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در سال  1275قمری ،به دستور ناصرالدینشاه و پیشنهاد میرزا

سعیدخان انصاری وزیر امور خارجه ،حسنعلیخان امیرنظام گروسی
مأمور اروپا و به عنوان ایلچی مخصوص دولت ایران در اروپا ،مقیم پاریس
گردید .در این مأموریت ،وی سرپرستی چهل و دو نفر از محصیل اعزامی

ایران به فرانسه را بر عهده گرفت .یک سال بعد در سال  1275قمری برابر

با  1238شمسی ،وی به عنوان مأمور فوقالعاده و وزیرمختار مخصوص

در پاریس انتخاب شد .سفارت او در اروپا و پاریس ،از مرداد  1238تا
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خرداد  1246به طول انجامید و توانست طی این هفت سال ،رابطهی
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ایران با دول اروپایی و به خصوص دولت فرانسه را مستحکم سازد .مشهور

است که او بسیار مورد توجه ناپلئون سوم و ملکه اوژنی بود و چون زبان

فرانسوی را به راحتی تکلم میکرد ،هر از چندی به طور خصوصی با
امپراتور و ملکه اوژنی شام صرف کرده و سپس با ناپلئون سوم به شطرنج
یا تختهنرد مینشست.

در سمت راست امیرنظام ،نظرآقا یمینالسلطنه کاردار و سپس

وزیرمختار ایران در پاریس ایستاده است .وی در زمان سفارت امیرنظام
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به عنوان نایب اول سفارت در پاریس انجام وظیفه میکرد .او

عزیزخانی و یا وزیری بر سر دارند .شمشیری که امیرنظام از کمر خود آویخته

حوزهی دیپلماسی فعالیت داشت و در پاریس درگذشت .نظرآقا

مجموعهی خصوصی او محفوظ بوده است.

نزدیک به بیست و شش سال در فرانسه با سمتهای گوناگون در
از مرداد  1252تا شهریور  1272شمسی کاردار سفارت ایران در

پاریس بود.

فصلنامهی فرهنگی هنری شمارهی 1

این عکس در فاصلهی سالهای  1858تا  1860میالدی ،توسط Gaspard-

 Felix Tournachonمشهور به  Nadarدر استودیوی او که در خیابان (بلوار)

در سمت چپ امیرنظام گروسی ،محسنخان تبریزی که

 Boulevard des Capucinesدر پاریس قرار داشته ،برداشته شده است .استودیوی

است .محسنخان بنا به تسلطی که به زبان فرانسه داشت ،به

پنج یا شش سال پس از تأسیس استودیوی وی برداشته شده باشد .نادار ابتدا با

بعدها ابتدا ملقب به معینالملک و سپس مشیرالدوله شد ایستاده
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است ،به گفتهی بهمن بیانی برای نگارنده ،روزگاری توسط وی خریداری شده و در

عنوان مترجم وارد خدمت دولت و وزارت خارجه شد و در زمان

نادار در سال  1855تأسیس شده بود و بنا بر این میتوان حدس زد که این عکس
روش  Albumin printعکسها را چاپ میکرد و البته عکاسی را بر روی شیشهی

سفارت حسنعلیخان گروسی ،نایب سوم سفارت ایران در فرانسه
بود .لباسی که بر تن او دیده میشودُ ،کلیجهی سلسلهدوزی

 Silver gelatin printچاپ کرده است .تکنیکی که در این عکس استفاده شده

نفر ،بر روی قلب در سمت چپ سینه ،نشان شیرو خورشید از

این تصویر که متجاوز از یکصدوپنجاه سال پیش در پاریس برداشته شده ،اینک

کشمیر یا کرمان است که در نوع خود بینظیر است .هر سه
درجات مختلف آویختهاند .هر سه نفر ،کالهی از جنس پوست
برهی آستاراخانی یا قرهگل از انواع مدلهای محسنمیرزایی یا

کلودیون انجام میداد .اما به نظر میرسد عکسهای متأخرش را به روش P.O.P

به نظر میرسد نگاتیو شیشهی کلودیون و با روش چاپ  Albumin printاست.
در مجموعهی خصوصی نگارنده (محمدرضا بهزادی) در تهران نگهداری میشود.

L’ambassade d’Iran à Paris dans l’objectif de Nadar
L’image du général Hassan Ali Khan Amir Nezam
Garoussi accompagné du général Nazar Agha Yamin
ol-Saltaneh et du Cheikh Mohsen Khan Moin ol-Molk
du temps de la mission de l’Ambassade d’Iran à Paris
Par Mohammad Reza Behzadi
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En l’an 1859, sur ordre de Naser ed-Din Shah et sur préconisation
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de Mirza Said Khan Ansari, ministre des affaires étrangères, Hassan
Ali Khan Amir Nezam Garoussi, délégué en Europe, s’installe à Paris en tant qu’Ambassadeur spécial du gouvernement iranien pour le
continent européen. Durant cette mission, il prendra en charge l’encadrement de 42 étudiants iraniens transférés à Paris. L’année d’après, en
1859, il est nommé à Paris en tant que Chargé de mission extraordinaire
et ministre plénipotentiaire. Sa fonction d’ambassadeur en Europe et à
Paris durera d’août 1859 à juillet 1867, soit 7 années au cours desquelles
il sut consolider les relations entre l’Iran et les états européens et en
particulier avec l’état français.
Cette photo a été prise entre les années 1858 et 1860 par Gaspard-Felix Tournachon, dit Nadar, dans son studio situé boulevard des
Capucines à Paris.

