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چکیده
هنگامی که برای نخستين بار ،یکی از پادشاهان ایران ،پای از مرزها فراتر گذاشته و به اروپا سفر
کرد ،گمان می رفت چونان اعزام محصلين یا سفرای ایرانی به فرنگ ،این مسافرت نيز ،موجد تحول
و تجدد شود .از آن جا که فرنگ و فرنگی برای ایرانيان جاذبه خاصی داشت ،دیدار حاکم مطلق العنان
کشور از دستاوردهای اعجاب انگيز و توسعه آفرین تمدن غرب ،می توانست منشاء اثر و نوگرائی شود.
اما هر سه سفر شاهان چهارم و پنجم دودمان قاجار ،به الگوبرداری سطحی از مدرنيسم کمک کرد و
بس .در سفر اروپائی نخست مظفرالدین شاه قاجار ،مهمانداران اتریشی برای او ترتيب مراسمی باشکوه
و هنرمندانه را دادند که مختص شاه ایران بود و از درک اروپایئ ها نسبت به عالیق شرقی ها و تفنن
طلبی دولتمردان ایرانی خبر می داد .در این مقاله ،با استفاده از اسناد منتشرنشده از مراسم استقبال و
پذیرائی هيات ایرانی ،و به مدد روش تحليل اسنادی ،به تشریح جزئيات ناگفته از سفر فرنگستان
مظفرالد ین شاه پرداخته شده است .نتيجه تحقيق نشان می دهد که چيدمان آئينهای پذیرائی از
دولتمردان قاجار ،به گونه ای زیرکانه طراحی شده و آن جنبه از ذوق هنرپردازانه ایرانيان را تحریک
نموده است که بر انتقال وجوه عينی هنر نمایش از غرب به ایران دوره معاصر اثر گذاشته است.
کلید واژه ها :مظفرالدین شاه ،سفر اروپا ،هنر نمایش ،روابط فرهنگی

۱

استادیار ،گروه تاریخ ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران ( نویسنده مسئول)

 ۲دانشجوی دکتری تاریخ تئاتر ،دانشگاه فلورانس ،ابتاليا.
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مقدمه
دوره زمامداری دودمان قاجار و مقارن با سده  91و  59م ،یکیی از ادوار مهیم و اثیربخش تیاریخ
فرهنگی و اجتماعی ایران است که از جهات مختلف مورد پژوهش قرار گرفته است .به وییژه آشینائی
ایرانيان با مظاهر تمدن مدرن و نمودهای فرهنگ و تمدن غرب سخت در خور اعتنا است .چرا که نیه
تنها بر انتقال برخی از دستاوردهای مادی و معنوی اروپا به ایران ،بلکه به نوآوری و اقتباس خالقانه و
هدفمند از مظاهر و پدیده های مدرنيسم منجر شده است .بر اساس مستندات موجیود یعنیی سیفرنامه
های ایرانيان فرنگ رفته در سده  91و  ،59یکی از بيشترین مکان هیایی کیه میورد بازدیید سیياحان
ایرانی بود ،سالنهای تئاتر در کشورهای اروپا بوده است .عالقه رجال و گردشگران ایرانی بیه دییدار از
سالنهای نمایش تا بدان حد بوده است که در سفرنامه ناصرالدین شاه ،وی اعتراف می کنید کیه علیی
رغم بيماری و سیردرد ،رفتن به تئاتر را ترجيح می داده است 9و یا حییاج سيیییاح اقیییرار میی کنید
که«:بالجمله ،بدین منوال هر شب به تياتوری سياحت می

نمودیم»5.

با این وجود به نظر می رسد که نگرش ایرانيان به هنر نمایش ،بر اساس شیناخت آن بیه عنیوان
یک برنامه تفننی و تفریحی بوده است و جز به توصيف ظواهر یا محتیوای داسیتانی تئیاتر توجیه ای
نداشتند .اما از اوایل دهه  9579ق 9769 /م ،با همت شماری از ایرانيان ژرف اندیش و فعیال ،تیالش
شد تا فرهنگ تئاتر غربی به دو شکل نظری و عملی در ایران پياده شود و مردم را با معنا و هدف هنر
نوین نمایش آشنا سازند .این امر با ترجمه پيسهای نمایشی ادبائی چون :مولير ،بومارشه ،دومیا و  ..بیه
فارسی و سپس نگارش نخستين نمایشنامه های فارسی توسط افرادی چون :ميرزا آقیا تبرییزی ،علیی
خان ظهيرالدوله و غيره .حتی انتشار روزنامه تياتر توسط ميرزا رضیا نیائينی( 9329-9519ق) در ربيی
االول  9356سرعت گرفت.
سفرهای فرنگستان
یکی از عللی که باعث به روز رسانی هنرهای دیرینه ایرانی من جمله نمایش و سپس ورود شکل
غربی آن یعنی هنر تئاتر شد ،سفر شاهان و دربارییان بیه اروپیا در دوره قاجیار و مشیاهده نزدییک در
سالنهای نمایش بود .در واق  ،مسافرتهای سه نوبته ناصرالدین شاه( )9393-9561و مظفرالیدین شیاه
( )9351-9393به کشورهای اروپائی بود کیه چنیين آشینائی را پدیید آورد و ذوق هنیری و نمایشیی
ایرانيان را تحریک نمود.
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اولين دور از سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ ،در ربيی االول  /9519آورییل  9773و در معيیت
یک هيات  71نفره به کشورهای روسيه ،آلمان ،بلژیک ،انگلستان ،فرانسه ،سیوئيس ،ایتاليیا و اتیریش
اتفاق افتاد .به غير از سياحت آثار و عقد معاهدات سياسی ،وجه ارزنده تر این سفر ،تماشیای نمیایش و
موسيقی اُپرا ،رقص و آتش بازی بود .که بر ذهن و روان شاه قاجار تاثير بسزائی گذاشت تا جیائی کیه
ذوق هنری او تحریک شد و به انجام امور هنری عالقمند .از همين نقطیه بیود کیه ناصیرالدین شیاه
عکاس متولد شد .شاه که هنر عکاسی را فرا گرفته بود و به شدت به آن عالقه داشت ،تالش نمود تیا
در هر فرصتی از مناظر و اشخاص پيرامون تصویر برداری کند و حتی بر شاهزاده ملیک قاسیم ميیرزا
( )9555-9399یعنی« نخستين ایرانی که دوربين عکاسی در اختيیار داشیت» 3پيشیی بگيیرد .بیدین
ترتيب ،شاید بتوان گفت اولين نشانه های ورود هنر عکاسی و سیپس سیينما و رشید دیگیر هنرهیای
بصری با سفر شاه قاجار نمود یافته و بالطب تاثير خود را در توسعه هنر نمیایش و اختصیاص زمیان و
مکان به آن گذاشت .چنان که ساخت اولين هتل سبک جدید ،تاسيس باغ وحش و حتی« رواج گرفتن
دامن تور رقاصه های باله به عنوان لباس زشتی برای خانمهای اندرون» 1.از دسیتاوردهای ایین سیفر
تلقی می شود.
دومين سفر شاه که به سال 9777 /9512از قفقازیه شروع و در امتداد مسير روسيه به سمت اروپا
تا لهستان ،آلمان ،اتریش و فرانسه ادامه یافت .سومين و آخرین سفر شاه در 9771 / 9396بیه مقصید
روسيه ،فرانسه ،انگلستان بلژیک ،اتریش و عثمانی صورت گرفت و اگر نبود ترور ناصیرالدین شیاه در
سال  ،9393شاید سفر چهارمی هم رخ می داد! اما آن چه در این سفرها نمیود دارد ،ثبیت مشیاهدات
شخص شاه از زبان یا به قلم خود اوست که ذوق زدگی و اعجاب شاه ایران از مشاهده ترقيات تمیدن
غرب و نحوه زندگانی و تفریحات غربيان را نشان می دهد .در این خاطرات سفر ،روایتها صرفا از نقطه
نظر شخص او بوده و قسمتی از اتفاقات یا به درستی فهميده نشده یا به صیورت الکین رواییت شیده
است 2.اما آن چه مسلم است ،این که ناصرالدین شاه به عنوان اولين شاه ایران که قیدم بیه سیرزمين
های مسيحی گذاشت ،سهم زیادی در انتقال هنر تئاتر به کشور دارد .او که تا حدودی تحت تاثير هنر
ایرانی و متمایل به نقاشی و موسيقی بود ،عالوه بر مجالست با هنرمندان ،تالش کرد تیا بنیایی بیرای
اجرای یک هنر نمایشی بومی یعنی تعزیه خوانی در تهران ساخته شود .با دستور مستقيم شاه بود کیه
ساخت بنای تکيه دولت در دهه  9579ق ،در ضل شرقی کاخ گلستان و با یاری زبده ترین هنرمنیدان
ساخته شد .تا جائی که تکيه آن قدر رونق گرفت که اجرای نمایشهای آئينی تعزیه از صیورت نمیایش
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مناسبتی خارج شد و به هر بهانه ای اجرا می شد .در نتيجه ،تکرار نمایشهای سياه بیازی و روحوضیی
در ایام شادمانی و اجرای تعزیه خوانی در سوگواری ها ،چنان روحيه هنرجویانه ایرانيان را تحریک کرد
که عالوه بر اجرای نمایش در تکایا و قهوه خانه ها ،سنگ بنای محل اختصاصی نمایش بیا عنیوان «
تيارت علی بگ» در محله سنگلج تهران هم گذاشته شد 6.بر همين اساس ،این که برخی نویسیندگان
معاصر ،عواملی نظير :اطالعات سياحان ایرانی از نمایشخانه های اروپا و ترجمه پيس های نویسندگان
اروپائی را در آشنائی ایرانيان با هنر تئاتر موثر می دانند 7در مورد سیفر شیاهان و رجیال سياسیی هیم
مصداق پيدا می کند.
اما این اتفاقات فرخنده به این جا ختم نشد و با به تخت نشستن مظفرالدین شاه ،دوبیاره راه پیدر
در انجام سفرهای اکتشافی! و دیدار از جلوه های ظاهری و دلربای فرهنگ و تمدن غرب دنبیال شید.
مظفرالدین شاه قاجار عالوه بر تاجو تخت شاهی و عالقه به تفریح و خوشگیذرانی ،عشیق سیفر بیه
فرنگ را هم از شاه شهيد به ارث برده بود .لذا در طول دوران دهساله سلطنتش در فواصلی نزدیک بیه
هم به اروپا مسافرت کرد ،به بهانه استفاده از آبهای معدنی و شفابخش کوههای آلی بیرای میداوای
رماتيسم خود .آن هم در عصری که خزانه مملکت خالیتر از هر دوران دیگری بود و امور جاریه کشور
از طریق استقراض از بانکهای روس و انگليس در قبال اعطای امتيازات فراوان انجام میشد .در هر
حال ،هرچند هزینه های گزاف چنين م سافرتهایی از محل استقراض از بيگانه و امانیت گیذاری منیاب
مالی کشور صورت گرفته 7و مستقيماً بر خزانه و جيب مردم فشار وارد می کرد ،ليکن ره آوردهای سفر
فرنگ چندان هم بی اهميت نبود.
ظاهراً بنا به توصيه پزشکان انگليسی معالج شاه 1اولين سفر مظفرالدین شاه ،روز دوازدهم ذیحجه
سال 9397ه.ق  53/فروردین  95 /9571آورییل  9199م بیه کشیورهای روسیيه ،اتیریش ،سیوئيس،
آلمان ،بلژیک و فرانسه و چشمه های آبگرم آل صورت گرفت .این سفر ،که هزینه آن به تعبير ناظم
االسالم « :صرف مالهی و مالعب شد» 99جز ایجاد نارضایتی و خروش میردم در غيیاب شیاه ،هیيچ
ثمری نداشت .از وقای مهم این سفر سوءقصد به جان مظفرالدین شاه در شهر پاریس بود ،تروری که
به دليل ناتوانی ضارب ،آسيبی به شاه وارد نکرد.
خوشبختانه ،از گزارش این سفر دو کتاب در دست است :یکی سیفرنامه مبارکیه شاهنشیاهی کیه
ظاهراً از زبان شخص مظفر الدین شاه ،اما در واق به قلم یکی از منشيان دربار نگاشته شده و در سال
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 9359ه.ق در بمبئی چاپ شده است و آن دیگری سفرنامه ظهيرالدوله است که توسط ميرزا علی خان
ظهيرالدوله ( ) 9315-9579داماد ناصرالدین شاه نگاشته شده است .او که در این سیفر جیزء مالزمیين
مظفرالدین شاه بود ،وقای سفر را از پنجشنبه دوازدهم ذى حجه  9397تا یکشینبه دوم شیعبان 9397
ق .ثبت و ضبط کرده است.
در سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپیا کیه بالدرنیگ و در ذیحجیه سیال  9199 / 9391صیورت
گرفت ،کشورهای روسيه و اروپایی از جمله :اتریش ،پروس ،بلژیک ،فرانسه ،ایتاليا و سیرانجام مقصید
نهائی انگلستان مورد بازدید شاه و هيات همراه قرار گرفتند .در این سفر ،که به بهانه معالجه و مداوای
رماتيسم شاه صورت گرفته بود ،شاه بيمار اما خوشگذران به جز عکاسیی از امیاکن و منیاظر مختلیف،
رفتن به مجالس رقص درباری ،کنسرت ،اپرا و دیگر نمایشها ،کار دیگیری نداشیت .او روزهیا را بیه
نطقهایی گوش میکرد که در مراسم رسمی به افتخار حضورش خوانده میشد و شب ها را بیه بيیان
مشاهدات و خاطرات خود به منشی خویش فخرالملک می گذراند .خاطره هایئ که هم در زمان حيات
شییاه و هییم در سییال  9369شمسییی در قالییب کتییاب منتشییر شیید 99عییالوه بییر دریافییت نشییان بنیید
جوراب Gardnerتوسط شخص شاه ،که ماجرای دامنه داری داشت .ظاهراً اقالمیی چیون :ماشیين
بستنی ساز ،دیگ برقی خوراک پزی ،دوربين عکاسی ،تلفن ،سیاعت طیال ،کالسیکه دونفیره و تفنیگ
شکاری نيز از سوغاتی های این سفر بوده است .البته ،شاید بتوان بر اساس برخی میدعيات و شیواهد،
پذیرفت که ایده مشروطيت نيز از دیگر سوغاتهای این سفر بوده است .چنان کیه مظفرالیدین شیاه در
فرمانی به تاریخ هشتم شعبان  9351گفتیه بیود کیه از زمیان سیفرهای اول و دوم بیه فرنیگ ،نيیت
مشروطه خواهی داشته

است95.

سفر سوم شاه قاجار در ربي الثانی  / 9353خرداد  /9571ژوئن  ،9192در معيت جمیاعتی پنجیاه
نفره از خدم و حشم درباری به مقصد اتریش ،فرانسه ،بلژیک و روسيه صورت پذیرفت .سفری کیه بیا
دریافت وام  519هزار ليره ای از بانک شاهی انگليس و بدون هيچ دستاورد سياسی مهمی طیی صید
روز شکل گرفت  .تنها چند دستگاه تلفن ،یک دوربين سينماتوگراف ،یک دستگاه ضبط و پخش صیدا
و نيز دستگاهی برای نمایش تصاویر غيرمتحرک 93،سوغات این سیفر بیود .کیه آن هیم بیرای دربیار
تدارک دیده شده بود .گرچه اعلم الدوله ثقفی گزارش این سفر سوم را نگاشیت ،امیا ظیاهراً بیه دليیل
وقوع انقالب مشروطه و هراس از تشدید اعتراضات مردمی ،دربار از چاپ آن خودداری کرد.
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اوقات خوش سفر مظفرالدین شاه در اتریش
گرچه برنامه مسافرت به کشورهائی چون :روسيه ،آلمان و انگلستان ،عمدتاً با دیدارهای سياسی و
گفتگوهای دیپلوماتيک و مراسم خشک و بی روحی چون سان دیدن از رژه ارتش و بازدید از کارخانیه
ها همراه بود ،اما برنامه های سفر در کشورهایی چون اتریش و فرانسه از تفنن و جذابيتهای بيشیتری
برخوردار بود و اوقات خوشی را در سالنهای تئاتر و موسيقی برای هيات ایرانی ایجاد می کرد .به وییژه
که مظفرالدین شاه نيز همانند پدر تاجدارش ،عالقه ای وافر به موسيقی و هنرهای نمایشی داشت و از
مراسم رائج استقبال و پذیرائی از مهمانان خارجی و فرمانروایان ،با برنامه های شاد و مفیرح موزیکیال
لذت وافر می برد .گرچه یک بار اعتراف کرده بود که به باله بيشتر عالقه دارد تا به

اپرا91.

به هر حال ،در جریان سفر مظفرالدین شاه بیه اتیریش و بیه وییژه اقیامتش در دو شیهر ویین و
بوداپست ،آ ئين پذیرائی از شاه ایران با ویژگی های خاصی و قابل توجهی همراه بود که در ایین جیا و
بر پایه اسناد رسمی دولت اتریش به صورت جزئی و مستند بدان می پردازیم:
 وین 02 :سپتامبر 0022ساعت  2 :12روز پنجشنبه  52جمادی االول  9397هی.ق ،پنجمين شاه دودمان قاجار بیه همیراه
هي ات همراه و با استقبال بسيار گرم دولت اتریش وارد ایستگاه راه آهن شیهر ویین شید .شیهر ویین
تختگاه امپراتوری اتریش-مجارستان ،نخستين مقصید اروپیائی شیاه ،بعید از سیفر بیه روسیيه بیود و
مسئولين دولت اتریش ،برای هرچه بهتر شدن دوره اقامیت و لیذت بیردن شیاه اییران ،برنامیه هیای
متنوعی را تدارک دیده بودند .از جمله بردن هيات ایرانی به تئاتر پاره  ،Parèکه در آن نوعی نمیایش
بی کالم اجرا ميشدو غالباً ،حرکت و رقص و موسيقی عناصر اصلی این نوع نمایش بودند.
به هرحال ،شاه بعد از خروج از ایستگاه راه آهن وین ،با استقبال رسمی رجال سياسیی و شیخص
رئيس پليس وین به سمت هتل محل اقامتش به نام هوف بورگ مشایعت شد .استقبال از شیاه اییران
به حدی رسمی و باشکوه بود که به دستور امپراتور اتریش از ایستگاه قطار مرکزی وین تا هتل محیل
اقامت ،سان نظامی در دو طرف خيابان تدارک دیده شده بود .یک سان نظامی به صیورت نمایشیی و
هماهنگ که کل مسير را پوشش می داد .شب بيستم را شاه ایران در هتل استراحت می کند تا آمیاده
مراسم و برنامه های خاص روز بيست و یکم شود.
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نکته قابل تامل این که بنا به رسم و سنت هميشگی شهر موسیيقی و هنیر یعنیی ویین ،اجیرای
موسيقی جزء عناصر جدا نشدنی مراسم های رسمی بود و با توجه به اشراف مهمانیداران اتریشیی بیه
فرهنگ و زبان شرقی ،در صدد برآمده بودند تیا هرگونیه برنامیه مفرحیی و هنیری کیه بیرای شیاه و
اطرافيان در نظر گرفته شده ،به نحوی باشد که در حد حوصله جمعی ایرانی ها و قابل فهم باشد.
 وین59 :سپتامبر  : 9199روز جمعه ،شاه و مالزمان بعد از استراحت و انجام پاره ای امور ،برایشرکت در مراسم شام آماده شدند .مراسمی که به تعبير شاه « :الحق..بسيار عالی میزین و باشیکوهی
بود 92».طبق برنامه،مهمانی شام گاال در��ﺎﺥ ﺷ�ﺎﻣﺒﺮﻭﻥ و در معيیت شیخص امپراتیور فیرانس ژوزف
دوم( )9196-9717و هيات های سياسی همراه ،حدود ساعت  2برگزار می شد و قرار بود بعد از شیام،
سران بلندپایه اتریش ،پادشاه ایران مشایعت نمایند تا در تئیاتر پیاره بیه تماشیای موسیيقی و نمیایش
بنشيند .نکته مهم آن بود که امپراتور اتریش برای ادای احترامات فائقه نسبت به شاه اییران و هيیات
همراه ،نمایش پاره یا برنامه رقص و آواز توامان با موسيقی و نمایش را تدارک دیده بودنید ،تیا ضیمن
جذاب کردن برنامه ،تماشای مراسم برای هيات ایرانی دلچسب و خوشایند جلوه کند .اما مهمتر آن که
در سفرنامه مظفرالدین شاه از این مراسم جنبی هيچ گزارشی داده نشده اسیت و تنهیا میی تیوان بیه
استناد اسناد دولتی اتریش از آن آگاهی یافت.
در ضيافت شام که به ميزبانی امپراتور برگزار شد ،به غير از سران و سياسيون دولت اتریش ،رجال
سياسی دولت قاجار حضور داشتند .البته از ميان  52نفر رجال و مسیئولين سياسیی و خیدماتی میالزم
مظف رالدین شاه ،نظيیر :امیين السیلطان ،حکیيم الملیک ،ظهيرالملیک ،موثیق الدولیه ،مفخیم الدولیه،
مشيرالملک ،و چند وزیر دیگر و نيز افرادی چون :صني السلطنه عکاسباشیی ،ناصیر همیایون رئیيس
موزیکان خاصه ،ندیم السلطان مترجم باشی و شماری دیگر ،تنها  96نفر در این مراسم حاضر بودند.
بعد از صرف شام ،هيات ایرانی در کاخ شمبرون از اجرای نمایش و موسیيقی برنامیه بالیه لیذت
بردند .آن چه برای شاه و اطرافيان در تئاتر پاره تدارک دیده شده بود ،با فکر و تدبير قبلیی و بیر پاییه
شناخت مهمانداران از گروه ایرانی و سليقه شرقی آنها بود .به همين منظور با نگاهی بیه برنامیه تئیاتر
پاره می توان فهميد که عنصر حرکت یعنی رقص .باله .حرکات نمایشی و .در اکثر این برنامه ها دیده
می شود  .به خصوص مطابق سند شماره  2می توان فهميد که بالط یا همان رقص در قسمت اعظیم
نمایشهای تئاتر پاره گنجانده شده است.
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نکته مهم و قابل تامل آن است که اجرای چنين برنامه های هنری ،نه تنها بر ذهن و روان شیاه
قاجار که بر تعدادی از مالزمين فرهيخته همراه او نيز اثرگذار و نتيجه بخش بیود .در ميیان مهمانیان
ایرانی مراسم گاال و یا نمایشهایی که در تئاتر پاره انجام شد ،شخص ظهيرالدوله نيیز حضیور داشیت.
همان شخصيتی که عالقه خاصی به نمایش و صد البته تعزیه داشیت و در اجراهیای تعزییه در تکيیه
دولت و دیگر تکایا ،اکثرا از سياسيون غربی برای تماشای تعزیه دعوت می کرد .حتی ادعا شده کیه او
نویسنده پيس هائی بود که در منزل وی با عنوان انجمن اخوت نمایش داده می

شد96.

شخصيت برجسته دیگر ،مرتضیی قلیی خیان صیني الدولیه( )9351-9573بیود .دانیش آموختیه
دارالفنون که خود مدتها در ارو پا زندگی می کرد و به دليل آشنایيش با زبانهای اروپایی چون انگليسی
و فرانسوی ،در پيدائی و گسترش هنر ترجمه در دوره قاجار نقش ایفاء کرده اسیت .هیم چنیين احمید
صني السلطنه مدیر عکاسخانه دارالفنون نيز جزء همراهان بود .کسی که در سفر دوم شاه بیه فرنیگ،
پسرش ميرزا ابراهيم خان عکاس باشی را نيز همراه خویش و در بين هيات همراه جای داد و این پدر
با چاپ سفرنامه شاه و آن پسر با تهيه عکسهای متعدد از مناطق مورد بازدید ،تاثير زیادی بیر جرییان
هنری دوره قاجار

گذاشتند97.

وین 53 :سپتامبر  : 9199در باره روز شنبه  55سپتامبر و برنامه هيات ایرانی ،گزارش سفرنامهمبارکه حاکی از آن است که شاه قاجار بعد از تماشای قورخانه وین و صرف ناهار در سفارتخانه اییران
در ان شهر ،در ساعت  7بعدازظهر به ضيافت شام وليعهد اتریش دعوت بیود و نیيم سیاعت بعید ،بیه
همراه امپراتور به تماشای اپرا نشست .اپرایی که «:بازی عقل و جهل بود...واقعیا اپیرای ویین را نمیی
توان گفت از جاهای دیگر پست تر است ،بلکه بپاره جهات مزیت

دارد97».

اما در ساعت  1 :39صبح روز  53سپتامبر ،مظفرالدین شاه با هيات همراه به منطقه ائی سرسبز از
حومه شهر وین رفت تا به شکار بپردازد .مراسم شکار خسته کننده بود و طبعاً هيات ایرانی بایید نيمیه
روز را در هتل به استراحت می گذراند .اما برنامه تفریحی بعد از ساعت شش بعد از ظهر و طبق برنامه
تنظيم شده قبلی برای صرف شام بود که شاه ایران مهمان امپراتور اتریش و جمعی از سياسيون ویین
بود .سپس ،در ساعت  7آتش بازی شروع شد .مراسمی بسيار قابل توجه و پر ابهت برای ایرانيیان .بیه
ویژه زمانی که مسحور صدا و نورپردازی شده و از تماشای رنگين شدن پهنه آسمان شیگفت زده میی
شدند .مراسم در یکی زیباترین قسمتهای کاخ سلطنتی شمبرون واق بر روی تپه و در پشت ساختمان
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بسيار زیبا و مجلل گلوریت( )Gloritteبرگزار می شد و تمامی مردانی کیه در مراسیم حضیور داشیتند
بایستی لباس رسمی با پاپيون می داشتند.
آتش بازی با یک نور سفيد بسيار غليظ در ساعت هفت آغاز شد و پانزده دقيقه بعد ،رنیگ سیفيد
کم کم محو شد و جایش را به چندین و چند رنگ داد ،گویی آسمان نقاشی شده بود .تا سیرانجام ،در
س اعت هفت و بيست و پنج دقيقه آتش بازی باالی تپه به اوج خود رسيد .نکته جالب آن که بر مبنای
گزارش سند شماره شش ،مکان دقيق افراد اجرا کننده و محل استقرار کالسکه ها و نام تمامی ترقه ها
به صورت دقيق ثبت شده بود.
البته ،پيشتر ،یعنی در اگوست  9199و در جریان همين سیفر نخسیت مظفرالیدین شیاه ،مراسیم
موسيقی و آتش بازی در کاخ اليزه پاریس در فرانسه انجام شده بود که با ابتکار مهمانداران فرانسیوی
و خشنودی شاه همراه شده بود و حتی بعد از اسیتماع موسیيقی در نمایشیگاه پیاریس ،شیاه بیاذوق و
سرخوش قاجاری دستور به خرید ساز چنگ

داد91.

 بوداپست 51 :سپتامبر  :9199مقصد بعدی بوداپست پایتخت مجارستان بود .کشیوری کیه بیهاتریش ملحق شده و امپراتوری اتریش -مجارستان را تشکيل می داد .مظفرالدین شاه سیاعت 99 :99
دقيقه صبح روز دوشنبه  51سپتامبر  9199با هيات همراه و به وسيله قطار از وین وارد بوداپست شد و
پس از مراسم استقبال توسط آرشيدوک ژوزف اگوست ،فرمانروای مجارستان و همراهان او ،به محیل
اقامت ،هتل هونگاریا  Hungariaرفت.
در مورد برنامه پذیرائی این روز از مسافرت ،دو روایت متفاوت از دو سند مختلیف وجیود دارد :در
اسناد شماره  7و  7که توسط ميزبان اروپائی و چندین روز قبل از آمدن شاه ،به زبان فرانسوی نوشته
شده ،دست کم چهار مورد وجود دارد که کمی شک برانگيز است .این که آیا تمامی این برنامه ها بعد
از ورود شاه اتفاق می افتد یا خير؟
 .1همه افعال در زمان آینده بيان شده است و مشخص می دارد که برنامیه رییزی قبیل از آمیدن
گروه ایرانی و از طرف مسئوالن اجرایی در بوداپسیت بیرای ورود شیاه در نظیر گرفتیه شیده ،از قیرار
مالقاتها تا بستن خيابانها برای تردد هيات ایرانی.
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 . 5وجود ضربدرهای قرمز و آبی در سند ،این احتمال را که بعضی از این برنامه ها حذف شیده ییا
به کل تغيير کرده اند را ،قوت می بخشد.
.3سند شماره  7نشان می دهد شاه در همان روز به دیدن یک اپرا با دستمایه و محتوای شیرقی
رفته ،اپرائی که از مدتها قبل نامه نگاری های آن انجام شده بود.
 .1در صفحه آخر سند شماره  7نوشته ای با مداد وجود دارد که معلوم است بعیدها نوشیته شیده
است .در این نوشته ،اشاره مختصری ب ه برنامه سه روزه شاه شده و جیز بیه غیذا خیوردن ،گیردش در
فضای سبز و نمایش شبانگاه به چيز دیگری اشاره نشده است.
با وجود چنين تناقضی ،این احتمال هست که همه اتفاقات این سندها رخ داده باشد.
 بوداپست 02 :سپتامبر0022آن چه در این روز بر شاه ایران گذشت ،چندان در اسناد اتریشی انعکاسی نیدارد .مگیر نامیه ای(
سند شماره  ) 1که بين نخست وزیر مجارستان و مسئول امور اجرای پذیرائی از شاه در بوداپسیت رد و
بدل شده است و حکایت از آن دارد که شاه ایران در ساعت  7:39عصر روز  52سپتامبر در خانه اپرای
بوداپست حاضر شده و از لژ مرکزی ،به نظاره یک باله با مضمون کامال شرقی به نام زليخا می نشيند
 .نکته مهم و جالب توجه هم ،جابجایی ساعت اجرا به خاطر حضور شاه بود .در سند مذکور آمیده کیه
اعليحضرت شاه در بالکن بزرگ روبروی صحنه نشسته بودند.
اما بر طبق گزارش مندرج در سفرنامه مبارکه ،گردش سواره در خيابانها و معبر بوداپسیت ،برنامیه
روزانه شاه بود .اما در شامگاه طبق روال هميشه ،بعد از صرف شام ،استماع موسيقی مجاری و تماشای

تئاتر و رقص دختران ،شاه را متلذذ کرد ،به قسمی که چنين نوشت « :هر قدر بخواهيم تعریف بسیا
»59

رقص و وصف تماشای آنجا را بنویسيم ،از حيّز نگارش و توصيف خارج است
 -بوداپست 02 :سپتامبر0022

در ساعت  1صبح روز  56سپتامبر 9 /جمادی االخر شاه از هتل خارج شده و به بازدید از کارخانه
اسلحه سازی بوداپست رفت .در این بازدید وزیر تجارت مجارستان او را همراهی می کیرد .سیپس ،در
ساعت  99:39به موزه ملی و کلکسيون هنر بوداپست رفته و با استقبال وزیر فرهنگ و مدیر موزه ملی
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روبرو شد .در ساعت  5بعد از ظهر و بعد از گردشی در جزیره مارگریت ،شاه به هتیل بازگشیت .طبیق
مستندات ،تمام مسيرهای عبوری پادشاه ایران ،برای مردم عادی مسدود بوده و امکان عبیور و میرور
وجود نداشته است.
هم چنين بر اساس گزارش اسناد ،حرکت به سمت ميدان فرانتس ژوزف واق در خيابیان آکادميیا
برای دیدن ساختمان جدید پارلمان مجارستان و دیدار با شماری از سياسيون و من جمله وزیر تجیارت
مجارستان از برنامه های دیگر مظفرالدین شاه بود .در این جا استقبال بسيار رسمی و درخوری از شیاه
شد .به نحوی که مدیر اجرایی فرمانروای مجارستان شخصا به پيشواز شاه ایران آمده و او را در ادامیه
مسيرش همراهی نمود .سپس ،با همراهی مهمانداران عالی مقام ،ایستگاه قطار جيزال و ایستگاه مترو
باغ وحش بوداپست مورد بازدید قرار گرفت .بازدیدی که تمامیاً بیه وسیيله قطیار انجیام شید ،امیا در
سفرنامه مبارکه از آن سخنی به ميان نيامده است.
مطابق اسناد موجود ،تمامی بازدید کنندگان در چهار واگن مستقر شدند :واگن اول ریيس پليس و
گارد محافظ ،واگن دوم شاه و مقامات بلندپایه ایرانی و مجاری و در واگن سوم و چهیارم هیم ،خدمیه
قرار داشتند .در ایستگاه جيزال شاه و دیگران به بازدید از چند موزه و به ویژه موزه تجارت و ارتباطیات
سرگرم شدند تا هنگام ظهر که مهمانان ایرانی به هتل هونگارییا بازگشیتند .در حیدود سیاعت  3بعید
ازظهر ،شاه بر آن شد تا در معيت رئيس تشریفات دولت مجارستان به قدم زدن در خيابانهای بوداپست
بپردازد و ساعت  2به هتل باز گردد.
 بوداپست 02 :سپتامبر 0022سرانجام موعد رفتن شد و در ساعت 99: 39صیبح پنجشینبه دوم جمیادی االخیر  9397ه.ق ،بیا
بدرقه گرم فرمانروای مجارستان و مسئولين بلندپایه مجاری و در ميان هياهوی شعارهای زنده باد شاه
اهالی بوداپست ،مظفرالدین شاه قاجار مجارستان را به قصد صربستان و مرزهای عثمانی ترک کرد.
نتیجه
در باره علل و نتایج سفرهای خارجی پادشاهان قاجار ،که در نوع خود بدی و بحث برانگيیز بیوده
است ،اظهارنظرهای بسياری صیورت گرفتیه اسیت .امیا از ییک منظیر ،همچیون سیفرهای رجیال و
دانشجویان ایرانی سده  91م ،این مسافرتها نيز ،در آشنائی با مظاهر تمدن و فرهنگ غیرب و ظیواهر
مدرنيته نقش داشته است .سفر چند روزه مظفرالدین شاه قاجار و دولتمردان ایرانی به اروپا ،آن هیم در
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آستانه بحران سياسی و اقتصادی منتهی به نهضت مشروطه ،هر چند هزینیه بیردار و عشیرت طلبانیه
فرض می شد؛ اما باعث تحریک ذوق هنردوستانه بزرگمردان سياسی و جلب توجه ایشان به بخشی از
هنرهای مغفول مانده در ایران سنتی و دین مدار شد .هرچند ،پذیرائی مهمانداران فرانسوی یا اتریشی
با مراسم فرح بخش و شادی آفرینی چون باله ،اپرا ،کنسرت و آتش بازی ،به مثابه سینت متیداول در
تشریفات ملت های هنردوست اروپای مرکزی بود ،ليکن مشاهده این آئیين هیای هنرپردازانیه در مهید
تمدن غرب ،مسئولين ایران را بر آن داشت تا به اقتباس از این سنن همت گمارند.
حتی اگر بپذیریم سخن ناقدان خرده بينی را که این گونه تقليد کردنها را سیطحی نگرانیه و کیم
ارزش تلقی می کنند .باز هم ،بروز رسانی هنرهای بصری و نمایش و موسیيقی در اییران معاصیر ،تیا
حدی متاثر از این اقتباسها و دنباله رویها است .انتقال اجرای موسيقی و نمایش از محيط بسته دربارها
به ميان کوچه و بازار و تشدید عالقه روزافزون مردم به حضور در سالنهای تئاتر و سیينما و بیه وییژه
مشاهد ه برنامه رقص و آواز از نزدیک ،تا حدی زیادی برگرفته از این گرایش و اقتباس بوده است.
بنياد هنر نمایش در اسطوره ها و شعائر آئينی کهن ایرانی نهفته است و همچون دیگر ملتهیا کیه
سنتهای هنری خود را تا امروز و در قالب کارناوالها و مراسم سوگمندانه یا شیادی آفیرین دنبیال میی
کنند ،ایرانيان نيز ،با تداوم بخشيدن به آئينهایی چون :سوگ سياوش ،جشن آب ریزان ،گانبارهیا و ..از
دوران معاصر با اجرای نمایشهای محلی چونان :ميرنوروزی ،تعزیه گردانی و پرده خوانی ،هنر نمیایش
را همچنان زنده نگه داشتند .اما هنگامی که فضای فرهنگی ایران از تاثير مفر میذهب و سینتگرائی
متحجرانه تا حدودی رهایی یافت ،با سفر شاهان بیه دییار فرنیگ ،زمينیه سینت شیکنی و رهیائی از
یکجانبه گرائی و تعصب به دست آمد .افق دید ایرانی بازتر شد و هنرهای نسبتاً محدود شده و ممنوعه
با رنگ و لعاب مدرن احياء شدند.
مظفرالدین شاه قاجار به عنوان یکی از ضعيف النفس ترین شاهان تاریخ معاصر ،طی سه سفر بیه
اروپا از نزدیک شاهد ترقی و رشد تمدنی و اعتالی فرهنگی غرب بود .در اتریش به تماشای نیوعی از
تئاتر و مراسم جنبی آتش بازی و نورپردازی پرداخت که برای شیخص وی تیدارک دییده شیده بیود.
شگفت زدگی او از توانائی چنين نمایشهای به اصطالح محيرالقولی ،شیاید باعیث شیده تیا ایین شیاه
کودک صفت و ظاهربين اندکی در تمایز بين معيارهای توسعه در ایران با اروپا تامیل و تیدبری کیرده
باشد و از همين رهگذر به فکر تغيير اوضاع بر آمده باشد.
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آرشيو اسناد و مدارک شهر وین.
شيرازی ،امير ،)9363(،سفرنامه فرنگ ،سفر اول ،تهران :شرق
مرکز ایرانشناسی وین ،.آرشيو داخلی
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