert, 1947, Abdollah Tavakol
- Pierre Louÿs, La Femme et le Pantin, 1948, Aliakbar Kas-
maii
- André Gide, La Porte étroite, 1948, Abdollah Tavakol et 
Reza Seyd Hosseini
- Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1948(la traduction 
inachevée ), Mahmoud Pourshalchi
- Albert Camus, L’Etranger, 1949, Jalal Al-Ahmad et Ali 
Asghar Khobreh Zadeh
- Joseph Bédier, Tristan et Iseut (traduction inachevée), 
1949, Ali Eghbali
- Guy de Maupassant, Pierre et Jean, 1949, Hassan Fara-
marzi
- Alfred de Musset-Alfred de Vigny, Une sélection de meil-
leurs poèmes du Monde, 1951, Shoja-Eddin Shafa
- Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1951, Abdollah Tavakol
- Henri Barbusse, Le Feu, 1951, Mohamad Jafar Mahjoub
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- Victor Hugo, Les Misérables (le premier tome du ro-
man), 1925, Youssef  Etesam-ol-Molk

  
Comme nous avons pu constater, dans le tableau ci-dessus, 

à part Alexandre Dumas père dont plusieurs œuvres ont été 
traduites parce qu’elles ont eu du succès auprès du grand pu-
blic, le nombre des œuvres traduites des grandes figures de la 
littérature française comme Molière, Rousseau et Hugo, est très 
réduit en comparaison avec celui des traductions faites dans les 
époques suivantes. Mais, en même temps, le fait de présenter ces 
écrivains et la publication pendant cette période de travaux faits 
par des traducteurs chevronnés comme Mirza Habib Esfaha-
ni, Etemad-o-Saltaneh, Mohamad Hossein Foroughi, Youssef 
Etesam-o-Molk, revêt une grande importance sous plusieurs 
aspects.

1. Pour traduire les œuvres littéraires telles que le roman 
qui n’existait pas dans la littérature persane, les traducteurs ont 
choisi la traduction libre et, par leurs inventions, ils ont fait évo-
luer d’une façon importante la prose persane pour la conduire 
progressivement vers une écriture plus simple. 2. Pour éviter 
le dépaysement des œuvres françaises et encourager les gens 
cultivés à la lecture de ces livres, la plupart de ces traducteurs 
ont choisi de les adapter librement. En particulier, ils ont donné 
de la couleur locale à leurs traductions en fonction du contexte 
et du sujet. De même pour attirer l’attention des lecteurs, ils 
ont habilement remplacé les noms français par des noms per-
sans tout en intégrant dans leurs traductions les vers des grands 
poètes persans comme Hafiz et Ferdowsi, (Arian Pour). Il ne 
faudrait pas oublier que la littérature persane ne connaissait ni 
le genre du roman ni celui de la nouvelle avant la publication 
des livres de Jamalzadeh. Les Iraniens alors prenaient plaisir en 
écoutant ou en récitant des grands poètes comme Ferdowsi, 
Hafiz, Sa’adi, etc. 3. Certaines de ces traductions comme Les 
Misérables, ont été publiées pour la première fois en feuilletons  
dans les journaux, ce qui a, à son tour, fait évoluer la presse.

Sous le règne de Reza Chah Pahlavi
Les seize ans du règne du régime séculier de Reza Chah, 

de 1926 à1941, ont été marqués par la modernisation du pays 
à grande échelle. Les efforts ont porté sur la promotion d’une 

culture et d’un mode de vie inspirés des occi-
dentaux, dans le but de s’éloigner de la tradition, 
des convictions et des croyances populaires. On 
a fait accélérer le développement de l’éducation 
nationale, promouvoir la langue française dans 
les lycées, construire des universités, mettre en 
place l’académie de la langue persane et dévelop-
per l’imprimerie. Cela a produit à court terme des 
changements superficiels dans le pays.  Malgré ces 
transformations le marché de la traduction, en 
raison des pressions politiques, a perdu l’élan qu’il 
avait connu à l’époque précédente et le nombre 
des traducteurs a diminué.

Les traducteurs de cette époque considéraient 
la traduction comme un moyen de faire évoluer 
la société et la culture, un moyen très efficace 
pour faire connaître aux Iraniens la culture occi-
dentale (Karimi Hakkak, 1999, 63). Ici, on peut 
citer quelques traducteurs actifs et passionnés qui 
ont recherché à traduire les œuvres des écrivains 
connus pour leur style.

Auteur, Titre du premier ou des premiers ou-
vrages traduits, Première année de la publi-
cation, Traducteur
- Anatole France, Thaïs, 1929, Ghasem Ghani
- Victor Hugo, Les Misérables, 1931, Hos-
seingholi Mosta’an
- Chateaubriand, Atala, 1931, Abbas Bani 
Sadr
- Marcel Pagnol, Topaze, 1933, Abdolhossein 
Nouchin
- Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, 
1934, Ahmad Birachk
- Lamartine, Raphaël, 1938, Zabihollah Safa
- Maurice Maeterlinck, L’oiseau bleu, 1939, 
Abdolhossein Nouchin
- Montesquieu, Lettres persanes, 1941, Has-
san Arsanjani
- George Sand, Le Marquis de Villemer, 1941, 
Ozma Nafissi
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Entre 1861 et la fin du règne de Nasser-ed-Din 
Chah en 1895, une période relativement calme 
pour le roi, la cour et la haute société, au moins 60 
romans ont été traduits en persan.  On peut divi-
ser les traducteurs de cette période en deux caté-
gories : la première comprend ceux qui étaient ré-
munérés pour une traduction qu’ils exerçaient sur 
commande. Ils n’ont pas essayé de traduire des 
chefs-d’œuvre de la littérature parce que d’une 
part ils ne les connaissaient pas et que d’autre part 
la traduction littéraire ne les intéressait pas. Donc, 
gagner de l’argent, divertir les lecteurs et occuper 
le temps de loisir de la haute société étaient le seul 
objectif  qu’ils poursuivaient. Le roi, sa cour et ses 
proches faisaient partie des principaux lecteurs de 
ces traductions médiocres mais en même temps 
sentimentales et excitantes. Les événements histo-
riques, les romans policiers, les histoires d’amour, 
la tromperie, la trahison et la vengeance sont des 
thèmes favoris de cette époque. Certains de ces 
livres traduits ont été connus sous le nom de « la 
littérature de la chambre à coucher » (Balay, 1987, 
30). Le contenu en était si piètre et si pauvre que 
le traducteur ne se donnait même pas la peine de 
signer son travail ni de présenter l’auteur du livre 
et n’insistaient pas non plus pour les faire publier 
s’ils n’en avaient pas l’autorisation, parce que la 
société traditionnelle de l’époque n’était pas prête 
à accepter et à supporter le contenu des histoires 
occidentales. On craignait que le contenu de ces 
livres n’apparaisse vulgaire et profane aux yeux 
des gens peu lettrés, et que le lecteur ne ressente 
de la haine et du mépris à l’égard des traducteurs 
et de ceux qui avaient commandé ces traduc-
tions. En effet, ils ne cherchaient pas à faire un 
travail littéraire mais ils procédaient à la traduc-
tion de n’importe quels livres sur commande. 
Pour plaire aux lecteurs, ils ont traduit des livres 
facilement accessibles comme Le Destin d’Arma-
nussa l’Egyptienne (1905) de Jorge Zaydan, Quo 
Vadis : Roman des temps néroniens de Henryk 

Sienkiewicz (1907), The Virgine Kiss de Georges williams Ma-
cArthur Reynolds (1909), Les Mille et un fantômes d’Alexandre 
Dumas (1912), et plusieurs autres livres de ce genre qui n’avaient 
pas de grande valeur littéraire.

Dans la deuxième catégorie se trouvaient des traducteurs qui 
connaissaient la littérature française. Ils ont eux-mêmes choisi 
les œuvres de valeur pour présenter au public les grands auteurs 
et contribuer ainsi à la croissance et à la promotion intellectuelle 
de la société.

Dans le tableau ci-dessous, vous allez retrouver, selon l’ordre 
chronologique de la publication, les auteurs et leurs œuvres im-
portantes présentés pour la première fois aux Iraniens par les 
traducteurs engagés sous-mentionnés :

Auteur, Titre du premier ou des premiers ouvrages tra-
duits, Première année de la publication, Traducteur
- Molière, Le Misanthrope, 1869, Mirza Habib Esfahani
- Fénelon, Télémaque, 1887, Ali Khan Nazem-ol-Olum
- Comtesse de Ségur, Mémoires d’un âne, 1889, Mohamad 
Hassan Etemad-o-Saltaneh
- Eugène Sue, Les Mystères de Paris, 1892, Mohamad Ta-
her Mirza Eskandari
- Jules Verne, Les aventures du capitaine Hatteras, 1893, 
mohammad Hassan Etemad o Saltane
- Alexandre Dumas père, Le Comte de Monte-Cristo, 
1894, Mohamad Taher Mirza Eskandari
- Lesage, Gil Blas de Santillane, 1904, Miza Habib Esfaha-
ni
- Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, La chaumière 
indienne, 1904, Mohamad Hossein Foroughi
- Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias, 1904, 
Aligholi Bakhtiari
- Jean-Baptiste Tavernier, Le récit de voyage de Tavernier, 
1913, Aboutorab Nouri
- Pierre Loti, Les Désenchantées, 1914, Ali Akbar Ghadim
- Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, vers 1922, 
Yadollah Mayel Touyserkani
- Voltaire, Micromégas, vers 1922, Yadollah Mayel 
Touyserkani
- Maurice Leblanc, Les dents du tigre, 1924, Nassrollah 
Falsafi
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de la parution de la traduction de leurs œuvres dans la société 
iranienne.

Avant la fondation de l’Ecole polytechnique Dar-ol-Fonoun
Voltaire a été le premier écrivain français à être présenté aux 

Iraniens en 1819 non pas comme une figure littéraire mais plu-
tôt comme un historien par Mirza Reza Gholi khan, surnommé 
Mirza Reza Mohandes. Ce dernier avait été envoyé par Abbas 
Mirza en Angleterre.   Il est l’un des rares étudiants iraniens qui, 
à son retour au pays après avoir fini ses études scientifiques, a 
fait des travaux remarquables dans le domaine de la traduction 
(Kianfar, 11984, 24). Il a d’abord traduit, à la demande d’Abbas 
Mirza, deux œuvres historiques de Voltaire, intitulées L’histoire 
de Charles XII et L’histoire de l’empire de Russie sous Pierre 
le Grand, ensuite il a traduit sous l’ordre de Mohammad Chah 
L’histoire de Napoléon Ier (Balay, 1987, 28) de l’anglais en per-
san. Ce qui est très étrange c’est que, hormis ces ouvrages tra-
duits par Mirza Reza, il n’existe aucune autre traduction impor-
tante jusqu’à l’ouverture de l’Ecole Polytechnique.

L’examen de la situation prévalant à cette époque-là nous 
révèle plusieurs raisons pour lesquelles la traduction des œuvres 
étrangères n’était pas privilégiée. D’abord, compte tenu des cir-
constances politico-économiques du pays et les guerres d’Azer-
baïdjan et Hérat, la priorité du pays était d’envoyer les jeunes 
gens à l’étranger pour acquérir le savoir-faire technique et mili-
taire et sauver ainsi le pays de l’isolement et du sous-développe-
ment industriel. La culture de la traduction des œuvres littéraires 
et la nécessité de la connaissance des écrivains occidentaux 
n’avaient pas encore trouvé leur place dans l’esprit des grandes 
personnalités du pays. Car la connaissance des Iraniens de la 
culture occidentale était encore très rudimentaire et insuffisante. 
Ces jeunes diplômés n’avaient pas encore pu faire valoir leurs 
propres compétences linguistiques.

Les dix ans suivants l’inauguration de Dar-ol-Fonoun

L’ouverture de Dar-ol-Fonoun, un événement charnière 
dans l’histoire de la dynastie Qajar, est le point de départ de l’ini-
tiation des Iraniens aux sciences, aux techniques et à la culture 
de l’Occident et par conséquence elle représente le début des ré-
formes progressives dans le pays. Les premières années suivant 

l’ouverture de cette école ont été marquées par 
l’enrichissement des ressources éducatives dans 
les nouvelles disciplines. Au départ, les manuels 
scolaires étaient en français mais au fur et à me-
sure, grâce aux efforts de certains enseignants et 
étudiants, ils ont été traduits en persan et cet évé-
nement a rendu le terrain propice à la rédaction 
et à la compilation des livres scientifiques et tech-
niques basés sur les références françaises. (Afsha-
ri, 2002, 13).  Cette approche s’est étendue dans le 
domaine de la traduction pendant les dix ans qui 
ont suivi la fondation de Dar-ol-Fonoun (1851). 
Arian Pour nous en a offert un inventaire dans le 
premier tome de son livre De Saba à Nima.

Malgré cette introduction des Iraniens à la 
culture européenne et leur accès aux enseignants 
et aux ressources en français, la traduction des 
œuvres littéraires n’était pas encore une priorité.  
Les principales raisons pour lesquelles la traduc-
tion littéraire est négligée pourraient être : 1. la 
prose persane était encore trop recherchée pour 
être utilisée dans la traduction littéraire. 2. La riche 
littérature persane avec une dizaine de poètes re-
nommés et une centaine de recueils poétiques 
satisfaisait les désirs des iraniens si bien qu’ils ne 
sentaient pas la nécessité de connaître et découvrir 
la littérature des autres nations. 3. Pour s’initier 
aux nouvelles disciplines nécessaires dans le pays 
et combler les lacunes dans le domaine industriel, 
on privilégiait encore la traduction des ouvrages 
scientifiques, techniques, et médicaux. 4. La tra-
duction n’était pas considérée comme un métier, 
et ceux qui le faisaient, soit par besoin d’argent 
soit sur la demande des autres, étaient surtout les 
enseignants et les étudiants de Dar-ol-Fonoun ou 
des personnes de ce milieu.

Depuis la seconde décennie de la fondation 
de Dar-ol-Fonoun jusqu’à la fin de l’époque Qajar
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sont installées à Téhéran, Urumyeh, Tabriz et Jol-
fa. C’est ainsi qu’ils ont contribué à la promotion 
de la langue française en Iran. Par exemple, Mirza 
Agha Khan Kermani qui avait appris le français 
dans ces écoles, a plus tard traduit Les Aventures 
de Télémaque de Fénelon.

Quinze jours avant l’assassinat d’Amir Kabir, 
Dar-ol-Fonoun avait été inaugurée, sous l’ordre 
de Nasser-ed- Din Chah avec sept enseignants 
autrichiens. Le recrutement par l’établissement 
de plusieurs enseignants français, augmente l’in-
térêt des jeunes étudiants iraniens pour la langue 
française. Parmi les étudiants qui s’y sont initiés, 
quelques-uns comme Etemad-o-Saltaneh, com-
mencent au fur et à mesure à enseigner le français 
et à traduire les livres scientifiques, techniques et 
historiques.

Sous les Qadjar, la traduction ne s’est pas bor-
née aux ouvrages scientifiques et historiques mais 
elle s’est élargie aux œuvres littéraires. Cette dé-
marche s’est développée peu à peu pour atteindre 
son apogée à l’époque contemporaine. Dans cette 
étude, nous allons donner un bref  aperçu chro-
nologique des premières traductions des œuvres 
littéraires françaises tout en essayant de répondre 
à deux questions essentielles : Quelles œuvres, de 
quels auteurs et de quels genres ont été traduites 
en premier ? Quand et par quels traducteurs pré-
curseurs les grands auteurs français ont-ils été 
présentés aux Iraniens ?

Historique des recherches
Il existe un grand nombre de recherches et 

d’ouvrages remarquables sur l’histoire de la tra-
duction des œuvres littéraires françaises en per-
san. Parmi eux, nous allons mentionner les réfé-
rences indispensables dans ce domaine.

Yahya Arian Pour est le premier chercheur 
iranien qui a réuni dans son livre, en deux tomes, 
intitulé De Saba à Nima des informations éparses 
mais précieuses sur les pionniers de la traduction 

en Iran. Mohamad Reza Fashahi, dans son article intitulé « Le 
mouvement de la traduction sous les Qajar ou  Nehzate Tar-
jomeh dar ahde Qajarieh (le magazine Négin 1973) en faisant 
allusion aux précurseurs de ce domaine, donne de brefs extraits 
de leurs traductions.

En se basant sur toutes ces recherches dans son livre « L’his-
toire de la traduction » Tarikhche Tarjomeh (1984) Davoud 
Navvabi, nous présente pour la première fois un inventaire 
complet des livres traduits du français en persan depuis le début 
jusqu’à la Révolution culturelle en Iran.

  Dans le premier chapitre de leur livre : Aux sources de 
la nouvelle persane (1987), Christophe Balay et Michel Cuypers, 
spécialistes français de la langue et littérature persanes,  ont re-
péré quelques caractéristiques importantes de la vie littéraire 
iranienne sous les Qajar. Ils ont mené surtout des études mi-
nutieuses sur les impacts de la traduction des œuvres franco-
phones sur la langue et la littérature persanes.

Dans son article « le Début de la traduction des livres étran-
gers en persan » (la périodique Motarjem, numéro 37, 2002) Iraj 
Afshar passe en revue l’histoire de l’évolution de la traduction 
durant les quatre-vingts ans qui séparent l’époque d’Abbas Mir-
za, prince héritier de l’assassinat de Nasser-ed-Din Chah. Enfin, 
dans son livre L’Histoire de la traduction littéraire du français 
en persan (2013) il évoque brièvement l’histoire de la traduc-
tion littéraire et présente à l’intention des critiques et chercheurs, 
plus de soixante traducteurs éminents, en donnant des extraits 
choisis de leurs traductions avec les textes français depuis les 
premières tendances de la traduction jusqu’à 1979.

La plupart des recherches ne s’attardent pas spécifiquement 
sur les raisons pour lesquelles les grands auteurs français ou 
francophone ont été pour la première fois présentés aux Ira-
niens, par quels traducteurs ils l’ont été et quel est le contexte 
historique

Dans cette recherche, nous allons examiner via les œuvres 
littéraires françaises traduites en persan par les traducteurs ira-
niens plus ou moins connus, le parcours historique des pre-
mières rencontres des Iraniens avec de grands écrivains. Afin 
de parvenir à cet objectif, nous allons diviser l’histoire de la tra-
duction littéraire en six périodes bien distinctes. Dans chaque 
période nous allons faire une présentation chronologique des 
figures majeures de la littérature française en fonction de la date 
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les liens commerciaux et les voyages entre les deux pays se 
multiplient et les échanges entre les deux nations s’intensifient. 
Jean-Baptiste Tavernier, puis Jean Chardin représentent, à plus 
d’un titre, la figure même du voyageur en Perse. Chah Abbâs 
le Grand, permet aux missionnaires de s’installer au nord et à 
l’ouest de l’Iran et d’y propager le christianisme.  Les relations 
officielles entre les deux pays commencent avec l’envoi d’un 
ambassadeur à la cour de Chah Abbâs II par Colbert, fonda-
teur de l’École des Langues Orientales (appelée aujourd’hui 
Institut National des Langues et des Civilisations Orientales « 
Inalco »). Mais ces relations n’ont pas duré longtemps car à la 
suite de l’invasion des Afghans au début du XVIIIème siècle, 
tous les français installés en Iran ont quitté le territoire. Ainsi, 
sous les dynasties Afcharide et Zand il n’y avait pas de relation 
franco-iranienne. Les relations diplomatiques entre l’Iran et la 
France ont été reprises sous les Qajar et plus précisément sous 
Fath- Ali Chah, par l’envoi réciproque des délégations diploma-
tiques. Mirza Reza Khan Qazvini et sa délégation politique sont 
parmi les premiers Iraniens qui en avril 1807, se sont rendus en 
France auprès de Napoléon Ier. Le traité de Finckenstein a été 
signé entre Napoléon et le délégué iranien à Vienne. Mais en 
changeant de stratégie, Napoléon n’a pas tenu ses engagements 
politiques. Après trois décennies, le prince héritier Abbas Mirza, 
considéré comme un véritable pionnier de l’Iran moderne, déçu 
de l’arrêt des aides françaises à l’Iran et conscient des retards 
de son pays, décide d’envoyer deux groupes d’étudiants iraniens 
en Europe et plus précisément en Angleterre pour qu’ils soient 
initiés aux techniques militaires, à l’artillerie, à la médecine et 
à l’ingénierie. La mort prématurée du prince héritier survenue 
pendant le siège de Hérat n’a pas perturbé l’envoi des jeunes 
étudiants en Europe.  Et même le nombre des pays qui rece-
vaient ces étudiants a augmenté. Par exemple, sous le règne de 
Mohhamad Chah 8 personnes et à l’époque de Nasser-ed-Din 
Chah 45 personnes ont été envoyées en France et 6 autres en 
Russie. (Mohseni, 1390, 7)

Mirza Mohammad Taghi Khan Amir Kabir a été désigné 
tout jeune par Abbas Mirza comme secrétaire de son fils Khos-
ro Mirza lors de son déplacement en Russie pour visiter le Tsar. 
Pendant son très court mandat comme chancelier de Nasser-
ed-Din Chah, Amir Kabir a lancé la création de la première 
université à l’occidentale, c’est-à-dire l’école polytechnique Dar-

ol-Fonon. Pour réaliser son ambition il confie à 
Mirza Reza Mohandes la tâche de concevoir cette 
école et en même temps il donne à son propre 
traducteur Davood Khan la mission de recruter 
en Autriche, un corps professoral bien expéri-
menté pour donner en français, langue alors très 
en vogue en Europe, les cours des diverses dis-
ciplines scientifiques et techniques. Le choix de 
l’Autriche comme pays de recrutement des ensei-
gnants n’était pas anodin car il permettait à l’Iran 
de garder ses distances avec des pays hégémo-
niques comme la France, la Russie et l’Angleterre.  
Il faut dire qu’avant la création de Dar-ol-Fo-
noun, quelques écoles des Lazaristes français se 
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Le parcours historique de la rencontre des Perses avec les 
grands écrivains francophones à travers la traduction 
d’œuvres littéraires
Mohammad Javad Kamali, Traduit par Fahimeh Mahabadi

 La traduction, une nécessité ou un désir de franchir la barrière des langues, favorise la commu-
nication entre différentes cultures et nations. Dans cette communication, certainement, la traduction 
littéraire s’impose comme un enjeu crucial, un pont qui permet la réalisation des échanges et des im-
pacts interculturels et intralinguistiques et la présentation des écrivains d’une société à une autre. Le rôle 
que jouent les traducteurs est de premier plan et donc digne d’une réflexion approfondie. Sans l’effort 
et le talent des traducteurs, beaucoup de trésors de la littérature n’auraient pu survivre. Dans cette étude, 
nous allons retracer un panorama de l’histoire de la traduction littéraire du français en persan, depuis 
les premières sous le prince héritier Abbas Mirza jusqu’à nos jours. Cette recherche se découpe, chro-
nologiquement, en six périodes en prenant en compte de la date exacte de l’entrée des grands écrivains 
français dans la littérature persane, grâce à la première publication de leurs œuvres en persan. Avant 
de se pencher sur l’évolution et les tendances de la traduction, il est nécessaire d’évoquer même très 
brièvement l’histoire des relations franco-iranienne et l’initiation des Iraniens à la langue et littérature 
françaises.

Introduction
Les premières relations entre l’Iran et la France remontent au XVème siècle. Dans ses correspon-

dances avec Charles VI, Timour le Grand (Tamerlan) lui demande d’entreprendre des échanges com-
merciaux avec l’Iran (Mir Jafari, 1375, 187). Sous la dynastie des Safavides, dans un contexte favorable, 


