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فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 4

میرزا حبیب اصفهاني حدود سال 1251 هـ.ق.، در قریه ی بِن چهارمحال از توابع اصفهان به دنیا آمد. در کودکي با مقدمات علوم دیني آشنا شد و 
در اوان جواني به تهران سفر کرد و مدت چهار سال در آنجا به کسب معرفت پرداخت. سپس عازم بغداد شد و ادبیات، فقه و اصول و زبان عربي را در آن 
شهر آموخت. پس از بازگشت به تهران )1283 هـ.ق.( به اتهام نوشتن کتابچه اي در مذمت و بر ضد محمدخان سپهساالر )صدراعظم وقت( تحت پیگرد 
قرار گرفت و به المذهبي، دهري گري و بي دینی و حتي به خاطر حشر و نشر با دگراندیشان زمان خود، خصوصاً میرزا ملکم خان ناظم الدوله، به  ارتباط با 

محفل هاي فراماسوني  متهم گردید؛ از این رو در همان سال از ایران گریخت و براي حفظ جان خود در استانبول اقامت گزید.
شهر استانبول در آن زمان  از فعال ترین شهرهاي اسالمي در الگو قرار دادن تمدن اروپایي و نهادهاي مدني و از مهم ترین مراکز تجمع ایرانیان 
دگراندیش، ناراضی و مخالف دولت، و محل انتشار جراید مختلف بود. میرزا حبیب به محافل تجددخواهان رفت و آمد پیدا کرد و از این طریق بیش از 
پیش با زبان هاي ترکي و فرانسه و فرهنگ و تمدن غربي آشنا  شد. او سي سال باقیمانده ی عمر خود را در این شهر، عالوه بر آنکه از راه خدمت در وزارت 
معارف عثماني، تدریس در معلم خانه ی ایرانیان و مراکز دیگر امرار معاش می کرد، صرف تدوین و ترجمه ی آثار ارزشمندي نمود. در آستانه شصت سالگي 
به بیماري سختي دچار شد و براي معالجه با آب هاي معدني به بورسه رفت، اما مداوا نشد و در همان جا درگذشت1. تاریخ مرگ وي را 1311 یا 1316 

هـ.ق. ذکر کرده اند.
میرزا حبیب نخستین کسي بود که کلمه »دستور« را براي عنوان کتابي درباره ی قواعد زبان فارسي تحت عنوان دستور سخن )1289 هـ.ق.( 
 به کار گرفت و این قواعد را از دایره ی تقلید از صرف و نحو عربي بیرون برد2. او سواي دیواني از غزلیات و هجویات که با نام مستعار »دستان« از خود باقي 
گذاشته و چندین دیوان شعر که تصحیح کرده وکتاب هاي متعددي که در موضوعات گوناگون به فارسي تألیف نموده است، بیشتر به واسطه ی سه ترجمه ی 
استادانه اش نزد خوانندگان امروزي شهرت دارد. این ترجمه ها که نثري شیرین و منحصر به فرد دارند و به  مقتضاي هر متن، اشعار مناسبي از خود او و 
دیگر شاعران و نیز آیات و احادیث و امثال در آنها آورده شده  است، عبارتند از: گزارش مردم گريز )1286 هـ.ق.( اثر مولیر - که مطابق بسیاری از شواهد، 

1. افشار، ایرج. »میرزا حبیب اصفهاني«، مجله ی يغما، سال سیزدهم، شماره ی 10، 1329.ص 491-497.

2. همایي، جالل الدین. »دستور زبان فارسي«، در: دهخدا، علي اکبر. لغت نامه، تهران: 1377.

پیشکسوتان ترجمه از فرانسه به فارسی در ایران:
Iمیرزاحبیب اصفهانی

IIمحمدجواد کمالی

I. دانشیار، گروه زبان فرانسه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد؛ II. این مقاله برگرفته است از کتاب: کمالی، محمدجواد، تاريخ ترجمه ی ادبی از فرانسه به فارسی )از 
آغاز تا 1357(، مشهد، انتشارات سخن گستر، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، 1392؛ ص 52-40.
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اولین ترجمه ی یک اثر نمایشی در ایران است، ]سرگذشت[ حاجي باباي اصفهاني 
)1312 هـ.ق.( نوشته ی جیمز موریه که از روي نسخه ی فرانسه ی آن با ترجمه ی 
اگوست ژان باتیست دوفوکونپره صورت گرفت و سرگذشت ژيل بالس1 )1322 
هـ.ق.( اثر آلن رنه لوساژ. او این کتاب ها را به روش اقتباس به فارسي برگرداند و طوري 
به آنها رنگ و بوي ایراني داد که خواننده ی فارسي زبان ممکن است گمان کند که 
این آثار تألیف است و نه ترجمه. ترجمه هاي او اگرچه به صورت لفظ به لفظ نیست، 
به روح اثر وفادار است. این ترجمه ها که نشان دهنده ی تسلط کافي میرزا حبیب بر 
زبان فرانسه و استعداد وي در ترجمه ی آزاد است، نه تنها به خاطر نوآوري در سبک و 
اقتباس و تأثیر تجددگرایانه در تحول نثر جدید فارسي، بلکه به  علت دیدگاه انتقادي 

از وضع نابه هنجار اجتماعي  و سیاسِي عصر قاجار و عثماني درخور توجه است.
چند نمونه از ترجمه هاي میرزا حبیب اصفهاني :

CÉLIMÈNE
Mon Dieu ! que cette instance est là hors de saison,
Et que vous témoignez, tous deux, peu de raison !
Je sais prendre parti sur cette préférence,
Et ce n’est pas mon cœur maintenant qui balance : 
Il n’est point suspendu sans doute entre vous deux,
Et rien n’est si tôt fait que le choix de nos vœux ;

1. نسخه دیگري هم از ترجمه ژيل بالس در کرمان پیدا شده که احتماالً بازمانده اي از کتابخانه میرزا 
آقاخان کرماني است، و هما ناطق به نقل از محمدابراهیم باستاني پاریزي می گوید که وجود برخي 
اصطالحات خاص کرماني در این ترجمه، این فرضیه را قوت می بخشد که میرزا آقاخان کرماني نه تنها 
در استنساخ، که در ترجمه آن نیز با میرزا حبیب همکار بوده  است )ر.ک. به: ناطق، هما. »حاجي موریه 

و قصه استعمار«، کتاب الفبا، ش 4، تهران: 1353. ص 33 به بعد(.

Mais je souffre, à vrai dire, une gêne trop forte
A prononcer en face un aveu de la sorte :
Je trouve que ces mots, qui sont désobligeants,
Ne se doivent point dire en présence des gens ;
Qu’un cœur de son penchant donne assez de 
lumière, 
Sans qu’on nous fasse aller jusqu’à rompre en 
visière ;
 Et qu’il suffit enfin que de plus doux témoins
Instruisent un amant du malheur de ses soins. 
ORONTE
Non, non, un franc aveu n’a rien que 
j’appréhende ; 
J’y consens pour ma part.
ALCESTE
Et moi, je le demande ;
C’est son éclat surtout qu’ici j’ose exiger,
Et je ne prétends point vous voir rien ménager. 
Conserver tout le monde est votre grande étude ; 
Mais plus d’amusement et plus d’incertitude :
Il faut vous expliquer nettement là-dessus,
Ou bien pour un arrêt je prends votre refus.
Je saurai, de ma part, expliquer ce silence,
Et me tiendrai pour dit tout le mal que j’en 
pense.
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ORONTE
Je vous sais fort bon gré, Monsieur, de ce 
courroux 
Et je lui dis ici même chose que vous.
CÉLIMÈNE
Que vous me fatiguez avec un tel caprice 
Ce que vous demandez a-t-il de la justice ?
Et ne vous dis-je pas quel motif  me retient ?
J’en vais prendre pour juge Éliante qui vient.
MOLIÈRE, Misanthrope (1666).

فتينه      
تبـارک  اهلل  ازیـن مسیـرمـان  بي هنگام.

تعبر کم خردي چیست دیگر این را نام.
کـرا دهـم تن و بگزینمـش، خودم دانم
تــردد و دو دلــي ... نیست چـنـدانـم
نیستم میان شما دو بهیـچ وجه دودل
قبول و رد شما نیست اینقدر مشکل
و لیک راست بگـویم  بود بمن دشوار

که ایـنچنین سخـني روبـرو کنم اقرار.
یکي سخن که کسي خوش نداردش چو شنفت
بـزعـم مـن  نســزد روبـروي مــردم گـفـت.
چــو بي خـطـا دلـي از میــل داده آگـاهــي.
چـرا خـطـا بکـند زان پـس از دگـر راهـي؟
چــه حاجتـي بـصـراحت، کنـایت ار بتـوان

گره ز دست چو حل شد چه حاجت از دندان؟
بـود  بعـاشـق  عـاقـل اشـارتـي کـافــي
به  نـامرادي او هسـت پـاسـخـي شـافـي

اميدي
نه نه صریح کن اقرار کاینـچنـین خواهـم

مـن  از  جواب  نتـرسـم ...
مونس    

 ... و مـن هم ایـن خواهـم
صـریح لفـظ تـو خـواهم به جـرأت بسـیـار
بر آن سـرم کـه مـدارات نشـنوم ایـن بـار
بزرگـتر هنـر تـو رعـایـت هـمـگـي است

دگر ببازي و تردیـد بیش ازیـن جـا نیست

اميدي
ببایدت سـخني صاف و پاک در ایـن بـاب

مونس 
و یا سکوت من آن گیرش به  جاي جواب

به رد خویش کنـم حمل آن بخاطـر شـاد
که هست پاسـخ لفـظي هر آنچه بـادابـاد!

اميدي     
جناب حـق دهمت راست ز آنچه آشفتي
منـش نگـویم  اال  همـانکـه تـو گفـتـي

فتينه
 از این تلّون طبعم رسید رنج گزاف

 حق است خواهشتان؟ خود بخود دهید انصاف!
 مگــر نگفـتمـتان  چیـست بسـته  دست مـرا
حـکـم بشـو بـه مـیـان،  خـوب آمـدي لیـال!

گزارش مردم گريز1، ترجمه ی میرزا حبیب اصفهاني.
به نقل از: ادبيات نمايشی در ايران )جلد اول(، جمشید ملک پور، 

چاپ دوم. تهران: انتشارات توس، 1385.  

A seize ans, il eût été difficile de décider si j’étais plus accompli 
comme barbier que comme savant. Outre que je savais raser 
la tête, nettoyer les oreilles, et arranger la barbe, j’étais devenu 
fameux dans le service du bain; personne n’entendait mieux que 
moi les différentes manières de frotter en usage dans l’Inde, à 
Cachemire et en Turquie; j’avais un talent particulier pour faire 
craquer les jointures et résonner mes frictions.
Grâce à mon maître, j’avais assez lu de nos poètes, pour être en 
état d’égayer la conversation par des citations de Saadi, d’Hafiz, 
etc., faites à propos. Cet avantage, joint à une belle voix, me 

1. محمود هدایت نیز این اثر را با عنوان مردم گريز )تهران: امیرکبیر، 1338( به فارسی برگردانده 
است. نیز جهت مطالعه ی بیشتر درخصوص این نمایشنامه و مترجم آن، لطفاً ر.ک. به: سنجابي، مریم . 
»درباره ی نمایشنامه ی مردم گریز«، ترجمه ی عباس امام. فصلنامه ی مترجم، سال 7، شماره 28. ص 

.56-34
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faisait regarder comme une société très agréable par tous ceux 
dont la tête ou les membres étaient soumis à mes opérations. 
Enfin on pouvait dire sans vanité qu’Hajjî Baba était en vogue 
parmi les gens de goût et de plaisir.1

James MORIER, Les Aventures de Hajjî Baba d’Ispahan, 
trad. de l’anglais par Sir Walter Scott [Auguste Jean-Baptiste 
Defauconpret (1643-1767)]

چون به شانزده سالگي رسیدم به  دشواري تشخیص می توانستند داد که در 
تیغراني چیره ترم یا در سخنداني. در عالم تیغراني گذشته از نرم تراشي سر و موزون 
نهادن خط و یکسان زدن مورچه پي و پاک برداشتن زیر ابرو و خوب پاک کردن 
گوش و سائر آرایش بیرون حّمام، در میان حّمام نیز در مشت و مال و کیسه کشي و 
قولنج شکني و لیف صابون که در طرف مشرق متداولست کسي مثل من استاد نبود 
و در سی و سه چشمه کار دالکی بسر آمده بودم. وقتي که دست و پاي مشتري 
را شتربند می کردم و وارونه می انداختم و پشت و پهلویش را به باد شپاشاپ سیلي 

و مشت می گرفتم، قرچ قرچ بندبندشان شنیدني و دست و پنجه ی من دیدني بود.
در عالم سخنداني هم از برکت نفس آخوند صحبت خود را مناسب کالم از اشعار 
شعراي بنام، خاصه از سخنان شیخ سعدي و خواجه حافظ نمکین و رنگین می نمودم. 
گاه گاه زمزمه ی پستي نیز می کردم که به سائر هنرهایم پیرایه  دیگري می بست، از 
این روي مشتریان را حریفي ظریف و نادره دان، و رندان را رفیق حجره و گرمابه و 

گلستان می بودم.
جیمز موریه، سرگذشت حاجي باباي اصفهاني2،

1. ترجمه ی جدیدی از این قطعه به زبان فرانسه:
Lorsque j’eus atteint ma dix-septième année, il eût été difficile de juger si j’ex-
 cellais mieux en qualité de barbier ou en celle d’homme de science. Outre mon
 adresse à raser, à nettoyer les oreilles, à tailler les barbes, j’étais devenu fameux
 pour les soins du bain. Nul mieux que moi ne savait pratiquer les différentes
 manières de masser et de laver, ainsi qu’il est d’usage aux Indes et en Turquie,
et l’art d’assouplir les membres n’avait plus de secrets pour mes mains ex-
.pertes
Grâce à mon maître, je possédais suffisamment nos poètes pour pouvoir 
mettre de ranimation dans les entretiens en y introduisant des citations appro-
priées de Saadi, de Hafiz, etc. Ce talent, joint à une jolie voix, me permettait 
d’être considéré comme un compagnon agréable par tous ceux dont le crâne 
et les membres étaient confiés à mes soins. En un mot, on pouvait affirmer 
sans vanité aucune que Hadji Baba était en faveur auprès des hommes de bon 
goût et de joyeuse compagnie. 
James MORIER, Les Aventures de Hadji Baba d’Ispahan, 
trad. de l’anglais par Elian J. Finbert (Phébus, 1983).

2. سه مترجم دیگر نیز این اثر را مستقیماً از زبان انگلیسي به فارسي برگردانده اند: میرزا اسداهلل طاهري 
شوکت الوزاره )حاجي باباي عجم اصفهاني. بمبئي: بي نا، 1325 ه.ق.(، احمد تارخ )حاجي بابا 

اصفهاني. اصفهان: شهریار، 1340( و مهدی افشار )حاجی بابای اصفهانی، تهران: علمی، 1376(. 
ترجمه ی قطعه ی فوق به قلم میرزا اسداهلل طاهري شوکت الوزاره :

»سنم که به شانزده سالگي رسید مردم مرا دالک ماهر و باسواد باهر فرض مي کردند، زیرا که عالوه 

]به کوشش یوسف رحیم لو3[
چاپ دوم. تبریز: انتشارات حقیقت، 1354.

D’abord que je vis Joseph, je lui dis avec agitation 
que j’avais bien des choses à lui apprendre. Il me 
mena dans un endroit particulier, où, l’ayant mis 
au fait, je lui demandai ce qu’il pensait de ce que 
je venais de lui dire. Je pense, me répondit-il, que 
vous êtes en train de faire une grosse fortune ; 
tout vous rit ; vous plaisez au premier ministre 
; et, ce qui ne doit pas être compté pour rien, 
c’est que je puis vous rendre le même service que 
vous rendit mon oncle Melchior de la Ronda, 
quand vous entrâtes à l’archevêché de Grenade. 
Il vous épargna la peine d’étudier le prélat et ses 
principaux officiers, en vous découvrant leurs 
différents caractères ; je veux, à son exemple, vous 
faire connaître le comte, la comtesse son épouse, 
et doa Maria de Guzman, leur fille unique. 
Le ministre a l’esprit vif, pénétrant et propre 
à former de grands projets. Il se donne pour 
un homme universel, parce qu’il a une légère 
teinture de toutes les sciences ; il se croit capable 
de décider de tout. Il s’imagine être un profond 
jurisconsulte, un grand capitaine et un politique 
des plus raffinés. Ajoutez à cela qu’il est si entêté 
de ses opinions, qu’il les veut toujours suivre 

بر سرتراشي چرک گوش مردم را هم پاک مي کردم و زلف و ریش را هم خوب 
می چیدم و به کار حمام هم خوب مطلع شده معروف بودم، زیرا که در حمام 
کسي مثل من کیسه نمی کشید و مشتمال نمی کرد، چون به رسومات اهالي 
کشمیر و ترکستان و هند کیسه کشي مي کردم و در مشتمال تمام بندبند اعضا 
را به صدا درمي آوردم و کف دست به طوري به اعضا مي زدم که آواز مخصوص 

مي داد و این کارها به خود من منحصر بود، دیگران نمی دانستند.
از معلم خودم متشکرم که کتاب شعر را هم خوب حالي من کرده بود. در 
مواقع لزوم مي توانستم گفتگوي صحیح نمایم، مخصوصاً اشعار شیخ سعدي 
علیه الرحمه و خواجه حافظ نوراهلل را خوب مي خواندم. و دیگر آواز من مزید بر 
کماالتم هم شده بود، به طوري که هر کس به صوت و صحبت من مایل و سر 
و اعضاي خود را نزد من تسلیم مي نمود. مختصر بدون افاده به مردم یقین شده 
بود که حاجي باباي سلماني شخص باسلیقه و طرز خاصي دارد.« )به نقل از: »در 
باب ترجمه ی عام فهم و خاص پسند حاجی بابا«، کریم امامی، کتاب امروز، دفتر 

هشتم، زمستان 1353. ص 52.( 

3. نسخه هاي دیگري نیز از این ترجمه با ویرایش کلنل دی سی فیالت، )کلکته: 
مطبع بپتست مش پرس، 1324 ه.ق.(، محمدعلي جمالزاده )تهران: انتشارات 
امیرکبیر، 1348( و جعفر مدرس صادقی )تهران: نشر مرکز، 1379( منتشر 

شده  است.
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préférablement à celles des autres, de peur de 
paraître déférer aux lumières de quelqu’un. Entre 
nous, ce défaut peut avoir d’étranges suites, dont 
le ciel veuille préserver la monarchie ! Il brille dans 
le conseil par une éloquence naturelle, et il écrirait 
aussi bien qu’il parle, s’il n’affectait pas, pour 
donner plus de dignité à son style, de le rendre 
obscur et trop recherché. Il pense singulièrement 
; il est capricieux et chimérique. Tel est le portrait 
de son esprit, et voici celui de son cœur. Il est 
généreux et bon ami. On le dit vindicatif, mais 
quel Espagnol ne l’est pas? De plus, on l’accuse 
d’ingratitude pour avoir fait exiler le duc d’Uzède 
et le frère Louis d’Aliaga, auxquels il avait, dit-on, 
de grandes obligations ; c’est ce qu’il faut encore 
lui pardonner : l’envie d’être premier ministre 
dispense d’être reconnaissant. 
Doa Agnès de Zuiga é Velasco, comtesse 
d’Olivarès, poursuivit Joseph, est une dame à qui 
je ne connais que le défaut de vendre au poids de 
l’or les grâces qu’elle fait obtenir. Pour doa Maria 
de Guzman, qui sans contredit est aujourd’hui 
le premier parti d’Espagne, c’est une personne 
accomplie et l’idole de son père. Réglez-vous là-
dessus ; faites bien votre cour à ces deux dames, et 
paraissez encore plus dévoué au comte d’Olivarès 
que vous ne l’étiez au duc de Lerme avant votre 
voyage de Ségovie ; vous deviendrez un haut et 
puissant seigneur. 
Je vous conseille encore, ajouta-t-il, de voir de 
temps en temps don Baltazar mon maître ; 
quoique vous n’ayez plus besoin de lui pour nous 
avancer, ne laissez pas de le ménager. Vous êtes 
bien dans son esprit ; conservez son estime et son 
amitié ; il peut dans l’occasion vous servir.
LESAGE, Histoire de Gil Blas de Santillane 
(1715-1735).

که  گفتم  نفس زنان  دیدم  را  یوسف  خواجه  که  نخست 
گفتنی های بسیار دارم. به گوشه ای رفتیم و بعد از شرح ماجرا 
پرسیدم که درین باب چه می گویی؟ جواب داد که به اعتقاد من 

کار تو رونق گرفت. مرغ آرزویت به دام افتاد. پسند خاطر اتابک افتادی. اکنون چیزی 
که به هیچ نباید بشماری این است که من می خواهم همان خدمت که عمویم در 
خانه ی اسقف کرد به تو کنم. او ترا از زحمت پژوهش حال رهابین بازرهانید، من نیز 
]ترا[ از زحمت پژوهش حال امیر و بانو و دختر یگانه اش بازرهانم. اول از وزیر آغازیم. 
این مرد تندذهن است و تیز هوش و زیرک و شایسته ی از پیش بردن کارهاي بزرگ. 
خود را ذوفنون می پندارد، چه از هر فني اندکي می داند. در فقه امام اعظم است، در 
حرب سردار اکرم، در سیاست ارسطوي زمانه است، در حکمت فرزانه ی یگانه. با این 
خصاِل حمیده، چنان خودرأي  است و لجوج که به حرف هیچ کس غیر از خود عمل 
نمی کند، مبادا تابع و پیرو شده باشد. میانه  من و تو بماند، این عیبي  است که شاید 
مملکت را بدفرجام افتد، خداوند به خیر گذراند. عالوه بر این ها سخت مجلس آراست، 
چرا که هم فصاحت بیان دارد و هم سالست زبان. هم متکلّم است، هم مترسل و هر 
دو فاضل. عیبي که دارد مفتون طمطاِق الفاظ و اخالِق معاني است. نکته سنج است و 
مضمون گو. گویا پیش از این هم گفتم: بلهوس است و باریک بین. توصیف معنویش این 
است. بیاییم به سر توصیف ظاهري: گرم خوست و دوست رو. می گویند که مغرورست 
- اما کیست که نیست. ُقَمعَمع است - کیست که نباشد. می گویند حق نشناس است 
و فالن را که درباره اش نیکي کرده بود، از شهر براند- وزارت را با حق شناسي چه 
مناسبت. تُرک و حدیث دوستي قصه  آب و آتش است. آن که براي کسب جاه، برادر را 
به چاه نیندازد کدام است. این خطاها نسبت به بزرگان جزئي  است و بخشیدني. بانوی 
اتابک را عیبی دیگر نمی دانم مگر اینکه گرانسایه است و عنایاتش بسیار گرانمایه، یعنی 
قطره را به بهای دریا می فروشد. آمدیم بر سر دخترش. بی گمان این دختر چرب ترین 
لقمه  این دیارست. بجای زنان رسیده و پرستشگاه پدر خویش است. سررشته ی کار 
خود را ازین جا بگیر. خودت را در چشم زنان شیرین کن و به اتابک راستی بورز، 
بیش تر آنکه پیش از رفتن به دژخیم دژ به بزرگمهر نمودی. با این وسایل مردی 
می شوی معتبر و مالدار. این را هم فراموش مکن که گاهگاهی عرض خلوصی به 
خواجه ی من کنی، اگر چه در باب پیشرفت کار خود بعد ازین احتیاجی بدو نداری. 
اما دنیاداری را از دست مده! در ذهنش جا کرده ای پایدار باش، ناگاه به کار می خورد. 

لوساژ، سرگذشت ژيل بالس1،
]با ویرایش غالمحسین میرزا صالح[.

تهران: انتشارات مازیار و معین، 1377.

1.  مترجمان دیگر این کتاب عبارتند از: محمدخان کرمانشاهي معروف به دکتر کفري )ژیل بالس. 
تهران: مطبعه خورشید، 1323 ه.ق.( و محمد نخعي )ژیل بالس بزرگ. تهران: مطبعه خورشید، 1332 

ه.ق.(
مجتبي مینوي که به نسخه خطي ترجمه ی ژیل بالس به خط میرزا آقاخان کرماني در کتابخانه ی 
دانشگاه استانبول دسترسی یافته، معتقد است که دکتر محمدخان کرمانشاهي، ترجمه ی میرزا حبیب 
اصفهاني از ژیل بالس را بدون تصّرف به نام خویش چاپ کرده و حتي اغالط نسخه ی خطي میرزا 
حبیب را در متن چاپي خود تکرار نموده است. )ر.ک. به: مینوي، مجتبي. پانزده گفتار. چاپ سوم. تهران: 

انتشارات توس، 7631. ص 213.(
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des versets et des dictons et proverbes adaptés. 
Ces traductions concernent en premier Le Mi-
santhrope de Molière (trad. 1869), qui selon plu-
sieurs sources serait la première traduction d’une 
œuvre théâtrale en Iran. Vient ensuite Hadji Baba 
d’Ispahan de James Morier (trad. 1894) dont le 
texte de référence sera la traduction française 
d’Auguste Jean-Baptiste Defauconpret. La troi-
sème traduction portera sur l’Histoire de Gil Blas 
de Santillane d’Alain-René Lesage  (trad. 1904)1. Sa 

1. Un autre exemplaire de la traduction de Gil Bas de San-
tillane a été trouvé à Kerman qui serait apparemment un 
reliquat de la bibliothèque de Mirza Agha Khan Kermani. 
Homa Nategh, selon Mohammad Ebrahim Bastani Pari-
zi aurait affirmé que la présence, dans cette traduction, de 
certaines expressions spécifiques à Kermani, conforte l’hy-
pothèse que, dans ce projet, Mirza Agha Khan Kermani 
aurait collaboré avec Mirza Habib, non seulement pour la 
transcription mais également pour la traduction proprement 
dite (Cf. Homa Nategh, “Haji Morier et l’histoire coloniale”, 

méthode de traduction de ces œuvres en persan fut celle de 
l’adaptation et il leur donna une telle coloration persane que le 
lecteur persanophone pourrait très bien imaginer que ces écrits 
sont le résultat d’une écriture directe et non d’une traduction. 
Bien que ces travaux ne relèvent pas du “mot à mot”, il n’en 
reste pas moins fidèle à l’esprit de l’œuvre d’origine. Ces tra-
ductions, qui témoignent de la maîtrise avérée de Mirza Ha-
bib de la langue française et de son talent en matière de “libre 
traduction”, sont remarquables non seulement à cause de leur 
caractère innovant en matière de style et d’adaptation et d’in-
fluence moderniste issue de l’évolution de la nouvelle prose 
persane mais également en raison de son regard critique sur la 
confusion du contexte social et politique des époques ghadjar 
et ottomane.

Livre de l’Alphabet, N° 4,Téhéran 1974, p. 33 sq.)

Les aventures de Hadji Baba d’Ispahan
Paris : Baudry’s European Library, 1835

Les aventures de Hadji Baba d’Ispahan
Paris : Baudry’s European Library, 1835

Les aventures de Hadji Baba d’Ispahan
New York: MacMillan and Co, 1895
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musulmanes les plus actives pour ce qui est d’intégrer la civi-
lisation européenne et ses principes sociaux et figurait parmi 
les plus importants centres de regroupement des intellectuels 
iraniens, mécontents et réfractaires face à leur gouvernement. 
C’était également un lieu de publication de différentes revues. 
Mirza Habib1 se mit à fréquenter les milieux progressistes, ce 
qui lui permit de se familiariser de plus en plus avec les langues 
turque et française et avec la culture et la civilisation occiden-
tale. En marge de son activité alimentaire dédiée au Ministère 
des sciences ottomanes, à l’enseignement dans l’Ecole normal 
des Iraniens et dans d’autres institutions, il consacra les trente 
années d’existence qui lui restèrent à vivre dans cette cité à la 
compilation et à la traduction d’œuvres précieuses. Au seuil 
de la soixantaine, il fut atteint d’une grave maladie et il dut se 
rendre aux thermes de Bursa mais il ne fut pas guéri et il fut en-
terré sur les lieux mêmes. L’année de sa mort est estimée entre 
les années 1894 et 1898.

1. Iraj Afshar, “Mirza Habib Esfahani”, revue Yaghma, treizième année, N° 
10, 1950, pp. 491 – 497.

Mirza Habib est la première personne à avoir 
employé le vocable “grammaire” (“dastour”)  
comme titre d’un ouvrage consacré aux règles de 
la langue persane. L’intitulé sera “Grammaire de 
la langue” (1872)2. Les règles concernées seront, 
grâce  à lui, libérées du cercle de l’imitation des 
règles de la morphologie et de la syntaxe arabes. 
Hormis un recueil de ghazals (poèmes lyriques) et 
de satires signés sous le pseudonyme de Dastan, 
quelques recueils de poésie revus par ses soins et 
divers ouvrages touchant des sujets variés en per-
san, il fut célèbre, pour l’essentiel, auprès du pu-
blic contemporain, en raison de trois traduction 
magistrales. Ces traductions sont écrites dans un 
style à la fois hors norme et plaisant tout en in-
cluant, en fonction de chaque theme, des poèmes 
de sa composition et d’autres poètes ainsi que 

2. Jalal ol-Din Homai, “Grammaire de la langue persane”, in 
Dictionnaire d’Ali Akbar Dehkhoda,Téhéran 1998.
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Mirza Habib Esahani1 est né vers l’année 1835 dans le village de 
Ben, situé dans la province de Tchahar Mahal. Il se familiarisa, au cours 
de son enfance, avec les bases des sciences religieuses et voyagea dès 
sa prime jeunesse à Téhéran où il fit des études durant quatre ans. Il 
se rendit ensuite à Bagdad où il se consacra à l’étude de la littérature, 
de la théologie et des principes et des bases de la langue arabe. Après 
son retour à Téhéran (en 1866) il fut poursuivi au motif  d’avoir rédigé 
un livret sur la religion et contre le chancelier de l’époque Mohammad 
Khan Sepahsalar. On l’accusa d’athéisme, de matérialisme et d’irréligio-
sité. A cela s’ajoutait l’accusation de réunion avec des intellectuels de son 
époque, en particulier avec Mirza Malkom Khan et Nazem ol-Dowleh. 
Il fut accusé également de connivence avec les milieux francs-maçons. 
Aussi, la même année, il s’enfuit de l’Iran et, pour avoir la vie sauve, 
choisit de s’installer à Istanbul.

La ville d’Istanbul, durant cette période, comptait parmi les cités 

1. Cet article est un extrait de l’ouvrage suivant :
Mohammad Javad Kamali, Histoire de la traduction littéraire du persan en français (Des 
origines à l’année 1978), Mashhad, Editions Sokhan Gostar & Assistance de recherche 
et méthodologie de l’Université libre islamique de Mashhad, 2013, pp. 40 – 52.

Les vétérans de la traduction du français vers le persan en Iran
Mirza Habib Esfahani
Mohammad Javad KAMALII

Traduit par Raza AFCHAR NADERI

I. Maître de conférences du Département de la langue française, unité de Mashhad, Université libre islamique, Mashhad, Iran.
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