نگاتیوهایی از پاریس

نگاتیوهای برداشته شده توسط شاهزاده حسینقلیمیرزا نصرت مظفری

ملقب به نصرتالسلطنه (از مجموعهی خصوصی بهمن بیانی)

محمدرضا بهزادی

نصرتالسلطنه ششمین پسر مظفرالدین شاه قاجار است که در تبریز متولد شد .او در سنین کودکی ابتدا

به مکتبهای خصوصی سنتی دربار تبریز فرستاده شد و سپس توسط معلمین مخصوص آموزش دیده و در
فرانسه و انگلیسی به تبحر رسید .حسینقلی میرزا بسیار مورد توجه مظفرالدینشاه بود و در سفرهای شاه به

اروپا ،از همراهان او به شمار میآمد .او در یکی از سفرها با صالحدید پدر ،در پاریس اقامت گزید و در یکی از
مدارس آن به تکمیل تحصیالت خود پرداخت .در زمان سلطنتاحمد شاه قاجار ،حسینقلیمیرزا مورد توجه
قرار گرفته و به سمت والیگری فارس و بنادر منصوب شد .در سفرهایاحمد شاه ،نصرتالسلطنه همراه وی

بود و از مشاورین شاه در عقد قراردادها و مسایل سیاسی به شمار میآمد .با خروج احمد شاه از ایران ،به کلی
از مشاغل دولتی کناره گرفت و به همراهاحمد شاه در پاریس و برخی دیگر از ممالک اروپایی وقت میگذراند

و جز با شاه و یکی دو نفر از برادرانش ،اهل معاشرت چندانی نبود .پس از دوران پهلوی اول ،به ایران بازگشت
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و در سال  1323شمسی درگذشت و در مقبرهی ناصرالدینشاه در حرم حضرت عبدالعظیم علیهالسالم
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به خاک سپرده شد .نصرتالسلطنه یک دختر [مرضیه نصرتمظفری-ثابتی] و یک پسر [مهدیقلیمیرزا

نصرتمظفری] داشت.

تصاویری که در ادامه خواهید دید ،همگی توسط دوربین شخصی نصرتالسلطنه ،توسط او یا برخی

از همراهانش در پاریس برداشته شده و مربوط به زمان مسافرت بدون بازگشتاحمد شاه به فرانسه است.

تمامی این عکسها بر روی نگاتیوهای شیشهای از کارخانهجات مختلف و حتی از مدلهای مختلف انداخته
شده است.
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Des négatifs de Paris
Les négatifs réalisés par le prince Hossein Gholi Mirza Nosrat Mozaffari
Nosrat ol-Saltaneh (Collection particulière de Bahman Bayani)
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Mohammad Reza Behzadi, Traduit par Reza Afchar Naderi
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Nosrat ol-Saltaneh, né à Tabriz, est le sixième fils du roi ghadjar Mozaffaredin Shah. Durant ses années
d’enfance il a été envoyé dans les écoles privées traditionnelles de la cour de Tabriz puis, ayant été instruit
par des professeurs particuliers, il a acquis la maîtrise du français et de l’anglais.
Hossein Gholi Mirza avait les faveurs de Mozaffaredin Shah et, durant les voyages du roi en Europe, il
comptait parmi les gens de sa suite. C’est lors d’un de ces voyages que son père estima judicieux qu’il réside
à Paris. C’est ainsi qu’il s’inscrivit dans un établissement de la capitale pour y terminer ses études.
Au cours du règne du sultan Ahmad Shah Ghadjar, Hossein Gholi Mirza fit l’objet de l’attention de la
cour et fut nommé procureur de la région du Fars et des ports maritimes. Il accompagnait le sultan Ahmad Shah dans ses voyages et comptait parmi les conseillers du roi lors de la conclusion d’accords et de la
gestion des affaires politiques. Pendant le règne du roi Pahlavi 1er, il s’est détourné totalement des activités
politiques pour accompagner le sultan Ahmad Shah en France et dans d’autres pays européens. Lors de ces
pérégrinations il n’avait d’autres fréquentations que le roi et quelques uns de ses frères. Après l’ère Pahlavi
1er, il rentra en Iran et décéda en 1944. Il fut enterré dans le caveau funéraire de Naser ed-Din Shah situé
dans l’enceinte du mausolée du saint AbdolAzim. Hossein Gholi Mirza avait une fille (Marzieh Nosrat
Mozaffari Sabeti) et un fils (Mehdi Gholi Mirza Nosrat Mozaffari).
Les images qui suivent ont toutes été réalisées à Paris avec l’appareil photo personnel de Hossein Gholi
Mirza, soit par lui-même, soit par certains de ses compagnons. Elles concernent la période du voyage sans
retour effectué par le sultan Ahmad Shah en France. Toutes les photos ont été fixées sur des négatifs de
verre provenant de diverses usines et même de modèles différents.

