
فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

نیم نگاهی به تاریخ روابط فرهنگی ایران و فرانسه
Iمحمدجواد کمالی

ترجمه جبار آبدیده

I. دانشیار، گروه زبان فرانسه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد

اولین مبلغان فرانسوی، مقارن سال 1250، برای ترویج مسیحیت رومی وارد ایران شدند و به دربار مغوالن راه یافتند. چند سال پس از آن، ارغون خان، 
حاکم مغولی ایران و چهارمین فرزند چنگیزخان، یک روحانی مغول به نام رابان سوما را به نمایندگی نزد فیلیپ لوبل1 فرستاد. اما نخستین روابط در قرن پانزدهم 
و در دوره تیمور لنگ صورت گرفت. تیمور لنگ از شارل ششم درخواست کرد تا چند بازرگان فرانسوی را به ایران بفرستد. پادشاه این درخواست را پذیرفت و 

در مقابل اظهار داشت که از بازرگانان ایرانی در فرانسه استقبال خواهد کرد2.
رفته رفته کنجکاوی نسبت به ایران و ایرانی در اواخر قرن شانزده پدیدار شد، حال آنکه اندکی قبل از آن، دوره آموزش زبان عربی در پاریس راه اندازی 
شده بود و نیز کتابی از پیر ویکتور کایه تحت عنوان »مثال هایی از چهار زبان« )Paradigmata de quatuor linguis( در سال 15۹6 در پاریس به چاپ رسیده 
بود، همراه با یک شعر به زبان فارسی در کنار یک شعر ترکی بر روی چوب حکاکی شد. در آن هنگام، کمبود متون فارسی و ابزار کار به طور کامل مشهود بود. 
کمابیش در همان دوران، دو ایتالیایی، برادران »وکییتی«، نزد فلورانتین ریموندی، مدیر چاپخانه شرقی »مدیچی«، که در سال 1584 تأسیس شده بود، 
مشغول به کار بودند. آنها برای چاپ و نشر متون عربی و شرقی در قالب یک برنامه بلندپروازانه به مأموریت اعزام شدند. ژ.ب. وکییتی به ایران و هندوستان عهد 
مغول رفت. او و برادرش نخستین اروپائیانی هستند که نسخه های خطی فارسی، متون شعر، واژه نامه ها و به ویژه ترجمه های فارسی از انجیل را وارد کردند. 
شرایط و نیز مشکالت مالی باعث گردید تا پس از بازگشت آنها، هیچ یک از این متون فارسی به چاپ نرسد. با این حال، دانشمندی به نام ریموندی به احتمال 
زیاد خود را برای چاپ اولین دستور زبان فارسی در شهر رم، با عنوان »مقدمه ای بر دستور زبان فارسی« (Rudimenta Grammaticae Persicae) که تلفیقی 

از آثار شرقی محسوب می شد3 آماده کرده بود، اما این اثر هرگز به چاپ نرسید.
الزم به ذکر است که تالش های از این دست چنان کشور فرانسه را تحت تأثیر قرار داد که تعداد کثیری از نسخه های خطی فارسی که توسط وکییتی وارد 
شده بود، نهایتاً در اواخر قرن هفده به پاریس رسید؛ این آثار ابتدا به بارتلمی دربلو دو مولن ویل )16۹5-1625(، نخستین نویسنده اثر مشهور کتابخانه شرقی 
)چاپ سال 16۹7(، سپرده شد. جست وجو به دنبال متون شرقی، به ویژه متون علمی، تاریخی، مذهبی، و ادبی به زبان فارسی، در اواسط قرن هفده ادامه یافت 
و همچنان جایگاه بزرگی را بخود اختصاص داد. شخصیت های بزرگ تمام تالش خود را می کردند تا حتی با پرداخت قیمت های باال، به این نسخه های خطی
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دست یابند4. در سال 1640، ریشلیو نسخه های خطی را که سابق بر این توسط ساواری 
دو برو آورده شده بود، به کتابخانه خود انتقال داد. جانشین او، مازارین، به سفیر فرانسه 
در قسطنطنیه دستور داد تا جالب ترین نسخه های خطی موجود را برای او خریداری 
کند. بدین نحو، بیش از 100 نسخه خطی به کتابخانه کاخ او منتقل می شود. ملشیسده 
تونو )16۹2-1621(، که یک جغرافی دان، دیپلمات و کتابدار بود و شماری از فضال را 
پیرامون خود جمع کرده بود، به سهم خود در زمان مرگش نزدیک به 80 نسخه خطی 
به زبان فارسی داشت. در نهایت، ژان باتیست کلبر در سال 1683 تعداد 44 نسخه 
خطی فارسی مهم در اختیار داشت که از شرق و فرانسه بدست آورده بود. نخستین 
نسخه های خطی فارسی از سال 1667 در کتابخانه سلطنتی گردآوری شد. رفته رفته 

مجموعه های بزرگی خریداری شد یا به این کتابخانه اهدا گردید5. 
بالفاصله پس از استقرار مبلغان فرانسوی در ایران، زبان فارسی راه خود را در 
مجامع دینی و ادبی پاریس می گشاید. بواقع، سه سال پس از انتشار کتاب ارتباط سفر 
پاسیفیک دو پرووینس در سال 1631 بود که آندره دوریه به ترجمه گلستان سعدی 
پرداخت؛ او روی جلد کتاب سعدی را »شاهزاده شاعران ترکی و فارسی« خوانده است. 
آندره دوریه )1660-1580( کنسول فرانسه در مصر بود. اما فارسی را در ترکیه و 
قسطنطنیه فراگرفته بود. در سال 1630، وی به عنوان مترجم شفاهی زبان های شرقی 
در دربار لوئی هشتم انتخاب شد. در سال 1631، لوئی هشتم او را برای مأموریتی به 
ایران فرستاد تا مذاکرات پاسیفیک دو پروونس و گابریل دو پاری را از سر بگیرد؛ این 
مذاکرات پس از مرگ شاه عباس اول بدون نتیجه مثبت متوقف شده بود. اما او فقط 
تا ترکیه موفق به رفتن شد. سلطان مراد چهارم، که مترصد روابط فرانسه و ایران بود، 
در سال 1632 او را به دربار خود برد و بطور رسمی وی را پذیرفت. سپس با یک نامه 
دوستانه خطاب به پادشاه فرانسه، او را مجدداً به پاریس گسیل داشت. همچنین به 
وی فرمانی6  داد که در آن به تمامی مأموران حکومتی عثمانی در مسیر قسطنطنیه 
تا پاریس دستور داده بود تا به بهترین شکل از او پذیرایی کنند7. دوریه مجموعه ای از 
کتاب های شرقی شامل متون فارسی در اختیار داشت8. ده سال پس از انتشار گلستان 
سعدی، اثر دیگری، این بار در ارتباط با میراث فرهنگی هند و ایران، از فارسی به فرانسه 
ترجمه شد. این کتاب تحت عنوان »انوار سهیلی یا سلوک پادشاهان«، اقتباس حسین 
واعظ کاشفی از نسخه فارسی کتاب کلیله و دمنه )منتسب به بیدپای، نویسنده نیمه 
افسانه ای هند( بود. مترجم آن »داوود سعید اصفهانی اهل اصفهان، پایتخت ایران« در 
آن زمان، گویا این کتاب را با همکاری ژیلبر گولَمن ترجمه کرده بود۹. داوود سعید 
)1684-1612(، یک مسیحی کاتولیک جلفا، در سال های 1640 و 1644 توسط لوئی 
سیزدهم به عنوان »مترجم شفاهی فارسی«10 انتخاب گردید. اقامت داوود در پاریس به 

فرهیختگان فرانسوی اجازه داد تا اندکی با مبانی زبان فارسی آشنا شوند.
در این بین، چهره شناخته شده  ژیلبر گولَمن، قاضی اهل مولَن )1585-1665( 
تحقیقات  بود، شیفته  نکرده  به شرق سفر  او هرگز  زیرا هرچند  تأمل است  قابل 
کتابخانه ای شده بود. در زمان مرگش، کتابخانه ای حاوی چند صد جلد کتاب بجا 

Rudimenta linguæ persicae
Leyde: Ex Officina Elseviriane, 1639. 33
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گذاشت که در میان آنها، نزدیک به شصت نسخه خطی فارسی 
وجود داشت که تالش کرده بود بیشتر آنها را خوانده و حاشیه نگاری 
کند. سپس تمامی آنها به کتابخانه شاه اعطا شد. گولمن درست 
پیش از سال 1640 یادگیری زبان فارسی را آغاز کرد. حوالی سال 
1651، تعدادی نسخه خطی، که سی جلد از آن به زبان فارسی 
بود، به کریستین، ملکه سوئد، هدیه داد که متعاقب آن به خودش 
بازگردانده شد11. کمی بعد، مالک تعداد قابل توجهی کتاب شد که 
توسط یک آلمانی اهل برلین بنام کریستین رائو، که از 163۹ تا 
1641 در این شهر اقامت داشت، از ازمیر و استانبول آورده شده بود، 
و در واقع 11 جلد کتاب فارسی بود که با دقت گلچین شده بود. 
گولمن به دلیل عالقه اش به کتاب های شرقی در نظر داشت متون 
بسیاری را ترجمه کند. تنها مقدمه ای از آن در دست ما می باشد 
که در سال 1641 در پاریس به چاپ رسیده و او آن را به ریشلیو 
اهدا کرده بود. این مقدمه برگرفته از نسخه ویرایش نشده ترجمه 
جغرافیای قزوینی )نزهت القلوب( بود12. گرچه ترجمه مشهور آندره 
دوریه از گلستان در سال 1634 منتشر شده بود، عالقه فرانسه به 
ایران و زبان فارسی تنها در نیمه دوم قرن هفده آغاز می شود. در 
واقع، گرایش فرانسه به شرق از لحظه ای بود که کلبر، نخست وزیر 
لوئی چهاردهم، مؤسسه جوانان زبان را در سال 166۹ تأسیس کرد. 
و آن زمانی بود که لوئی چهاردهم با تمام انرژی خود تالش می کرد 

که نفوذ فرانسه در شرق را به شکل بی سابقه ای افزایش دهد.
در قرن هفده همچنین شاهد شکل گیری چندین سفر هستیم 
که به شکل قابل توجهی اذهان را تحت تأثیر قرار داد، به ویژه در 
فرانسه که تصویر ایران تا مدت ها در ذهن چند نسل بعد نیز باقی 
ماند. چند مسافر و مبلغ، آثار چشمگیری را از خود بجا گذاشته اند: 
تاورنیه روایت کاملی از سفرهای خود را به چاپ رساند: شش سفر 
ژان باتیست تاورنیه به ترکیه، ایران و هندوستان، که در مدت 40 
سال به انجام رسید )1678(؛ پدر آنژ دو ال بروس یک فرهنگ 
لغت چهار زبانه )ایتالیایی، فرانسوی، التین و فارسی( را تحت عنوان:  
منتشر کرد )1684(؛ ژان   Gazophylacium linguae persarum
شاردن یک کتاب ده جلدی را تحت عنوان خاطرات سفر شوالیه 
شاردن به ایران و هند شرقی )1686( منتشر کرد. این کتاب در 
واقع یک دانشنامه حقیقی از تمدن ایرانی در دوره صفوی است. او 
در کتاب خود، که چیزی فراتر از یک سفرنامه عادی است، ترجمه 
گزیده هایی از ادبیات فارسی را ارائه داد و با اینکه شماری از واژگان 
فارسی را همراه با معنی آورد، درباره دستور زبان یا فرهنگ لغت 

فارسی هیچ بحثی مطرح نکرد. پدر رافائل دومان، پس از یک اقامت پنجاه و دو ساله در 
ایران )16۹6-1644( کتاب وضعیت ایران )l’Estat de la Perse( را در سال 1660 
به نگارش درآورد و در آن به توصیف کامل وضعیت ایران در طول قرن هفدهم پرداخت. 
بر اساس برخی آمارها، نشر و بازنشر این سفرنامه ها، که اغلب در طول نیم قرن و در 
قالب چندین جلد نگاشته شده است، به 52 اثر بالغ می گردد13. بارتلمی دربلو، بی آنکه 
از فرانسه خارج شده باشد، اثری با عنوان کتابخانه شرقی )16۹7( را می نویسد که یک 
دانشنامه شرق است و پس از مرگش بچاپ رسید و زیرعنوان این کتاب چنین قید شده 
است: »فرهنگ لغت جهانی حاوی هر آنچه به شناخت مردمان مشرق زمین، تاریخ و 
سنت های حقیقی یا خیالی، دین، مذهب و سیاست، حکومت، ریاضیات، اخالقیات،... و 
تاریخی طبیعی آنها مربوط می شود«. وی از سال 1656 منشی و مترجم پادشاه لوئی 
چهاردهم در زبان های شرقی بود14، و پس از آن به فلورانس بازگشت و به خدمت پدر 
اوسب رنودو )1720-1648( در آمد که عالم الهیات، شرق شناس و مدیر مجله معروف 

Gazette از سال 167۹ بود15.
یکی از شاگردان بارتلمی دربلو، آنتوان گاالن )1715-1646( در نخستین سال های 
قرن هجدهم، بر اساس نسخه های خطی معروف، ترجمه قصه های شرقی را تحت عنوان 
داستان های هزار و یک شب )چاپ جلد نخست به سال 1704( آغاز می کند. انتشار 
این کتاب مردم را به وجد می آورد و تأثیر قابل مالحظه ای بر ادبیات فرانسه بجای 
می گذارد و تصویر معتبری از شرق را آمیخته با تجمل، عشق و شهوت نشان می دهد. 
کتاب زند اوستا از روی نسخه اصلی تفسیر اوستا )زند( توسط آنکتیل دوپرون در سال 
1771 ترجمه می شود. ویلیام جونز کتاب سرگذشت نادرشاه را در سال 1770 ترجمه 
و یک سال بعد کتاب مهمی را در باب دستور زبان فارسی به رشته تحریر درمی آورد 
و سپس به فرانسه ترجمه می کند. بیشتر این آثار تأثیر قابل توجهی بر نویسندگان 
قرن هجدهم از ولتر تا نویسندگان قرن بعد همچون شاتوبریان، نروال، هوگو یا حتی 
ارنست رنان برجای می گذارد. در سال 1770، خاورشناسی به نام النگلس به مجلس 
مؤسسان پیشنهاد داد تا مدرسه ویژه ای برای آموزش زبان های زنده شرقی بنیان نهاده 
شود که باعث توسعه اطالعات شرقی شود. تأسیس این مدرسه موجب شکل گیری 
»دوگمان ها« )dogmans( یعنی مترجمان زبان های عربی و فارسی و منشی های 
سفارت می شود که شمار زیادی از آنها در میان خاورشناسان فرانسوی به شهرت دست 
یافتند16. در حاشیه تالش های استعماری فرانسه در هند، چندین چهره فرهیخته مانند 
»آنکتیل دوپرون« )1731-1805( یا »ژانتی« که در آن جا سکنی گزیدند، متونی را 
به زبان فارسی با خود آوردند17 و با آثار خود، مطالعات مربوط به ایران را غنا بخشیدند. 
روابط رسمی میان فرانسه و ایران، که در قرن هجدهم به دلیل یورش افغان ها 
متوقف شده بود، در آغاز قرن نوزدهم از سرگرفته شد18. در آن زمان، روابط ادبی وسعت 
فزاینده ای یافت. »جامعه آسیایی پاریس« در سال 1821 تأسیس شد و اولین مجمع 
عمومی خود را در 1 آوریل همان سال به ریاست سیلوستر دو ساسی )1758-1838( 
برگزار کرد. سیلوستر که از سال 1808 استاد »کولژ دو فرانس« و صاحب کرسی کاماًلً  34
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جدید فارسی شده بود، توانست خط فارسی دوره ساسانی را رمزگشایی کند. دو سال 
بعد، این جامعه اقدام به انتشار مجله معروف موسوم به مجله آسیایی نمود که در آن 
چند مقاله در زمینه های تاریخی، نقد و ادبیات فارسی به چاپ رسید. از میان این 
مقاله ها، می توان به دو چکیده از مورخانی نظیر میرخوند، خوندمیر، حمداهلل مستوفی 
و وزیر عالءالدین عطاملک جوینی اشاره کرد1۹. تعداد ترجمه ها به مرور زمان افزایش 
یافت: ا.ل. شزی کتاب لیلی و مجنون را به نثر درآورد )1807(؛ ن. سمله، معلم مدرسه 
زبان های شرقی، برای نخستین بار ترجمه کامل گلستان سعدی را منتشر کرد؛ گارسین 
دو تاسی کتاب منطق الطیر را به نثر درآورد )1857(؛ ژول مول، محقق آلمانی آموزش 
زبان فرانسه و استاد زبان فارسی »کولژ دو فرانس« در سال 1826 تصمیم گرفت کتاب 
شاهنامه را به زبان فرانسه ترجمه کند. ترجمه او در هفت جلد دوزبانه، چهل سال 
پس از مرگش، در سال 1876 با همکاری باربیه دو منارد به اتمام رسید؛ منارد ترجمه 
هفتمین و آخرین جلد از این اثر عظیم را تکمیل کرد. تأثیر شاهنامه در ادبیات فرانسه 
طوالنی مدت و پایدار بود. ژان-ژاک آمپر، سنت بوو، و کاترومر چندین تحقیق و مقاله 
را به آن اختصاص دادند. المارتین زندگی رستم، پهلوان ایرانی، را در اثری تدوین کرد. 
هوگو فردوسی را »خداوند گلگون«، »مرد ارغوانی« نامید20، و موضوع چند شعر خود در 
افسانه قرون را از وی اقتباس کرد. فرانسوا کوپه، فردوسی را با چنگیزخان و تیمور لنگ 
مقایسه کرد، و قبر این شاعر را »پر از گل رز«، و قبر فاتحین را »پر از خون« یافت21. 
ژان باتیست نیکوال، کنسول رشت، کتاب رباعیات خیام را ترجمه نمود )1867(؛ و باربیه 
دو منارد کتاب بوستان سعدی را به طور کامل به فرانسه برگرداند )1880(. در اولین 
سفارتخانه دائمی فرانسه در ایران به مدیریت کنت دو سرسی، در سال 183۹، ا. دو 
بیبرستین ملقب به کازیمیرسکی به نگارش یک فرهنگ لغت فرانسه-فارسی اهتمام 
ورزید. دمزون یک فرهنگ لغت فارسی-فرانسه را منتشر نمود که مدت ها به عنوان یک 
مرجع استفاده می شد. باربیه دو منارد کتاب معجم البلدان )فرهنگ واژگان جغرافیای 
ایران( را به فرانسه ترجمه کرد. بنابراین، هر چند به طور تقریبی، نقش فرهنگ شرق 
در فرهنگ غرب در آن زمان نمایان بود، به ویژه به تأسی از رنان و علی الخصوص 
نظریاتش درباره مردم سامی که فاقد اسطوره بودند، و نیز این واقعیت که کویر بستری 

از یکتاپرستی را به وجود می آورد ... یا گوبینو، که داستان سرای قصه های آسیایی بود.
کشور فرانسه، که دیگر در صدد مداخله سیاسی در ایران نبود، تالش های خود را 
در زمینه های فرهنگی معطوف ساخت، کاری که ایرانی ها به دلیل کنجکاوی خود آن 
را تسهیل کردند: تأسیس مدرسه پلی تکنیک دارالفنون که در سال 1848 در تهران 
گشایش یافت، نیاز به ترجمه کتاب های اروپایی را بوجود آورد. زبان فرانسه شناخته 
شده ترین زبان کتاب های علمی، رمان و کتاب های درسی بود که از فرانسه به فارسی 
ترجمه شد. واژگان فرانسوی به ویژه تحت تأثیر همین ترجمه ها وارد زبان فارسی شد. 
در سال 1855، مأموریت جدید یک هیأت فرانسوی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار 
شد. مدیریت این هیأت را پروسپر بوره به همراه کنت دو گوبینو به عنوان دبیر ارشد 
برعهده داشتند. او یکی از نخستین افرادی بود که به ایران معاصر و شناساندن آن کم 

و بیش عالقمند شد22. 
بازمی گردد  دوره  این  به  پاریس  در  ایران  افتتاح سفارتخانه 
و اولین گروه دانشجویان ایرانی در سال 1860 وارد پاریس شد. 
خانواده های مرفه و اعیان، فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به اروپا 
و به ویژه فرانسه می فرستادند. زبان فرانسه نیز در تمامی دبیرستان ها 
اجباری شد. ایرانی های تحصیل کرده در تماس با غرب شروع به 
ترجمه آثار اروپایی کردند و دربار شاه و نیز اطرافیان او در دستگاه 

حکومتی از نخستین سفارش دهندگان این ترجمه ها بودند. 
ایرانی در چارچوب  در نیمه نخست قرن بیستم، مطالعات 
دانشگاه گسترش یافت، به ویژه از طریق مدرسه عملی مطالعات 
عالی که در دوره ناپلئون سوم تأسیس شده بود. در بخش چهارم 
این مدرسه که به زبان و زبان شناسی اختصاص داده شده بود، 
زبان های کهن ایران زمین )اوستایی، پهلوی و ایران باستان( توسط 
استادان بسیار بزرگی تدریس می شد. دارمستتر اولین ترجمه از 
کتاب اوستا را انجام داد و باعث شد زبان شناسی ایرانی پیشرفت های 
قابل مالحظه ای داشته باشد و زبان پهلوی شناسانده شود. لوئی 
ماسینیون نقش اساسی در نخستین مطالعات مربوط به اسالم ایرانی 
و شیعه داشت. هانری ماسه، صاحب کرسی زبان فارسی در »مدرسه 
زبان های شرقی«، از 1۹27 تا 1۹58، چندین تحقیق قوم شناختی 
کوچک را درباره ایران عصر رضاشاه و به ویژه ترجمه های زیادی از 

منتخبات ادبی فارسی به فرانسه منتشر کرد.
از جنگ جهانی دوم، تحقیقات و آموزش در دانشگاه  پس 
سوربن و مرکز ملی تحقیقات علمی )CNRS( که در سال 1۹3۹ 
تأسیس شده بود، با کمک وزیر امور خارجه وقت فرانسه گسترش 
یافت. در سال 1۹47، چندین شخصیت برجسته، مؤسساتی را 
تأسیس و ساماندهی کردند که در حال حاضر به مطالعه در زمینه 
ایران می پردازند: رمان گیرشمان مدیریت هیأت باستان شناسی 
دپارتمان  ُکربن  هانری  گرفت،  عهده  بر  را  ایران  در  فرانسه 
ایران شناسی »مؤسسه فرانسوی- ایرانی« در تهران را تأسیس کرد، 
لوئی ماسینیون »مؤسسه مطالعات ایرانی« را در سوربن بوجود آورد 
و در همین ایام، امیل بنونیست، در »کولژ دو فرانس«، نقش بی 
چون و چرایی در تحقیقات زبان شناختی ایران ایفا نمود. پس از 
مه 1۹68، با ورود شخصیت های جدیدی همچون پل برنارد، ژیلبر 
الزار و شارل هانری دو فوشکور، فیلیپ ژینیو و ژان اوبَن، تحقیقات 
در چارچوب گروه های پژوهشی انجام می گیرد که در آن چندین 
35محقق متخصص مختلف گردهم آمده اند؛ این گروه ها اغلب با کمک 
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fût-ce de façon approximative20. 
La Légation de Perse à Paris date de cette époque et le 

premier groupe régulier d’étudiants persans arriva à Paris en 
1860. Les familles aisées se mirent à envoyer leurs enfants 
poursuivre leurs études en Europe et notamment en France. 
La langue française devint également obligatoire dans tous les 
lycées. Au contact de l’Occident, les Iraniens notables com-
mencèrent à traduire les œuvres européennes et la cour royale 
ainsi que l’entourage du gouvernement furent les premiers à 
commander ces traductions.

Pendant la première moitié du XXe siècle, les études ira-
niennes se développèrent dans le cadre universitaire, en parti-
culier au moyen de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, fondée 
sous Napoléon III. Dans la IVe section de l’EPHE consacrée 
aux langues et à la linguistique, les langues iraniennes anciennes 
(avestique, pehlevi, vieux perse) furent enseignées par des sa-
vants de grande réputation. Darmesteter réalisa la première 
traduction de l’Avesta et fit faire des progrès considérables à 
la linguistique iranienne et à la connaissance du Pehlevi. Louis 
Massignon eut un rôle essentiel dans les premières études sur 
l’islam iranien et le chiisme. Henri Massé, titulaire de la chaire 
de persan aux «Langues Orientales», de 1927 jusqu’en I958, 
publia plusieurs petites études ethnographiques sur l’Iran de 
Reza Shah et surtout un grand nombre de traductions en fran-
çais d’œuvres littéraires persanes.

Après la seconde guerre mondiale, les recherches et l’ensei-
gnement se sont développés dans le cadre de la Sorbonne, et 
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) créé 
en 1939, et avec l’aide du Ministère des Affaires Etrangères. 
En 1947, plusieurs personnalités exceptionnelles ont fondé ou 
restructuré les principales institutions actuelles consacrées aux 
études iraniennes: Roman Ghirshman prend la direction de 
la Délégation Archéologique Française en Iran, Henri Corbin 
fonde le Département d’Iranologie de l’Institut Franco-Ira-
nien de Téhéran, Louis Massignon crée l’Institut d’Etudes 

20. Pour insister sur l’identité du monde iranien, et l’opposer aux mondes 
sémite ou turc, on a souvent mis en valeur en France le caractère aryen des 
populations iraniennes. Si Montesquieu a choisi un Persan et non un Turc 
ou un Indien pour symboliser l’étranger indépendant, ce n’est pas le fait 
du hasard. Certains auteurs du XIXe siècle, comme Arthur de Gobineau 
dans Trois ans en Asie, ou Ernest Renan ont utilisé ce caractère dans un but 
idéologique pour affirmer la supériorité des Aryens sur les Sémites.

Iraniennes à la Sorbonne alors que Emile Ben-
veniste, au Collège de France, exerce un rôle 
incontestable sur les recherches en linguistique 
iranienne. Après le mai 1968, avec la venue de 
nouvelles  personnalités comme Paul Bernard, 
Gilbert Lazard et Charles Henri de Fouchécour, 
Philippe Gignoux, Jean  Aubin, les recherches 
sont dans le cadre de groupes de recherche ré-
unissant plusieurs chercheurs de spécialité diffé-
rentes, et souvent organisés avec l’aide du CNRS 
qui joue désormais un rôle prépondérant pour le 
développement des études sur le monde iranien 
et l’ensemble des grandes civilisations.

A l’Institut National des Langues et Civilisa-
tions Orientales (INALCO), on s’initie au per-
san mais aussi au kurde, au pachtou, à l’urdu et 
aux cultures iraniennes. L’Institut d’Etudes Ira-
niennes de la Sorbonne Nouvelle est considéré 
maintenant comme un centre déterminant pour 
les études de haut niveau sur la culture iranienne 
«classique» avec sa bibliothèque spécialisée de 
13000 volumes21. 

21. HOuRCaDe, Bernard. « Les ét udes sur  l e monde 
iranien en France, des origines à 1985 », in Iranian Stu-
dies, XX, 2-4, 1987, pp. 1-51 en pdf. [Une traduction en 
persan a été publiée : « irânshenâsi dar faranse », Nashr o 
Dânesh, 12/ 2/1370 (1989), p. 22-30 et 12/4/1371 (1990), 
pp. 31-38.] 38
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Les relations officielles entre la France et la 
Perse, interrompues au XVIIIe siècle à cause de 
l’invasion des Afghans, furent reprises au début 
du XIXe siècle16. Pour lors, les relations litté-
raires prirent une ampleur croissante. La Socié-
té Asiatique de Paris fut fondée en 1821 et sa 
première séance générale fut tenue le 1re avril de 
la même année sous la présidence de Silvestre 
de Sacy (1758-1838). Professeur au Collège de 
France depuis 1808, titulaire de la toute nouvelle 
chaire de persan, il réussit à déchiffrer l’écriture 
persane de l’époque sassanide. Deux ans après, 
cette Société lança la publication du fameux Jour-
nal asiatique, qui publiera de nombreux articles 
d’histoire, de critique et de littérature persane. 
On peut citer parmi ces articles, des extraits des 
historiens Mirkhond, Khondémir, Hamd-Al-
lah Mostowfi et le vizir Ala-Eddin Ata-Mélic 
Djoweïni17. Le nombre des traductions s’accrut 
avec le temps : A. L. Chezy traduisit en prose 
Medjnoun et Leïla (1807), N. Semelet, professeur 
à l’Ecole des Langues Orientales, publia pour la 
première fois la traduction intégrale du Gulistan 
ou du Parterre de fleurs (1834) ; Garcin de Tassy 
traduisit en prose le Langage des oiseaux (1857) ; 
Jules Mohl, savant allemand de formation fran-
çaise et professeur de persan au Collège de 
France, décida en 1826 de traduire Le Livre des 
Rois (Shâhâmeh) en français. Sa traduction en sept 
volumes dans une édition bilingue ne fut ache-
vée qu’après sa mort, quarante ans plus tard, en 
1876, avec la collaboration de Barbier de Mey-
nard qui compléta le septème et dernier volume 

16. Napoléon 1er entretint des relations avec Fath Ali Shah 
qui régna de 1797 à 1833, ayant signé un traité d’amitié en 
1807 et envoyé une mission dirigée par le Général Gar-
dane dont J.-M. Tancoigne publia le récit de voyage. (Cf. 
TANCOIGNE, J.-M. Lettres sur la Perse et la Turquie d’Asie. 
Paris : Nepveu, 1819.)

17. Progrès des études relatives à l’Égypte et à l’Orient, publica-
tion faite sous les auspices du Ministère de l’Instruction 
publique. Paris : Imprimerie Impériale, 1867.

de cette œuvre gigantesque. La répercussion du Livre des Rois 
dans la littérature française fut longue et durable. Jean-Jacques 
Ampère, Sainte-Beuve, et Quatremère lui consacrèrent de 
nombreux articles et études. Lamartine fit une vie de Rostam, 
héros persan. Hugo surnomma Ferdowsi «Seigneur vermeil», 
«Homme de pourpre»,18 et lui emprunta le thème de quelques-
uns de ses poèmes dans la Légende des Siècles. François Coppée 
le compara à Gengis Khan et à Tamerlan, et trouva le tom-
beau du poète «plein de roses», et celui des vainqueurs «plein 
de sang».19 Jean-Baptiste Nicolas, consul à Rasht, traduisit Les 
Quatrains de Khèyam (1867) ; Barbier de Meynard traduisit intée-
gralement Le Bustân (1880). 

Dans la première ambassade française permanente en 
Perse dirigée par le Comte de Sercey en 1839, figurait A. de 
Biberstein alias Kazimirski qui rédigea entre autre un diction-
naire français-persan. Desmaisons publia un dictionnaire per-
san-français qui fit longtemps autorité. Barbier de Meynard 
traduisit en français le Mo’djem al-boldan (Dictionnaire géographique 
de la Perse). La culture occidentale fut alors marquée par l’em-
preinte orientaliste, même si ce fut à travers des approxima-
tions, à l’instar de Renan, en particulier ses idées sur les peuples 
sémitiques n’ayant pas de mythologies, sur le fait que le désert 
fait le lit du monothéisme…, ou de Gobineau, le conteur des 
Nouvelles asiatiques.

La France, ne pouvant plus agir politiquement, fit porter 
ses efforts sur le domaine intellectuel, tâche que les Iraniens 
aient facilitée par leur curiosité : la création de l’école poly-
technique Dâr ol-Fonun à Téhéran en 1848 fit ensuite naître 
le besoin de disposer de traductions de livres européens. Le 
français étant la langue la plus connue, des livres scientifiques, 
des romans et des livres scolaires furent traduits du français en 
persan. Sous l’influence des traducteurs, entre autres, des mots 
français entrèrent dans la langue persane. En 1855, une nou-
velle mission française en Perse eut plus d’importance. Elle 
était dirigée par Prosper Bourée accompagné du Comte de 
Gobineau comme premier secrétaire. Il fut un des premiers 
à s’intéresser à la Perse contemporaine et à la faire connaître, 

18. Voir le poème « Firdousi » dans la Légende des Siècles.

19. COPPÉE, François : Poésies, dans Œuvres Complètes, Paris, 1892, t. II, 
p. 208.3۹
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Perse (1644-1696), rédigea l’Estat de la Perse en 1660 où il décri-
vait parfaitement la situation de la Perse durant le XVIIe siècle. 
Suivant quelques statistiques, les éditions et les rééditions de 
ces récits de voyage, qui sont souvent en plusieurs volumes, 
sont au nombre de 52 pendant un demi-siècle11. 

Barthélemy d’Herbelot écrit, sans jamais être sorti de 
France, La Bibliothèque orientale (1697), une forme d’encyclo-
pédie de l’Orient publiée après sa mort et dont le sous-titre 
résume le projet : « Dictionnaire universel contenant généralement tout 
ce qui regarde la connaissance des peuples de l’Orient, leurs histoires et 
traditions véritables ou fabuleuses, leurs religions, sectes et politique, leur 
gouvernement, leur mathématique, leur morale, leur histoire naturelle… ». 
Il était Secrétaire-interprète du Roi Louis XIV pour les lan-
gues orientales depuis 165612, puis retournés à Florence, avant 
d’être acquis par l’abbé Eusèbe Renaudot (1648-1720), savant 
théologien et orientaliste, directeur de la fameuse Gazette de-
puis 167913.

Un élève de Barthélemy d’Herbelot, Antoine Galland 
(1646-1715) commence dans les premières années du XVIIIe 
siècle les traductions de manuscrits de célèbres contes orien-
taux, les Mille et une nuits (le premier tome est édité en 1704). La 
publication des Mille et une nuits passionne le public et exerce 
une influence considérable sur la littérature française, accré-
ditant l’image d’un Orient de luxe, d’amour et de volupté. Le 
Zend-Avesta fut traduit sur l’original Zend par Anquetil-Duper-
ron en 1771. William Jones traduisit en français l’Histoire de 
Nader Schah en 1770 et un an plus tard, il donna une remar-
quable grammaire persane qu’il traduisit ensuite en français. 
La plupart de ces ouvrages exerça une influence remarquable 
sur les écrivains du XVIIIe depuis Voltaire jusqu’à ceux du 

11. Ces statistiques ont été relevées d’après les trois ouvrages suivants : 
ADAM, Antoine. Histoire de la littérature française au xvlr siècle, Paris : 1961, 
5 volumes. 
HAZARD, Paul. La crise de la conscience européenne (1680-1715), Paris : 1961, 
3 volumes.
DUFRENOY, Marie-Louise. L’Orient romanesque en France (1704-1789), 
Montréal : 1946, 2 volumes. 

12. A la mort de B. d’Herbelot, qui était devenu titulaire depuis 1692 de 
la chaire de langue syriaque du Collège Royal, son frère Edme d’Herbelot 
s’apprêtait à publier son Anthologie des poètes arabes, persans et turcs, ouvrage 
qui semble perdu. Comp. Le Mercure Galant, mai 1697, pp. 139-150.

13. RICHARD, Francis (op. cit).

siècle suivant tels que Chateaubriand, Nerval, 
Hugo ou même Renan.

En 1790, l’orientaliste Langlès proposa à 
l’Assemblée constituante, la création de l’Ecole 
spéciale des Langues Orientales Vivantes (les 
Langues «O»), qui fut à la base du développe-
ment des études orientales. Les langues arabe, 
turc et persan étaient le fondement de la for-
mation des «drogmans», c’est à dire des inter-
prètes et secrétaires d’Ambassade dont un grand 
nombre devinrent célèbres parmi les orienta-
listes français14. 

En marge des efforts de colonisation fran-
çaise en Inde, plusieurs personnages érudits, 
comme Anquetil-Duperron (1731-1805), ou 
Gentil, qui y séjournèrent, en rapportèrent des 
textes en persan15 et enrichirent beaucoup, par 
leurs travaux, les études iraniennes. 

14. Lors de l’ouverture des cours de persan, Langlès pro-
nonça un discours significatif  sur le décret du 30 mars 
1795 - considéré comme la charte constitutive de l’école 
des langues orientales -, où il accentua fortement le ca-
ractère pratique de l’enseignement qui devait être donné. 
« Citoyens, dit-il en commençant, le texte de la loi pla-
cé à la tête du programme de nos cours vous fait assez 
connaître quel a été le but des législateurs, en fondant 
l’École spéciale des langues orientales vivantes, et d’une 
utilité reconnue pour la politique et le commerce. Cette 
école est destinée à former promptement des drogue-
mans capables de remplacer ceux qui ont abandonné le 
service de leur patrie… Rappelant ensuite que les pro-
fesseurs de l’École ne doivent pas se borner à exposer les 
principes et à expliquer les difficultés grammaticales des 
langues qu’ils enseignent, mais qu’ils  sont aussi «chargés 
de développer les relations politiques et commerciales 
que nous avons avec les peuples qui parlent ces langues.» 
Langlès déclare aussi qu’il ne négligera point cette partie 
de sa tâche : «Le premier soin du professeur de persan 
sera de vous donner un aperçu des nombreuses provinces 
de cette immense presqu’île située entre l’Arabie, l’Inde 
et la Tatarie, connue parmi nous sous la dénomination 
impropre de Perse, mais que, depuis l’antiquité la plus re-
culée, les nations asiatiques appellent Irân. »  (Cf. http://
www.inalco.fr/IMG/pdf/historique_long.pdf)

15. RICHARD, Francis. « Les manuscrits persans d’ori-
gine indienne à la Bibliothèque Nationale », Revue de la 
Bibliothèque Nationale, no 19, 1986. 40
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persans6. 
Dix ans après la publication du Gulistan ou 

l’empire des roses, un autre ouvrage, qui relevait 
cette fois de l’héritage culturel indo-iranien, fut 
traduit également du persan en français. C’était 
Le livre des lumières ou la Conduite des roys…, adap-
tation d’une version persane de Pančatantra ou 
Kalila et Dimna (attribué à Bidpay, auteur semi-lé-
gendaire de l’Inde) rédigée par Hossein Vâëz 
Kâchefi, intitulée Anvar-e Soheylï. Le traducteur 
en était «David Sahid d’Ispahan ville capitale de 
Perse» en collaboration avec Gilbert Gaulmin.7 
David Sahid (1612-1684) un catholique de Jol-
fa, qui avait adhéré au catholicisme, fut employé 
pendant les années 1640 et 1644 par Louis XIII, 
comme «interprète de persan».8 Le séjour de 
David à Paris permit à plusieurs érudits d’ap-
prendre quelques rudiments de persan. 

Parmi ceux-ci, figure remarquable bien qu’il 
n’ait jamais voyagé en Orient, Gilbert Gaulmin, 
magistrat originaire de Moulins (1585-1665), 
était passionné par les recherches bibliques. Il 
laissa à sa mort une bibliothèque de plusieurs 
centaines de livres, parmi lesquels près de 
soixante manuscrits persans, dont il avait essayé 
de lire et annoté la plupart. Tous furent ensuite 
acquis par la Bibliothèque du Roi. Gaulmin avait 
commencé dès avant 1640 à apprendre le per-
san. Vers 1651, il avait fait présent de nombreux 
manuscrits, dont déjà une trentaine de volumes 

6. Les manuscrits qu’il utilisa la traduction d’extraits du 
Gulistan sont conservés aujourd’hui à la B.N., sous les 
cotes Persan 288 et 355.

7. KAMALI, Mohammad Javad. « Aux origines d’une 
fable de La Fontaine : les recueils de contes orientaux », in 
Revue des Études de la langue française, Université d’Ispahan, 
5e année, no 9, été-automne 2013 ; pp. 41-50.

8. Après la mort du roi (1643), David d’Ispahan retourne 
en Iran et il servira comme interprète la Compagnie hol-
landaise (V.O.C.) jusqu’à sa mort. Il est inhumé à Jolfâ 
d’Ispahan [cf. T.W. Haig, “Graves of  Europeans in the 
Armenian Cemetery at Ispahan”, Journal of  the Royal Asia-
tic Society of  Great Britain and Ireland, 1919.]

persans, à la reine Christine de Suède qui les lui rendra par la 
suite9. Peu après, il s’était rendu maître d’une partie importante 
des livres rapportés de Smyrne et d’Istanbul par le savant ber-
linois Christian Rau, qui y avait séjourné en 1639-41, ce qui 
représentait 11 volumes persans choisis avec soin. Poussé par 
sa passion des livres orientaux, Gaulmin envisageait de publier 
la traduction de nombreux textes. Imprimée en 1641 à Paris, 
il nous reste une préface dédiée à Richelieu d’une édition non 
réalisée de la traduction de la géographie de Qazvini (Nozhat 
ol-Qolub)10.

Bien que la célèbre traduction d’André Du Ryer du Gulis-
tan fût publiée en 1634, la France ne s’intéressa à la Perse et 
à la langue persane qu’à la deuxième moitié du XVIIe siècle. 
L’orientalisme français naît en effet à partir du moment où 
Colbert, un des principaux ministres de Louis XIV, créa L’Ins-
titution des Jeunes de Langues en 1669. C’était le temps où 
il s’employait avec plus d’énergie que jamais à accroître l’in-
fluence de la France en Orient.

Le XVIIe siècle vit également la parution de plusieurs rela-
tions de voyages qui exerceront une influence considérable sur 
les esprits, en France notamment, et formeront durablement 
l’image de l’Iran telle qu’elle s’imposera ensuite à plusieurs gé-
nérations. Quelques voyageurs et missionnaires laissèrent des 
ouvrages considérables : Tavernier publia un récit complet de 
ses voyages intitulé Les Six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier en 
Turquie, en Perse et aux Indes pendant l’espace de 40 ans (1678). 
Le Père Ange de la Brosse publia un dictionnaire en quatre 
langues (italienne, française, latine et persane) intitulé Gazophy-
lacium linguae persarum (1684) ; Jean Chardin publia les dix vo-
lumes du Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes 
Orientales (1686) considéré comme une vraie encyclopédie de 
la civilisation iranienne à l’époque safavide. Il présente dans 
son livre, qui est bien plus qu’une simple relation de voyage, la 
traduction de divers opuscules persans. Il ne nous a toutefois 
livré ni grammaire ni dictionnaire de cette langue, quoiqu’il 
cite nombre de termes persans dont il explique le sens. Le Père 
Raphaël du Mans, après un séjour de cinquante-deux ans en 

9. SECRET, F. « Gilbert Gaulmin et l’histoire comparée des religions », 
Revue de l’histoire des religions, 177, 1970.

10. RICHARD, Francis (op. cit).41
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Vers la même époque, deux italiens, les frères Vecchiet-
ti, au service du Florentin Raimondi qui dirige l’imprimerie 
orientale des Médicis, fondée en 1584 avec un programme 
ambitieux d’édition de textes arabes et orientaux, sont partis 
en mission. J.-B. Vecchietti se rend en Iran et en Inde moghole. 
Avec son frère ils sont les premiers Européens à avoir rappor-
té des manuscrits persans, textes poétiques, dictionnaires et 
traductions persanes de la Bible essentiellement. Les circons-
tances, et des motifs financiers, feront qu’à leur retour aucun 
de ces textes persans ne sera imprimé. Toutefois, l’érudit Rai-
mondi aurait préparé pour l’impression à Rome en 1614, une 
première grammaire persane, Rudimenta Grammaticae Persicae, 
compilation d’ouvrages orientaux1, qui ne fut finalement ja-
mais publiée non plus. 

On notera que cette tentative toucha la France dans la me-
sure où le grand nombre des manuscrits persans apportés par 
les Vecchietti aboutit à Paris vers la fin du XVIIe siècle, d’abord 
confiés à Barthélemy d’Herbelot de Molainville (1625-1695), 
premier rédacteur de la célèbre Bibliothèque Orientale (parue en 
1697). 

La quête des textes orientaux, faisant large part aux textes 
scientifiques, historiques, religieux et littéraires en persan, 
continue au milieu du XVIIe siècle d’occuper une grande 
place. De grands personnages faisaient tous leurs efforts pour 
acquérir, même à grand prix, des manuscrits2. En 1640, Riche-
lieu fait transporter dans sa bibliothèque les manuscrits rap-
portés jadis par Savary de Brèves. Son successeur, Mazarin, 
donne des instructions pour que l’ambassadeur de France à 
Constantinople fasse acheter pour lui les manuscrits les plus 
intéressants qui peuvent s’y trouver. Plus de 100 manuscrits 
islamiques arrivent ainsi dans la bibliothèque de son palais. De 
son côté, Melchisédech Thévenot (1621-1692), géographe, di-
plomate et bibliothécaire, qui réunissait autour de lui nombre 
de gens savants, avait à sa mort environ 80 manuscrits persans. 
Peut-être plusieurs d’entre eux avaient-ils été acquis pour lui 
en Iran et en Inde par son neveu le voyageur Jean Thévenot 

1. PIEMONTESE, A. M. « La ’grammatica persiana’ di G.B. Raimondi », 
Rivista degli Studi Orientali, 53, 1979 ; pp. 141-52.

2. Sur toute cette question, voir H. Omont, Missions archéoLogiques françaises 
en Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles, 2 tomes, Paris, 1902.

(1633-1667). Colbert, enfin, possédait, en 1683, 
44 manuscrits persans importants, acquis en 
Orient et en France. La Bibliothèque du Roi, à 
partir de 1667, recueille ses premiers manuscrits 
persans. Elle achètera peu à peu, ou recevra, les 
grandes collections3. 

Dès l’installation des missionnaires français 
en Iran, la langue persane se fraye un chemin 
dans les milieux aussi bien religieux que litté-
raires de Paris. Ce fut, en effet, trois ans après 
la publication de la Relation du voyage de Pacifique 
de Provins, en 1631, qu’André du Ryer traduisit 
Gulistan ou l’empire des roses du poète Sa’di qu’il 
appelait «Prince des poètes turcs et persans». 

André du Ryer de Malezair (1580-1660) était 
consul de France en Egypte. Mais c’était en 
Turquie et à Constantinople qu’il avait appris le 
persan. En 1630 il fut nommé interprète des lan-
gues orientales à la cour de Louis XIII. En 1631, 
celui-ci le chargea d’une mission en Iran pour re-
prendre les négociations de Pacifique de Provins 
et de Gabriel de Paris, qui étaient restées sans 
résultat positif  à la suite de la mort de Chah ‘Ab-
bas 1er. Mais il ne put aller plus loin que la Tur-
quie. Murat IV, qui était aux aguets des relations 
franco-persanes, le retint à sa cour où il le reçut 
solennellement en 1632. Il le renvoya ensuite à 
Paris avec une lettre amicale adressée au roi de 
France. Il lui remit également un firman4 où il or-
donnait à tous les agents du gouvernement otto-
man sur son chemin de Constantinople à Paris 
de le recevoir de leur mieux5. Du Ryer avait une 
collection de livres orientaux, dont des textes 

3. RICHARD, Francis. « Aux origines de la connaissance 
de la langue persane en France », Luqman, III, 1, 1986-87.

4. La traduction de ce firman est publiée à la fin de la pre-
mière édition de l’Alcoran de Mahomet, traduit également 
par Du Ryer en 1647.

5. HADIDI, Javad. « Les premières rencontres entre 
l’Iran et la France », in Luqmân, XIII, 2, 1997. 42

203



IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 3
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la France et l’IranI
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déjà publié in : KAMALI, Mohammad Javad. Anthologie de la littérature persane des origines à nos jours (recueil bilingue), Editions 
universitaires européennes, 2018; II. 

Vers 1250, les premiers missionnaires français arrivèrent en 
Perse à la cour des Mongols pour propager le christianisme ro-
main. Quelques années après, le Khan Argun, souverain mongol 
de la Perse et quatrième descendant de Gengis Khan, envoya un 
religieux mongol, Rabban Cauma, en ambassade auprès de Phi-
lippe le Bel1. Mais les premières relations eurent lieu au XVe siècle 
avec le Grand Timor qui demanda à Charles VI d’envoyer en Perse 
des marchands français. Le Roi accepta et déclara qu’en échange les 
marchands persans seraient bien accueillis sur le territoire français2. 

La curiosité pour le monde iranien se manifeste timidement à la 
fin du XVIe siècle, alors que l’on vient de créer un enseignement de 
la langue arabe à Paris. Ainsi, un livre de Pierre-Victor Cayet, les Pa-
radigmata de quatuor linguis, paru à Paris en 1596, reproduit, gravé 
sur bois, un court poème en langue persane, à côté d’un poème 
turc. Textes persans et instruments de travail font alors complète-
ment défaut. 

1. Lyautey, Pierre, L’Iran Secret, 1978.

2. SiaSSi, Ali Akbar. La Perse en contact de l’Occident, 1931.
43
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