
فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

گل های سرخ اصفهان: از ریشه ها تا گالب
نگاهی به آن  چه از فرهنگ و ادب ایران  زمین به فرانسه رسید

Iعلی اتحاد

برگ ها
گل سرخ اصفهان )1( عبارتی دقیق در گیاه شناسی سده های اخیر است که به گونه ای صورتی و پُر پر از گیاه رز اشاره دارد؛ گونه ای از خانواده ی رزهای 
دمشقی )2(. نکته ی تأمل برانگیز این است که عبارت دمشقی که به دنباله ی خانواده ی رزهای فوق الذکر چسبیده  هم یادگار روزگار پر رونق صادرات گالب 
قمصر کاشان در سده های گذشته ی تاریخ ایران است. از این جهت می توان مطمئن بود که عبارت »گل سرخ اصفهان« به جد هم به گونه ی گیاهی ویژه ای 
اشاره دارد و هم بخشی از تاریخ سرزمین ایران را باز می تاباند. این گل که در گذشته با عنوان »کوکب شهزادگان« )3( خوانده می شده است، در سده ی 13 
میالدی از خاورمیانه به اروپا رفت و اندک اندک بخشی از تاریخ زادگاهش را با خود به مغرب عالم برد. در فاصله ی سده ی سیزدهم تا نیمه ی دوم سده ی 

نوزدهم این عبارت اقبال چندانی در ادبیات غرب جهان ندارد.
 

ریشه ها
دوست می دارم دامنه را از »گل های سرخ اصفهان« بیشتر بگسترم؛ تا ببینیم چه کسانی از فرهنگ فرانسوی بیش و پیش از همه تحت تأثیر فرهنگ، 
ادبیات و در کل جادوی فرهنگ ایرانی بوده اند. وقتی می نویسم جادوی  فرهنگ ایرانی، مقصودم آن قسم رمز و راز و ناشناختگی و در هم شدگی است. آن 
شیوه ی روایی که شاید به شکلی نمادین در هزار و یک شب و در نمونه ی متأخرتر در مثنوی مولوی قابل شناسایی  است. آن جادوی »در آن است آن چه 
در آن است« ]فیه ما فیه[. آن جادو که انتقال معنا را پیاپی به تأخیر می افکند تا چیزی بیش از پیش برای گفتن بماند. بی گمان در این مسیر دو چهره ی 
فرانسوی از پیشگامان انس ایران و فرانسه اند. نخستین ایشان، شاردن است. ژان شاردن )4( متولد 1643 در شهر پاریس است. او در بیست و دو سالگی برای 
نخستین بار به سفری دراز رفت و از ایران گذشت. بار دیگر در سنین باالتر به ایران بازگشت و در فاصله ی سال های 1673 تا 1677 در شهر اصفهان ساکن شد. 
دوران حضور شاردن در ایران همزمان عصر درخشش صفویه است یا به طور دقیق تر، روزگار سلطنت شاه عباس دوم صفوی. از این رو شهر مرکزی سفر شاردن، 

اصفهان است؛ لوالی فرهنگ ایرانیان همزمان با رنسانس اروپا. سده ی هفدهم ایران با ویژگی های بسیاری همراه است.

I. نویسنده و هنرمند
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از این میان می توان به گسترش شیوه های نوین شهرسازی، راه سازی و معماری 
پر ساخت و پرداخت اشاره کرد. این ویژگی ها در کنار هم چشم بیننده ی غیر ایرانی 
را خیره می کرد و ایران معاصر آن دوران را هر چه بیشتر با شکوه روایات کهن پیوند 
می داد. از سوی دیگر سده ی هفدهم میالدی، دوران گسترش حیرت انگیز زبان فارسی 
در منطقه بود. فارسی در بازه ی زمانی نسبتاً کوتاهی بدل به زبان رسمی امپراطوری های 
گسترده ی صفویان در ایران و گورکانیان در هندوستان شد. هر چند در سده های 
پیش از آن تأثیر قدرتمند فارسی بر اردو هندی، بنگالی، سندی، کشمیری، پشتو 
هندی، دکنی، گجراتی، سراهتی، بهاری، تامیل، کناری و ماالیالم محسوس بود؛ با 
این همه رسمی شدن کاربست فارسی در هندوستان، دامنه ی فرهنگ ایرانی را به 
شکلی اعجاب آور توسعه داد. در این بزنگاه تاریخی، شاردن از این منطقه ی جغرافیایی 
دیدن می کند و بدیهی است که در چنین سپهر فرهنگی فراخی بیش از هر چیز 
شیفته ی ادب فارسی شود. چرا که زبان فارسی نخ زرین این بافته ی فرهنگی به حساب 
می آمد. شاردن به هر بهانه ای از ادبیات فارسی می گوید. اگر بر دیوار بنایی تصویر شیخ 
صنعان باشد قصه ی او را ساز می کند و بعد ابیات سعدی را پیش می کشد که آن سوتر 
بر دیوار نوشته شده است. شاردن هر گوشه از سرزمین ایران ابیاتی مناسب حال می یابد. 
شعری درباره ی سرمای گذرنده ی زمستان که بر پیش بخاری خانه ای نوشته شده است، 
شعری درباره ی پادشاه که به مردم خدمت می کند و نه مردم که به پادشاه، نوشته شده 

بر دیوار شهر، ابیات موالنا جالل الدین درباره ی فروتنی، نوشته شده بر ایوان قصری :
نردبان خلق این ما و منیست / عاقبت این نردبان افتادنیست / هر که باالتر رود 
ابله تر است / استخوانش سخت تر خواهد شکست )5(.  شاردن هوشیارانه در می یابد 
که ادبیات فارسی به شکلی جدایی ناپذیر با زیست روزمره ی مردمان ایران زمین در هم 
تنیده است. این چنین است که تصویری که از شرق به مردمان فرانسوی زبان معرفی 
می کند با چنین انگاشتی در هم می آمیزد. پس از شاردن بسیاری شیفته ی این نگره 
می شوند. دومین نام پر آوازه از ردیف نخستین فرانسوی هایی که به شرق رو می کنند 
مونتسکیو )6( است. مونتسکیو متولد 168۹ در جوانی و به سال 1721 کتابی با 
عنوان »نامه های ایرانی« )7(  می نویسد. این یکی نه سفرنامه و نه گزارشی فرهنگی که 
اثری تام و تمام در حوزه  ی ادبیات است. »نامه های ایرانی« حاوی نامه های دو ایرانی 
خیالی ثروتمند به یکدیگر است که انگاشتشان را از اروپا و به طور ویژه فرانسه بیان 
می کند. منتسکیو نخست این اثر را در آمستردام و با نام مستعار منتشر کرد. »نامه های 
ایرانی« با مطایبه و گاه طنزی بسیار تلخ به سیاست های عصر لوئی چهاردهم می تازد 
و این گفتارها بر زبان دو ایرانی خیالی جاری می شود. این که مونتسکیو شخصیت های 
خیالی اش را وا می دارد زبان به نقد پادشاه فرانسه بگشایند وابسته به شخصیت  اوست؛ 
کنشگر سیاسی فعال. اما این که دو شخصیت اصلی قصه ایرانی اند و مدام درباره ی ایران 
می نویسند، ریشه در موضوعی دیگر دارد. نخست باید دانست که اطالعات »نامه های 
ایرانی« به شکلی تمام و کمال از سفرنامه ی شاردن استخراج شده است. دیگر آن که 
مونتسکیو ایرانیان را به عنوان مردمانی برخوردار از تاریخی دراز آهنگ، به مثابه نمونه ای 

از »دیگری« در مرتبه ی اول غیر فرانسوی و در مرتبه ی دوم غیر 
اروپایی در نظر می آورد که اروپا و به ویژه فرانسه ی آن روزگار از نظر 
دور کرده بودند. فرانسه ی سده ی هفدهم باید به خود می آمد که 
چگونه از تجربه ی مواجه با دیگری پرهیز می کند. باید به یاد می آورد 
که مردمان جهان حاصل برآیند تجربیاتی جهانی )فرامرزی( هستند. 

این چنین است که در پایان نامه ی سی ام اینطور می نویسد: 
اما اگر اتفاقاً کسی در میان آن جمع دریابد که من ایرانی  هستم 
فوراً در اطراف خود همهمه و زمزمه می شنوم که مردم می گویند: 
»آه! آه! این آقا ایرانی است! حقیقتاً عجیب است! چطور می توان 

ایرانی بود؟!« ششم شوال 1712 از پاریس.
در همین سال هاست که گوته هم متأثر از شاردن شیفته ی 
فرهنگ ایران زمین می شود. گوته اما کار در حوزه ی ادب فارسی را 

جدی تر می گیرد و حفاری ادبی اش را عمیق تر می کند:
ای پریرو، برای آنکه تن سیمین خویش با گالب روح پرور 
معطر کنی، خبر داری که هزاران گل سرخ ناشکفته بر سر آتش 
رفته و جهان نادیده روی از جهان برتافته اند؟ خبر داری که تا از این 
گالب، شیشه ای همچون نوک انگشتان لطیفت، بلند و زیبا فراهم 
آری، چه اندازه غنچه های نو رسیده که دنیایی از شور زندگی در 
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دل نهان داشتند راه دیار مرگ گرفتند و پیش از آنکه نغمه مستانه 
بلبالن عاشق را به گوش جان شنوند، دست از جان شستند؟ ولی 
تا جهان بوده، بی گناهان قربانی رنج و غم بوده اند.مگر نه تیمور 
ستمگر، هزاران نفر را بی سبب به کام مرگ فرستاد تا از مشاهده 

رنج آنان شادمان گردد؟ )۹(
این شعر از دیوان شرقی-غربی )10( یوهان ولفگان فن گوته 
شاعر آلمانیست؛ دیوانی که برای نخستین بار در سال 181۹ منتشر 
شد. او پیش از همه این چنین عاشقانه به ایران رو می کند. با حافظ 
شیرازی گفت وگویی ذهنی می سازد )به یاد داشته باشید که این 
شیوه ی گفت وگوی فرضی هم از ویژگی های متون کهن ایرانیان 
است. مثالًً مینوی خرد، متنی پهلوی  است که در آن مرد دانا با 
روان دانایی گفت و شنود می کند(. گوته از گالب سخن می گوید و 
از هزاران گل سرخ ناشکفته که در دیگی جوشان افکنده می شوند. 
او این کنش را به شکلی نمادین با کشتار تیمور قیاس می گیرد؛ و 
از این هم پا فراتر می گذارد. چرا که جایی دیگر زمستان را به ستیز 
با تیمور می فرستد. و زمستان تیمور را از این دست تهدید می کند:

اگر تو دل ها را به لرزه می افکنی، من با دم سرد خود دنیایی 
را می لرزانم. تو با لشکریان وحشی خویش خداپرستان را به دست 
شکنجه های موحش می سپاری، اما گمان مبر که در این راه قدرتی 
از من بیش داری، زیرا همین که دوران حکمفرمایی من فرا رسد 
آن چنان ارمغان مرگ و فنا همراه آورم که لشکریان خونخوار تو 
دست از شکنجه بی گناهان بدارند و از دست شکنجه من، آیین 
ستمکاری از یاد ببرند. به خدا سوگند که چون دم سرد من بوزد، تو 
ای کهنسال خونخواره، با هیچ آتش گرم و شعله ی فروزانی از چنگ 

خشم من نخواهی رست. )11( 
زمستان، گل های سرخ سرزمین های خاورمیانه را همچون 
تیمور لنگ می خشکاند؛ با این همه گوته فراموش نکرده است که 
از گل های سرخ این سرزمین گالبی باقی خواهد ماند که جهانی را 
فتح می کند. عطر شرق، از گل های سرخ اصفهان، راهی به دمشق 
گشوده  خواهد شد و از آن جا به مرزهای اروپا سرازیر خواهد شد.  

ساقه
از میان شخصیت های تأثیرگذار در روند انتقال گل سرخ ادب 
فارسی به فرانسه نمی توان از شخصیت های ادبی سخن گفت و 
مترجمان آثار برجسته ی ادب فارسی به فرانسه را از نظر نگذراند. 
در میان ایشان پیش از هر کسی نام آندره دو ریه )12(  بر شمردنی 

است. دو ریه زاده ی 1580 است. او نخستین مترجم فرانسوی  است که چیزی از ادب 
فارسی به فرانسه ترجمه می کند؛ و آن چیز گزیده ای از گلستان سعدی است. او فارسی 
را در عثمانی می آموزد؛ و عربی و ترکی را هم. نخستین ترجمه ی قرآن به فرانسه هم 
حاصل تالش دو ریه است. از اشتباهات این ترجمه اگر بگذریم که قطعاً گذشتنی 
است؛ شگفت انگیزترین وجه ترجمه، قدمت آن خواهد بود. برگردان فرانسه ی گلستان 
سعدی شیرازی حاال بیش از آن که به عصر ما نزدیک باشد به زمان نگارش گلستان 
نزدیک است! آندره دو ریه برگردان گزیده ی گلستان را به سال 1634 منتشر کرد. باید 
به خاطر داشت که سعدی کار نگارش گلستان را به سال 1258 به پایان برد. آندره دو 
ریه گلستان را سیصد و هفتاد و شش سال پس از تصنیف اش به فرانسه بر می گرداند و 
این چنین است که نام و تأثیر سعدی شیرازی در اندیشه ی فرانسویان باقی می ماند. این 
چنین است که وقتی شاردن یک سده بعد به ایران می رسد بیش از شعر هر کسی به 
شعر سعدی نظر دارد. نامی که دو ریه بر ترجمه اش می گذارد هم در این میان خالی از 
لطف نیست؛ پادشاهی گل های سرخ )13(. گویی او خود خوب می دانست که بنا بوده 
دیر یا زود ادب فارسی با »نام گل سرخ« گره بخورد! از آن پس و در سده های بازپسین، 
ترجمه های بسیاری از آثار سعدی به فرانسه و دیگر زبان های اروپایی منتشر شد. درست 
به سبب همین کهنسالی است که تأثیر سعدی در ادب اروپا اینک این همه پر رنگ، 
قابل بررسی است. در بخشی از آثار منظوم دوالفنتن می توان تأثیر مستقیم گلستان 
سعدی را بازشناخت. دوالفنتن در چکامه ی رویای مغول )14( حکایتی نقل کرده است 
که می توان منبع الهام  آن را در باب دوم گلستان سعدی یافت. نمونه های بسیاری در 

آثار منظوم الفونتن یافتنی  است که در این اندک نمی گنجد. 
در این جا مثالی از مارسلین دبرد والمور )15( شاید درازای سخن را کوتاه کند: 

گل های سعدی
بامدادان می خواستم برایت گل های سرخ ارمغان آورم

اما آنقدر گل در دامنم انباشتم که بند فشرده ی آن تاب نیاورد و گست،
بند دامنم گسست

و گل ها همه با دست باد راه دریا در پیش گرفتند
همراه آب رفتند

و دیگر بازنگشتند
فقط امواج دریا به رنگ قرمز درآمدند

و گویی آب و آتش به هم آمیختند
امشب هنوز جامه ام از گل های بامدادی معطر است

اگر می خواهی عطر آنها را ببوئی
سر به دامن من بگذار 

طی سده های هجده و نوزده آثار بسیاری از فارسی به فرانسه ترجمه شده اند که از 
این میان می توان به بوستان،  منطق الطیر، دیوان حافظ، لیلی و مجنون،  هفت اورنگ 
جامی،  غزلیات انوری و سفرنامه ی ناصر خسرو اشاره ای کرد. ترجمه ی شاهنامه ژول مول 
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)15( اما در این میانه چیزی دیگر است. دولت فرانسه به سال 1826 ژول مول را مأمور 
به ترجمه ی شاهنامه ی فردوسی کرد و مول پس از آن تا 1876 یعنی واپسین سال 
عمرش کار ترجمه ی شاهنامه را پی گرفت. او در نخستین سال های ترجمه ی شاهنامه 
دریافت که نسخ مختلف شاهنامه های موجود، تفاوت هایی با هم دارند. این چنین شد 
که دست به کار جمع آوری نسخ پراکنده ی شاهنامه از کتابخانه ها و گنجینه های خطی 
جهان شد تا پیش از هر چیز نسخه ای پیراسته و مصحح به زبان فارسی پدید آورد. مول 
سر انجام با انطباق هشت نسخه از کتابخانه ی پاریس، پنج نسخه ی قابل خرید،  سیزده 
نسخه از کشور هند و هم چنین نسخی متعلق به مجموعه های شخصی توانست تصحیح 
آن چنان دقیق از شاهنامه ی فارسی به دست آورد که هنوز پس از یک و نیم قرن یکی 
از کارآمدترین تصحیحات شاهنامه فردوسی است. با این همه، کار برگردان شاهنامه به 
فرانسه تا روزهای واپسین عمر مول به دراز کشید و عمرش کفاف نداد تا رسالتی را که 

آغاز کرده بود به سر انجام رساند. 
شکوفه های گل سرخ 

گل های کرکین جامه ی اصفهان
و یاسمن های موصل
و شکوفه های نارنج 

همه معطرند
اما دم لطیف تو

ای لیالی سیمین تن
از عطر همه ی آنها تر و تازه تر 

و از بوی همه آنها دلپذیرتر است 
خنده ی مستانه لبان مرجانی تو

آهنگی از زمزمه آب روان موزون تر و شیرین تر
و از نسیم سبک روحی که درختان نارنج را پیچ و تاب می دهد

و نغمه مرغکی که در کنار آشیان خانه خود
آوازه خوانی می کند، لطیف تر دارد

اما بوی دالویز گل های کرکین جامه
و نسیمی که پیرامون نارنجستان سرگرم بازی است

و آب روانی که شکوه کنان براه خود می رود
جاذبه ای استوارتر از عشق ناپایدار تو دارند،

ای لیال، از وقتی که همه ی بوسه ها، سبکبال از لبان شیرین 
تو گریخته اند،

دیگر عطری در شکوفه های بیرنگ نارنج
و بویی آسمانی در گل های کرکین جامه باقی نمانده است

دیگر پرنده ای میان گل سرخ و بوته نارنج ،
روی خزه ها و پرهای نمناک آواز نمی خواند

دیگر ترانه ای شیرین از جویباران باغ ها به گوش نمی رسد
دیگر صبحدمی، آسمان صاف و سبک را زرین نمی کند

آه ! کاش پروانه عشق نو رسیده تو نیز سبکبال و مشتاق
 به سوی دل من بازگردد

 و بار دیگر شکوفه های نارنج
 و گل های کرکین جامه اصفهان را معطر کند«.

چکامه ی باال را کنت دو لیل )16(  سردمدار مکتب شعر پارناس 
)17( سروده است. دولیل شیفته ی ادب ایرانی است. در بخش قابل 
مالحظه ای از دوره ی کاری او می توان رد پر رنگ آثار سعدی، حافظ 
و خیام را در یافت. چکامه ی »گل های سرخ اصفهان« اما آن چنان 
در دل فرانسوی ها نفوذ می کند که پس از تصنیف اش بارها و بارها 
همین ترکیب در زبان و فرهنگ فرانسه به کار برده می شود. گبریل 
فوره )18(  آهنگساز سده ی نوزدهم و بیستم فرانسه همین چکامه 
را بدل به قطعه ای موسیقایی می کند که تا امروز بسیاری آن را 
باز اجرا کرده اند. دولیل در چکامه اش آرزوی روزگاران گذشته را 
در استعاره ی مطبوع گل های سرخ اصفهان خالصه می کند. شاید 
همین آرزوی مطبوع است که در سال های آغازین سده ی بیستم 
کلود انه )1۹(  و دوستا نش را وا می دارد پا در راه سفر به ایران شوند. 
سفرنامه ی »گل های سرخ اصفهان؛ ایران سوار بر اتومبیل« )20( 
که به سال 1۹06 نگاشته شده است نتیجه ی سفر ماجراجویانه ی 
کلود انه و دوستان اش به ایران است. انه در دیباچه ی سفرنامه اش 

چنین می نویسد:
ما تا قلب ایران پیش رفته و گل های سرخ اصفهان را چیده ایم. ما 
برای انجام سفر خویش دشوارترین وسایل حمل و نقل را برگزیدیم 
... بعد از رسیدن به اصفهان، در ششمین هفته سفر و پس از چیره 
شدن بر همه دشواری های توا ن فرسا و تحمل انواع شکنجه ها، تازه 
دوری پاریس و دوستان و بستگان خویش را احساس کردیم. در 
آن جا بود که به فاصله ی عظیم میان این شهر زیبا و شهر و دیار 
خود پی بردیم و بار دیگر موانع راه را،  از کوه ها و دره ها گرفته تا 
رودخانه های خروشان و بیابان های خاموش به یاد آوردیم. هفته ای 

فراموش  نشدنی در اصفهان گذراندیم. 
کلود انه با نهایت شیفتگی به ایرانی پا می گذارد؛ آن قسم 
شیفتگی که به واسطه ی شاردن، برگردان متون ادبی فارسی به 
فرانسه، متون تاریخی-تحلیلی اروپاییان، افسانه های شفاهی بسیاری 
که قصه های شرق را پراکنده اند، به دست آمده است. با این همه 
وقتی با اوضاع سال های پایانی دربار قاجار مواجه می شود؛ نمی تواند 

38

207



فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

فرو ریختن کاخ آرزوهایش را پنهان کند.
اشتباه بزرگی است اگر تصور کنیم که شاه ایران،  بازمانده شاه 
شاهان و فرمانروای مطلق شرق، به صورتی افسانه ای و پر جالل و 
شکوه در قصرهای رویایی هزار و یک شب زندگی می کند. برعکس 
آن چه ما از زندگی خصوصی شاه دیدیم نشان می داد که شاه مشرق 
زمین، شیوه ی اروپایی را بر زندگی شرقی ترجیح داده و بدبختانه 
در این مورد نیز نهایت بدسلیقگی را به خرج داده و ارزان ترین و 
زشت ترین و مبتذل ترین ساخته های فرنگی را از زیباترین مصنوعات 
هنری ایران برتر شمرده است. ایران مهد هنرهای زیباست. هنرمندان 
ایرانی زیباترین و بدیع ترین آثار هنری را خلق  کرده اند و در این 
زمینه هنرمندان امروزی ایران نیز چندان دست کمی از استادان 
دوران های گذشته ندارند. در اروپا و آمریکا هنرشناسان و موزه داران 
و گردآورندگان آثار با ارزش هنری برای به چنگ آوردن مینیاتورها 
و کاشی های برجسته و ظروف مسی و قالی و قالیچه های ایرانی، 
با هم به رقابت می پردازند و گاهی خریداران، کارشان به جدال و 
برخورد می کشد. اما در قصر شاه ایران حتی یک قطعه اثر هنری 
ساخت ایران پیدا نمی شود )سفرنامه ی گل های سرخ اصفهان، در 

کاخ خرگوش دره، فصل ششم(.
کلود انه به روشنی به مخاطبانش نشان می دهد که فرهنگ 
ایران - آنچه ستایش اش می کند - از هویت سیاسی عهد قجر 
جداست. نشان می دهد که شناخت او عمیق تر از فهمی گردشگرانه 
است. انه در جست وجوی هنر و فرهنگ کهن ایران زمین الیه های 
نوظهور مدرن را به کناری می زند. او بهتر از بسیاری دیگران، می داند 
که مدرنیسم ایرانی آن روزگار، بزکی ناهمگون است که نه تنها 
چهره ی فالت ایران را زیباتر نکرده، بلکه آشکار کننده ی تناقضی 

روشن است.
در موزه قصر که اوصاف تحسین آمیز آن را زیاد شنیده  بودیم،  
در ویترین های متعدد شیشه ای آن تعدادی بادبزن کاغذی ارزان، 
ساخت پاریس، گرد آورده اند و برای آن که کسی درباره ی ارزش 
آنها دچار تردیدی نشود برچسب قیمت  آنها را نیز همچنان به آنها 

آویخته اند. قیمت یکی از آنها 56 سانتیم بود )همان(.
همین جا، وقتی که سخن از کاخ »قصر« با »گلستان« به میان 
می آید؛ انه زیبایی باغ ها و باغچه بندی ها و معماری بنا ها را بیش از 
پیش ستایش می کند و به شکلی همزمان شرمسار زشتی رو به 
فزونی مدرنیسم تحمیلی شاهانه ی ایران است؛ شرمی که بیش از 

پیش می بایست گریبان عامالنش را بگیرد.

بر باالی محلی که رختخواب شاهانه را می اندازند و در کنار بالشی که شاه زیر سر 
می گذارد طاقچه ای قرار داشت که روی آن چهار قاب عکس در پیرامون عکسی از خود 
شاه چیده بودند. عکس های طرف راست متعلق به ادوارد هفتم، امپراطور انگلستان و 
ملکه ی زیبایش بود و در طرف چپ عکس تزار روسیه و همسرش دیده می شد و چنین 
به نظر می رسید که فرامانروایان روس و انگلستان حتی در موقع خواب نیز مراقب پادشاه 
ایرانند. تصور می کنم که شاه شاهان با چنین مراقبان مقتدری خواب آشفته ای داشته 
باشد )همان(. چیزی بیشتر باید افزود؟ بگذارید اینک در واپسین سطور این نوشتار از 
سفرنامه ی انه فاصله بگیریم و دوباره به اصفهان باز گردیم؛ آن چه در پایان آمده را گیوم 

آپولینر به سال 1۹03 سروده است: 
به خاطر گل سرخت

حاضر بودم سفر دور و درازتری در پیش گیرم
آفتاب آن خورشیدی نیست

که در سرزمین های دیگر می تابد
و نغمه های سازت

که با سپیده دمان هماهنگ می شود
از این پس، برای من

معیار هنر است
ای چهره معبود !

من شعر خود و همه هنرها را
با خاطره آنها خواهم سنجید

اصفهان
با آن نغمه های بامدادی خود

رایحه گل های سرخ باغ هایش را
بیدار می کند

من روانم را، در همه عمر خویش
با گل سرخ عطرآگین ساخته ام

اصفهان، ای شهر خاکستری
با آن کاشی های نیلگونت

گویی تو را با تکه های آسمان و خاکت
پدید آورده اند

و در میانه آن روزنی از نور نهاده اند ....
من، اینجا برادر صنوبران هستم

ای صنوبران زیبا، ای برادران لرزانم
که در شرق نماز می گذارید

فرزندان غربی خود را بازشناسید
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Wandle, du Tyrann des Unrechts!
Sollen länger noch die Herzen
Sengen, brennen deinen Flammen?
Bist du der verdammten Geister
Einer: wohl! ich bin der andre.
Du bist Greis; ich auch! Erstarren
Machen wir so Land als Menschen.
Mars, du bist’s! Ich bin Saturnus;
übeltätige Gestirne,
Im Verein die schrecklichsten.
Tötest du die Seele, kältest
Du den Luftkreis: meine Lüfte
Sind noch kälter, als du sein kannst.
Quälen deine wilden Heere
Gläubige mit tausend Martern:
Wohl! in meinen Tagen soll sich,
Geb es Gott! was Schlimmres finden,
Und, bei Gott! dir schenk ich nichts.
Hör es Gott, was ich dir biete!
Ja, bei Gott! von Todeskälte
Nicht, o Greis, verteidigen soll dich
Breite Kohlenglut vom Herde,
Keine Flamme des Dezembers!”
12. André du Ryer
13. L’empire des roses
 14. Le songe d’un habitant du mogol
 15. Marceline DESBORDES-VALMORE
16. Charles Marie René Leconte de Lisle
17. Les poètes parnassiens
18. Gabriel Fauré
19. Claude Anet
 20. Les Roses d’Ispahan - La Perse en Automobile, à travers la Russie
et le Caucase

1. Rose d’Ispahan
 2. Rosa x Damascena
3. Pompon des Princes
4. Sir John Chardin
5. This egoism is the ladder of  (climbed by) the crea-
 tures (of  God): they must fall from this ladder in the end.
 The higher any one goes, the more foolish he is, for his
bones will be worse broken.
6. Montesquieu
7. Lettres persanes
8. Mais, si quelqu’un, Par hasard, apprenait à la compa-
 gnie que j’étais Persan, j’entendais aussitôt autour de moi
 un bourdonnement : «Ah ! ah ! Monsieur est Persan ? c’est
 une chose bien extraordinaire ! Comment, Peut−on être
Persan ?
De Paris, le 6 de la lune de Chalval 1712
9. Dir mit Wohlgeruch zu kosen,
Deine Freuden zu erhöhn,
Knospend müssen tausend Rosen
Erst in Gluten untergehn.
Um ein Fläschchen zu besitzen,
Das den Ruch auf  ewig hält,
Schlank wie deine Fingerspitzen,
Da bedarf  es einer Welt.
Einer Welt von Lebenstrieben,
Die in ihrer Fülle Drang
Ahneten schon Bulbuls lieben,
Seelerregenden Gesang.
Sollte jene Qual uns quälen,
Da sie unsre Lust vermehrt?
Hat nicht Myriaden Seelen
Timurs Herrschaft aufgezehrt?
10. West-Östlicher Divan
11. «Leise, langsam, Unglücksel’ger!
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commence avec Chardin et qui enchante par ses 
mythes et ses histoires les voyageurs curieux de 
connaître l’Orient, qu’au début du XIXe siècle, 
Claude Anet et ses amis s’apprêtent à voyager 
en Iran.

La Perse en automobile, à travers la Russie et le 
Caucase : les roses d’Ispahan est le titre du récit de 
voyage publié par Claude Anet en 1906, fruit 
de ses aventures en Iran. Il s’y rend, fasciné et 
hypnotisé par les écrits de Chardin et d’autres 
auteurs européens qui l’ont précédé. Mais la si-
tuation désastreuse du pays à la fin du règne des 
Qajars le déçoit énormément. Son rêve s’écroule 
comme un château devant ses yeux !

Claude Anet souligne clairement que la 
culture iranienne reste cependant admirable et 
que l’on doit la dissocier de la vie politique sous 
les Qajars. Il cherche la profondeur des diffé-
rentes couches culturelles du pays et estime que 
la modernité iranienne de l’époque semble non 
seulement incompatible et discordante avec ce 
vieux territoire, mais laisse apparaître désagréa-
blement les paradoxes visibles qu’elle entraîne. 
Claude Anet admire la beauté de la Perse, le mé-
lange du « palais » avec les jardins de fleurs, mais 
désapprouve la modernité factice que le shah es-
saye sans cesse d’imposer à cette culture…

Retournons alors à Ispahan et pour finir cet 
article en beauté, lisons ce superbe poème de 
Guillaume Apollinaire, écrit en 1903 :

Ispahan
Pour tes roses
J’aurais fait
Un voyage plus long encore
Ton soleil n’est pas celui
Qui luit
Partout ailleurs

Et tes musiques qui s’accordent avec l’aube
Sont désormais pour moi
La mesure de l’art
D’après leur souvenir
Je jugerai
Mes vers les arts
Plastiques et toi-même
Visage adoré
Ispahan aux musiques du matin
Réveille l’odeur des roses de ses jardins
J’ai parfumé mon âme
A la rose
Pour ma vie entière
Ispahan grise et aux faïences bleues
Comme si l’on t’avait
Faite avec
Des morceaux de ciel et de terre
En laissant au milieu
Un grand trou de lumière
Cette
Place carrée Meïdan
Schah trop
Grande pour le trop petit nombre
De petits ânes trottinant
Et qui savent si joliment
Braire en regardant
La barbe rougie au henné
Du Soleil qui ressemble
A ces jeunes marchands barbus
Abrités sous leur ombrelle blanche
Je suis ici le frère des peupliers
Reconnaissez beaux peupliers aux fils d’Europe
Ô mes frères tremblants qui priez en Asie
Un passant arqué comme une corne d’antilope
Phonographe
Patarafes
La petite échoppe
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traduction, qui cependant n’ôtent rien à la va-
leur de son travail, l’ancienneté des traductions 
d’André du Ryer nous laisse émerveillés. Saadi 
ayant terminé la rédaction du Golestân en 1258 
et André de Ryer ayant achevé sa traduction en 
1634, cela signifie que celle-ci est la plus proche 
chronologiquement de l’original. Il est évident 
que lorsque Chardin y voyage, un siècle après la 
traduction du Golestân, il pense certainement à 
ce poète et à son empreinte sur l’esprit des Fran-
çais. D’ailleurs, il intitule son œuvre L’Empire des 
roses, comme s’il savait que la littérature persane 
allait se propager en Occident à l’aide des roses 
de ce pays ! Dès lors, au cours des siècles sui-
vants, de nombreuses traductions des œuvres de 
Saadi furent publiées en français et dans d’autres 
langues européennes. C’est cette ancienneté de 
la traduction des œuvres de Saadi qui explique 
l’influence de ce poète dans la littérature euro-
péenne comme chez La Fontaine ou chez Mar-
celine Desbordes-Valmore de qui vous pouvez 
en lire un extrait ci-dessous :

Les roses de Saadi
J’ai voulu ce matin te rapporter des roses ;
Mais j’en avais tant pris dans mes ceintures 
closes
Que les nœuds trop serrés n’ont pu les 
contenir.
Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées
Dans le vent, à la mer s’en sont toutes allées.
Elles ont suivi l’eau pour ne plus revenir.
La vague en a paru rouge et comme enflammée
Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée ;
Respires-en sur moi l’odorant souvenir.

La traduction des œuvres persanes s’est dé-
veloppée au cours des XVIIIe et XIXe siècles, 
avec notamment la commande par l’Etat fran-
çais de la traduction du Shah nameh (Le Livre des 
Rois) à l’orientaliste Jules Mohl, qui y consacra 

plusieurs années de sa vie. Jules Mohl, apprenant qu’il existait 
de nombreuses versions du Shah nameh qui différaient l’une de 
l’autre, décida de rassembler les multiples versions disponibles 
pour fournir une traduction plus exacte. Cependant ce travail 
lui prit tant de temps qu’il ne put la finir avant sa mort.

Les Roses d’Ispahan
Les roses d’Ispahan dans leur gaine de mousse,
Les jasmins de Mossoul, les fleurs de l’oranger
Ont un parfum moins frais, ont une odeur moins douce,
Ô blanche Leïlah ! que ton souffle léger.
Ta lèvre est de corail, et ton rire léger
Sonne mieux que l’eau vive et d’une voix plus douce,
Mieux que le vent joyeux qui berce l’oranger,
Mieux que l’oiseau qui chante au bord du nid de mousse.
Mais la subtile odeur des roses dans leur mousse,
La brise qui se joue autour de l’oranger
Et l’eau vive qui flue avec sa plainte douce
Ont un charme plus sûr que ton amour léger !
Ô Leïlah ! depuis que de leur vol léger
Tous les baisers ont fui de ta lèvre si douce,
Il n’est plus de parfum dans le pâle oranger,
Ni de céleste arôme aux roses dans leur mousse.
L’oiseau, sur le duvet humide et sur la mousse,
Ne chante plus parmi la rose et l’oranger ;
L’eau vive des jardins n’a plus de chanson douce,
L’aube ne dore plus le ciel pur et léger.
Oh ! que ton jeune amour, ce papillon léger,
Revienne vers mon cœur d’une aile prompte et douce,
Et qu’il parfume encor les fleurs de l’oranger,
Les roses d’Ispahan dans leur gaine de mousse !

Ce poème écrit par Leconte de Lisle, le chef  de file du 
mouvement parnassien, prouve l’amour et l’attention qu’il 
porta à la littérature persane. La lecture de ses œuvres nous 
dévoile plusieurs éléments démontrant l’influence de poètes 
perses tels que Saadi, Hafez et Khayyam. Le musicien français 
Gabriel Fauré mit ce poème en musique, qui fut ensuite inter-
prété par de nombreux artistes, pour la plus grande joie d’un 
public que l’évocation des roses d’Ispahan faisaient rêver. 

C’est probablement grâce à l’écho de ce beau rêve, qui 
30

215



فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

 Il en déduisit que la littérature persane est l’élément indisso-
ciable de la vie quotidienne de ce peuple, et cette perception 
qu’il eut de l’Orient est visible dans ses écrits. Nombreux sont 
ceux à être éblouis par la vision qu’il donne de la Perse.

Le deuxième grand nom que l’on peut citer dans la liste 
des Français admirateurs de la Perse est celui de Montesquieu. 
Né en 1689, il écrit les Lettres persanes en 1721, une œuvre fa-
meuse de la littérature française qui rapporte les échanges de 
deux riches voyageurs perses sur la situation de la France de 
l’époque. L’édition originale des Lettres persanes parut de ma-
nière anonyme durant les premiers mois de 1721. Dans cet 
ouvrage, Montesquieu se livre à une critique de la monarchie 
absolue à travers la correspondance fictive de deux voyageurs 
persans. Le portrait que Montesquieu donne de la Perse doit 
beaucoup au récit de Chardin. 

«Mais, si quelqu’un, par hasard, apprenait à la compagnie que j’étais 
Persan, j’entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement : «Ah ! ah 
! Monsieur est Persan ? C’est une chose bien extraordinaire ! Comment 
Peut-on être persan ?” 

De Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712

Au cours de ces mêmes années, Goethe se 
passionne également pour la Perse et notam-
ment pour sa littérature. Il s’en imprègne plus 
profondément que les autres, et son Divan oc-
cidental-oriental, publié en 1819, rempli de sym-
boles et de signes persans, tels des milliers de 
roses non épanouies qui atterrissent dans de 
l’eau bouillante, noue ainsi un dialogue imagi-
naire avec Hafez de Chiraz…

Parmi tous ceux qui ont œuvré pour la trans-
mission de la rose de la littérature persane à la 
France, les traducteurs ont également joué un 
rôle essentiel comme André du Ryer. Né en 
1580, il fut le premier à traduire la littérature 
persane en français en transposant Golestân, du 
poète persan Saadi. Il s’initia au persan chez 
les Ottomans, où il apprit également le turc et 
l’arabe. Il fut aussi le premier traducteur du Co-
ran en français. Mis à part quelques fautes de 
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Les roses d’Ispahan
Ali ETTEHAD 1

Traduit par Hoda SAJJADI

1. Ecrivain et artiste

La Rose d’Ispahan, connue dans le monde entier pour ses pétales parfumés et sa couleur rose, appartient à une 
famille de roses qu’on l’appelle Rose de Damas. Le nom de cette rose au souvenir des années prospères de l’industrie 
de production d’eau de rose provenant de Qamsar et Kashan, situés dans la province d’Ispahan. De ce fait, l’on peut 
affirmer que ce genre de rose reflète en soi une partie de l’histoire iranienne. Dans le passé, on a aussi nommé cette 
fleur « Dahlia des Shéhérazades» ; elle se diffusa du Moyen-Orient vers l’Europe au cours du XIIIe siècle en appor-
tant avec elle son histoire orientale. Cependant, entre le XIIIe siècle et la première moitié du XIVe siècle, cette fleur 
et son nom n’ont pas eu beaucoup d’écho dans les textes littéraires du monde occidental.

Si l’on retrace l’histoire de ceux qui se firent les passeurs de la culture perse, il convient de faire une place particu-
lière au voyageur et écrivain Jean Chardin. Né le 16 novembre 1643, il voyagea pour la première fois en Perse alors 
qu’il n’était âgé que de 22 ans. Il reprit ses voyages quelques années plus tard et s’installa à Ispahan entre les années 
1673 et 1677. Sa présence dans cette ville coïncidait avec la période où les Safavides y régnaient brillamment, pendant 
le règne de Shah Abbas II. Le XVIIe siècle fut pour l’Iran une époque remarquable en matière de modernisation de 
l’architecture, du réseau routier et de l’urbanisme. Au surplus, pendant cette même période, le développement extraor-
dinaire de la langue persane lui valut la gloire. Le persan était alors la langue officielle de l’empire Perse et celle des rois 
moghols en Inde. Même si le persan avait jadis influencé la langue de plusieurs peuples d’Asie, son officialisation au 
sein de l’Empire moghol a bel et bien servi la culture persane qui allait par la suite s’étendre jusqu’en Inde. Chardin 
voyage en Perse au cours de cette époque éclatante et fut assurément fasciné par la littérature de l’empire car la langue 
persane constitue le fil d’or de cet immense tissu culturel. Chardin ne cesse d’admirer cette littérature partout où il en 
trouve traces, sur la cheminée d’une maison ou sur les murs de la ville.
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