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En 1854, Napoléon III (1852 – 1870) ouvrit la première mission diplomatique 
française en Iran. Instaurée dans le cadre de la conclusion d’un 
accord commercial, celle-ci fut placée sous la responsabilité de 
l’Ambassadeur français, Prosper Bourée. 

Le 24 mars 1891, le Shah de Perse, Nasser ol-Din Shah (1848 – 1896) 
octroie par firman à la France, un terrain constructible et reconnaît 
par ce geste la présence française en Iran. 

C’est sur ce terrain que fut bâtie la résidence de France et c’est là 
qu’elle se tient toujours aujourd’hui.

Ambassadeur de France en Iran depuis 1881, André de Balloy entreprit 
la construction de cet édifice devant incarner la relation diplomatique 
entre la France et l’Iran. Néanmoins, les difficultés rencontrées pour 
se rendre en Perse compliquèrent la venue d’un architecte. André 
de Balloy se fit alors seconder sur place par un ingénieur français, en 
poste à la direction de l’arsenal de Téhéran.
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Pour les fondations et la construction de la future résidence de 
France, l’Ambassadeur de Balloy privilégia l’utilisation de briques 
cuites et de poutrelles métalliques. Les plans furent envoyés dès le mois 
de janvier 1891 à Paris. Les échanges entre l’architecte du Ministère 
des Affaires étrangères et l’Ambassadeur de France parachevèrent 
le projet, et en 1893, une dotation de 200 000 francs fut accordée 
par l’Assemblée nationale pour mener à bien sa réalisation. 

Le rigoureux hiver persan ne permettant de débuter le chantier, les 
premiers mois de l’année 1894 furent dédiés aux diverses commandes 
de matériel en France, dont les poutrelles métalliques au Creusot. 
Quatre cent deux colis furent acheminés dès le 14 mars 1894, par 
voie ferrée puis maritime jusqu’à Batoum, sur la mer Noire, par la 
compagnie Paquet de Marseille, à bord du bateau à vapeur L’Anatolie. 
Le convoi fut ensuite acheminé jusqu’à Bakou, par la compagnie 
des chemins de fer du Caucase, puis en fret maritime sur la mer 
Caspienne jusqu’à Anzely, rebaptisé depuis Bandar-é Anzali.

Projet de véranda dessiné par l’architecte Bourgeois en 1907



Jardin de la résidence en 1908

Les briques, conçues en Perse, furent transportées sur le lieu du 
chantier au moyen de wagonnets et par muletiers. Les plaques 
métalliques, destinées à la toiture, viendront de Bakou, dans le 
courant de l’année 1895. 

Le 10 avril 1894, les premiers coups de pioches sont donnés. Le gros 
œuvre est en partie terminé à la fin de l’année 1894, et l’Ambassadeur 
envisage, pour les mois à venir, la création du jardin et l’aménagement 
intérieur. Toutefois, il ne faudra pas moins de trente-deux mois pour   
mener à bien cette opération : André de Balloy annonce la fin des 
travaux en 1896 à l’occasion des fêtes de Noël. 

Le 23 décembre 1896, il écrit : « La France a lieu d’être satisfaite de 
son établissement… Tout en faisant la part de l’exagération, je suis 
obligé de reconnaître la sincérité des compliments que je reçois de 
tous les côtés puisque j’ai déjà eu des imitateurs. Le Shah m’a fait 
demander les plans et profils de notre édifice qu’il songe d’ailleurs 
reproduire dans un de ses jardins. »





L’architecture, constituée d’un appareillage 
de briques, fut conçue selon une inspiration 
néo-Louis XIII. Composée d’un corps central 
flanqué de deux ailes, la façade est percée 
au rez-de-chaussée, de grandes fenêtres 
cintrées. Celles-ci donnent sur une terrasse 
animée d’un portique, servant de balcon au 
premier étage. 

On rapporte qu’André de Balloy s’inspira 
du château des Maremberts qu’il s’était fait 
construire quelques années auparavant, en 
France, dans la commune de Saint-Viâtre, 
dans le Loir-et-Cher. 

En 1907, Eugène Aubin dit Léon Descos, 
nommé Ambassadeur en Perse en 1907, 
entreprit certains travaux de consolidation et 
de revêtement. 
Des extensions latérales sont ensuite venues 
agrandir le bâtiment sans toutefois en modifier 
l’esprit d’origine. Les transformations les plus 
importantes furent le transfert de l’entrée 
officielle au nord, la conversion du vestibule 
d’honneur en salon, ainsi que la réalisation 
d’une véranda. 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
la résidence qui avait souffert d’un manque 
d’entretien durant cette période, bénéficia de 
nouvelles rénovations.   
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En raison des fortes chaleurs 
estivales, l’usage voulait qu’à 
cette époque, la vie politique et 
diplomatique se déplaçât, d’avril 
à octobre, au nord de Téhéran, 
au pied du mont Tochâl. Les 
meubles de la résidence étaient 
ainsi transportés une fois par an, 
vers les quartiers d’été. 

C’est avec l’abandon de cet usage 
diplomatique, quelques années 
après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, que se posa le choix 
de l’aménagement intérieur de 
la résidence.      

En 1977, l’Ambassadeur Raoul 
Delaye entreprit de véritables 
travaux de décoration intérieure. 
Une mission qui incombera par la 
suite au service de l’équipement du 
Ministère des Affaires étrangères 
français.

 بـه دلیـل گرمـای طاقت فرسـای تمـوز، رسـم بـر
و سیــاسی  مناسـبات  و  نمایندگـی  کـه  بـود   ایـن 
 دیپلماتیـک، از آوریـل تـا اکتبـر، بـه شـمال تهران

و پـای کـوه توچـال منتقـل شـود.1
 بدیـن ترتیــب اسبــاب و اثـاثیــه اقامتـگاه یک بار
در سـال بـه محله هـای تابسـتانی انتقـال میافت.1

 تـرک این سـنت دیرینـه دیپلماتیک چند سـال پس
 از پایـان جنـگ جهانی دوم بانی ایجـاد تغییراتی در

قسـمت داخلی اقامتگاه شـد.1

 در سـال 1977 سـفیر رائـول ُدلِـه دسـت به ایجــاد
 تغییراتـی اساسـی در دکوراسـیون داخلـی اقامتـگاه
 زد. رسالتــی کـه بعدهـا بخـش پشـتیبانی وزارت

امــور خارجـه فرانسـه عهـده دارش شـد.1





Sous le regard de Mozafar o-Din 
Shah (1896 – 1907), l‘« esprit français» 
tel qu’il l’avait apprécié lors de 
sa venue à Paris pour l’Exposition 
universelle de 1900, se décline 
en un ensemble de meubles et 
de tapisseries d’époque Louis XVI, 
styles Empire et Restauration, mais 
aussi contemporains, de sculptures 
et de vases en provenance de la 
Manufacture nationale de Sèvres.

Les papiers peints de la salle à 
manger, réalisés par la Manufacture 
Zuber, plongent le visiteur dans 
les délices d’une Inde toute de 
fantaisie. Une magie à laquelle 
ne sont guère étrangers les services 
de table, les porcelaines et les 
surtouts de table en biscuit de 
style XVIIIe de la Manufacture  
nationale de Sèvres. 

La lustrerie en cristal de Baccarat 
apporte, par ses jeux de lumière, 
une note de grandeur qui se marie 
élégamment avec la richesse 
décorative des tapis persans de 
Hériz, Véramine, Baktiar, ou encore 
Ferahan.
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کـه  )1907-1896( شـاه  مظفرالدیـن  نـگاه   زیـر 
 تحسـینگر ذوق فرانسـوی بـود و آن را طی سـفری
جهانـی »نمایشـگاه  از  بازدیـد  بـرای  پاریـس   بـه 
 1900« از دریچـه چشـم خویـش درک و دریافتـه
 بـود، مجموعـه ای از مبــل ها و فــرش های دوره
 لوئی شانـزدهــم، سبــک امپـراتــوری، بازگشـت
معاصـــر، عصـر  بـه  مربـوط  نیــز  و   سـلطنت 
 مجسـمه ها، ظـروف و گلدان هـای چینـی سـاخت

گرفته انـد.1 آرام  ِسـور  ملـی  کارخانـه 

 کاغـذ دیواری هـای تـاالر غـذاخــوری کـه سـاخت
 کارخانه زوِبــر است سرزمیــن هنِد مملو از خیـال را
 بـه ذهــن بیننـده متبـادر می کنند. میزهـا و ظروف
 چینـی سـاخت کارخانـه ملی ِسـور و کریسـتال های
 بـاکارا به سـبک قـرن هجدهم نیـز به همـان اندازه

بیننـده را فریفتـه خویش می سـازند.1

 شـکوه لوسـترهای کریسـتالی باکارا و بازی نورشان
 بـا غنـای هنـری فــرش های ایـرانــِی هــریس،

ورامیـن، بختیـار و فراهـان درهـم آمیختـه.1





Les fantaisies à la française et 
européennes, - guirlandes de fruits 
et putti- du plafond du salon de 
musique, côtoient les arabesques 
en stuc et les tessons de miroirs du 
Grand salon.

L’Ambassadeur André de Balloy 
écrivait d’ailleurs, en 1895, que 
les Persans étaient flattés qu’il 
eût recours à cette esthétique 
plutôt qu’à une ornementation
« Frengui ». 

Cette décoration qui anime de 
nombreux palais persans, inscrit 
la résidence de France dans la 
grande tradition de l’art iranien. 
 

اروپــایِی سقــِف و  فرانــسوى   خیال پردازىهـاى 
 تـاالر موسـیقی کـه در ریسـه ها و حلقـه فرشـتگان
 و میوه هـاى کوچـک هویداسـت بـا تزئینـات بغایت
و آیینـه کارى  از  مملـو  کـه  بـزرگ  تـاالر   ایـرانــی 
گچبرى و نقوش اسلیــمی اسـت، عجیــن شده.1

 بدیـن تـرتـیــب سفیــر آنـدره دو بـالــوآ در ســال
 1895می نویسـد کـه ایرانی هـا از اینکـه در سـاخت
 اقامتـگاه، نـگاه ایرانی بیشـتر مورد توجـه وی بوده

 تـا دکوراسیــون »فرنگـی« بـه خـود می بالند.1

 ایـن سـبک از دکـور که بسـیارى از کاخ هـاى ایرانی
 بـه آن مزیـن اسـت، اقامتـگاه فرانسـوىها را بـه
کـرده بـدل  ایرانـی  هنـر شکوهمنــد  از   نمونـه اى 

اسـت.1
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Avec sa grisaille XIXe, le petit salon, 
orné d’un mobilier styles Louis XVIe 
et Empire, transporte son visiteur 
dans des paysages maritimes.    

La cour d’accueil de l’entrée de 
la résidence donne sur l’avenue 
Neauphle-le-Château. 
D e s  c a r r e a u x  d e  f a ï e n c e 
typiquement iranienne décorent 
les rebords intérieurs de certaines 
de ses fenêtres.   
 
Du parc arboré de la résidence, 
se laissent entrevoir l’appareillage 
de briques de la façade ainsi que 
l’escalier d’honneur qui conduit 
à la terrasse.

 تاالر کوچک با مبــلمان سبک لوئــی شانــزدهم و
 امپــراتوری، با کاغذ دیواری »گریزای« مربـوط بـه
 قـرن نوزدهـم، بیننـده را در چشـم اندازی دریایـی

مستغرق می کنــد.1

 فضـای ورودی اقامتگاه به خیابان نـوفــل لوشاتــو
می شود.1 گشـوده 

 لبـه داخلـی برخـی از پنجره هایـش بـا کاشـی های
صرفـا ایرانـی مزین شـده اسـت.1

 از بـاغ مشجــر اقامتـگاه، نــمای آجـری و پلـکان
اصلـِی منتهـی بـه ایـوان پیداسـت.1.1
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A travers son architecture et son 
aménagement  in té r ieu r ,  la 
résidence de France en Iran 
symbolise les liens noués au fil du 
temps entre la France et l’Iran.
Depuis sa conception et la pose 
de la première pierre, la résidence 
n’a cessé, à travers celles et ceux 
qui l’ont habitée, de faire dialoguer 
les cultures et les savoir-faire iraniens 
et français.

 اقامتـگاه فرانسـه در ایـران، از خـال معمـاری و
روابـط شـکل و تجلـی  نمـاد  داخلـی اش   طراحـی 
 گرفتـه میـان ایران و فرانسـه در طی سال هاسـت و
 از زمان گذارده شـدن نخستیــن سـنگ بنایش، به
 واسـطه زنـان و مردانـی کـه آنجـا زیسـته اند کانون
 گفت و گوی فرهنــگ و هنر ایــران و فرانسـه بوده

است.1.1
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Firman du 24 mars 1891 de Nasser ol-Din Shah en français et en persan    1891 فرمان ناصرالدین شاه به فارسی و فرانسه مورخ 24 مارس

الهـام سیــزدهمی  نئو-لوئـی  از سـبک  آن  آجرمحـوِر   معمـاری 
 می گیـرد. بـا بنای متشـکل از بدنـه ای مرکزی کـه دو جناح جانبی
 دارد. نمـای طبقـه همکـف پنجره هایـی بـزرگ و قوسـی شـکل
 داشـته کـه بـر رواق بنا مشـرف بوده و ایـوان طبقه اول محسـوب
 می شـده اسـت. گفته می شـود سـفیر آنـدره دوبالـوآ از کاخ مارامبر
 که چند سـال پیشـتر از آن در فرانسـه در شهر سـن - ویاتر منطقه

لـوآراِ ِشـر بـرای خود سـاخته بود الهـام گرفته اسـت.1

 در سـال 1907، اوژن اوبین ملقب به لئون دسـکو سـفیر گماشـته
 در ایـران دسـت بـه مقاوم سـازی و انـدک تغییراتـی در عمـارت
را گستــرش  می زنـد. سپــس قسمــت های جانبـِی عـمــارت 
 می دهـد بـدون آن که ایـن تغییـرات، تفاوتی اساسـی در معماری
 ابتدایـی آن ایجـاد کنـد. مهم تریـن تغییـرات اعمـال شـده انتقال
 ورودی اصلـی بـه ضلع شـمالی، تبدیـل داالن ورودی بـه تاالر و

نیـز ایجـاد ایوانـی سرپوشـیده بوده اسـت.1
 فـردای جنـگ جهانـی اول، اقامتـگاه فرانسـوی ها کـه در دوران

جنـگ مغفـول واقـع شـده بـود، بازسـازی می شـود.1.1





تاالر بزرگ در سال 1908

 دهـم آوریـل 1894 عملیـات سـاخت و سـاز کلنگ می خـورد. بخش اعظـم کار تقریبا تا پایان سـال 1894
 بـه انجام می رسـد و سـفیر ایجاد باغ و سـاخت قسـمت داخلـی اقامتگاه را طـی ماه های آتی در دسـتور کار
 قـرار می دهـد. بـا ایـن حـال، تحقق ایـن امر سـی و دو مـاه به طـول می انجامـد: آنـدره دوبالوآ پایـان کار

سـاخت و سـاز را همزمـان با عید نوئـل 1896 اعـام می کند.1

 بیست وسـوم دسـامبر 1896 وی می نویسـد: »جـا دارد فرانسـه از برپایـی ایـن عمـارت خرسـند باشـد...
 بـا نادیـده نگرفتـن اغـراق، بایسـتی بـه صداقـت تعریـف و تمجیدهایـی کـه از هر طـرف دریافـت می کنم
 اذعـان کنـم، چـرا کـه از همیـن حاال عـده ای به تقلیـد از ایـن روش پرداخته اند. شـاه خواسـتار نقشـه های

عمـارت مـا شـده و مایـل اسـت در یکـی از باغ هایـش نمونـه ای از آن را بنـا کنـد.«  2
  2



 بـرای پی ریـزی و سـاخت اقامتـگاه آتـی فرانسـه، سـفیر دوبالـوآ ترجیـح می دهـد از آجرهـای پختـه و
 تیرآهـن اسـتفاده کنـد. نقشـه های عمـارت در ژانویه 1891 به پاریس ارسـال می شـوند. تبـادل اطاعات
 میـان معمـار وزارت امـور خارجـه و سـفیر فرانسـه پـروژه را تکمیـل می کنـد و مجلس ملی در سـال 1893

اعتبـاری بـه ارزش دویسـت هـزار فرانـک بـه آن اختصـاص می دهد.1

 از آنجایـی کـه زمهریـر زمسـتان ایـران اجـازه شـروع سـاخت و سـاز را نمی دهـد، ماه های نخسـتین سـال
1894 بـه سـفارش ابزارهای متنوع و متعدد از فرانسـه چون تیرآهن از سـرزمین »کـروزو« اختصاص میابد. 2
 14 مـارس 1894 چهارصـد و دو بسـته از طــریق راه آهـن و سـپس از مسـیر دریا توسـط کمپــانی »پاکه«
 مارسـی و کشـتی بخار »آناتولی« به شـهر باتومی در دریای سـیاه ارسـال می شـود. سپس شـرکت راه آهن
 »قفقـاز« بـار را بـه باکـو می رسـاند و از آنجـا از طریق دریـای خزر به انزلی کـه از آن زمان به بعـد بندر انزلی
 خوانـده می شـود می فرسـتد. آجرهـا نیـز که در محل سـاخته شـده اند، بـه وسـیله ی واگن هـای کوچک بر
  پشـت قاطـر بـه محـل سـاخت و سـاز انتقـال میابنـد. صفحه هـای فلـزی مخصوص سـقف در طی سـال

 1895 از باکو ارسـال می شـوند.1.1

طرح ایوان به قلم آقای بورژوآ، معمار، به سال 1907



در سـال 1854 ناپلئون سـوم )1852-1870( بانی نخسـتین نمایندگی دیپلماتیک فرانسـه در ایران می شود.

 ایـن ماموریـت بـه مسـئولیت پروسـپر بـوره سـفیر فرانسـه و در قالـب توافقـی تجـاری انجـام می پذیـرد.
 بیسـت و چهـارم مـارس 1891، ناصـر الدین شـاه )1848-1896( پادشـاه ایران طی فرمانی قطعـه زمینی را
 بـا قابلیـت سـاخت و سـاز بـه فرانسـه واگـذار می کند و با ایـن حرکـت نمادین حضور فرانسـه در ایـران را به
 رسـمیت می شناسـد. بـر همیـن زمین اسـت کـه بعدها اقامتـگاه فرانسـه در ایران سـاخته می شـود و امروز

نیـز در همین مکان پابرجاسـت.1

 آنـدره دو بالـوآ، سـفیر فرانسـه در ایـران از سـال 1881 کار سـاخت و سـاز ایـن بنـا را بـه دسـت می گیـرد.
 عمارتـی که می بایسـت تجلـی گاه و مظهر روابط دیپلماتیک ایران و فرانسـه باشـد. معذلک پیچیدگی های
 سـفر بـه ایـران زمیـن، اعزام معماران فرانسـوی به ایران را دشـوار می سـازد. بدین ترتیب آنـدره دوبالوآ از

مهندسی فرانسوی که در زرادخانه تهران مشغولیتی دارد مدد می جوید.1
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