
راه كوتاه
ــى در ميانة قرن هفدهم  ــال 1633 ميالدى، يعن در س
ــالة عقيدتى، با برخوردهاى  و در اوج جنگ هاى 30 س
خونين ميان «كاتوليك»ها و «پروتستان »هاى آلمانى، 
شاه فريدريش سوم، امير ايالت «هولشتاين» هيئت 
اقتصادى بزرگ و پرشمارى را روانة روسيه و ايران عهد 
ــمال اروپا و از  ــوى كرد؛ به اميد آن كه بتواند از ش صف
مسير روسيه و درياى خزر، راهى بازرگانى به آسيا بيابد 
ــمال اروپا  ــم را به طرف ش و به اين ترتيب جادة ابريش
ــان در اين راه از  ــمالى آلم برگرداند. اين امير ايالت ش
حمايت اسپانيا نيز برخوردار بود. زيرا جنگى اقتصادى 
در  اروپاى آن روزگار در ميان بود. كشورهاى دريانورد، 
ــارت دريايى را با هند و  ــتان و هلند، تج به ويژه انگلس
ايران به انحصار خود درآورده بودند و كشورهاى اروپاى 
ــا مرزهاى  ــرق، همه جا ب ــكى به ش ــه، در راه خش ميان
گذرناپذير امپراتورى عثمانى برمى خوردند. امپراتورى 
ــيحيت بود، اين   ــمن بزرگ جهان مس عثمانى كه دش
ــت، تا آن حد  ــته نگه  مى داش راه ها را به روى آنان بس
ــورها نمى ماند جز اين كه يا  ــه چاره اى براى اين كش ك
ــم بپوشند، يا گرد قارة آفريقا  ــرق چش از بازرگانى با ش
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ــيار كوتاه تر «مسكو- خزر- اصفهان»  بگردند. در اين ميان، راه بس
ــى ها و  ــت انگليس ــرق را از دس ــت انحصار تجارت با ش مى توانس

هلندى ها بيرون آورد.
ــادى آدام الئاريوس1 (1599-1671)،  مترجم اين هيئت اقتص
ــت از  ــزرگ دوران خود بود كه بعدها، پس از بازگش ــان پژوه ب زب
ــاه صفى،  اصفهان به آلمان، به كمك يك قزلباش فرارى دربار ش

به نام حق وردى، «گلستان» سعدى را به آلمانى ترجمه كرد.

عشق به صلح
ــفر پرخطر هفت ساله، شاعر و  ــتيار آدام الئاريوس در اين س دس
دانشجوى جوانى به نام پائول فلمينگ2 بود كه تحصيل در رشتة 
پزشكى را ناتمام گذاشت و با هيئت همراه شد. زيرا در عشق پاك 
خود به مسيحيت و ميهن، مى پنداشت رسالت ضمنى و پنهان اين 
هيئت برقرارى اتحاد ميان روسيه و ايران، يعنى همسايگان شمالى 
ــرقى تركان عثمانى بر ضد اين امپراتورى بزرگ اسالمى، و از  و ش
اين راه، كاستن فشار تركان بر اروپاى مسيحى است و اگر چنين 
ــد، گروه هاى درگير جنگ هاى عقيدتى و خانگى در آلمان  مى ش
ــت از برادركشى برمى داشتند، عليه دشمن خارجى متحد  نيز دس

مى شدند و صلح به مزارع سوختة آلمان بازمى گشت.
تعدادى از اعضاى هيئت، در راه روسيه، اقامتى يك ساله در شهر 
«تالين» داشتند؛ از جمله پائول فيلمنگ. آلمانى ها در سال 1635 

در «بندر گوركى» امروز با كشتى خود كه در اين فرصت يك ساله 
ــاختند، در طول ولگا و ساحل غربى خزر رو به طرف داغستان  س

شراع كشيدند.
چكامة غرورآميز حاضر كه به سبك شعر باروك پر از شخصيت هاى 
ــده است. هيئت  ــت، در اين حال و هوا سروده ش ــطوره اى اس اس
ــفر خود ادامه داد و با  ــكى به س ــتان، از راه خش آلمانى از داغس
ــان، در سوم اوت 1637 به  عبور از اردبيل، قزوين، رى، قم و كاش
اصفهان رسيد و شاه صفى را خواهان معامله يافت. هيئت پس از 
اقامتى سه ماهه در اصفهان، از راه رشت و آستارا به خانه برگشت 
ــال 1639 اعضاى هيئت به هولشتاين رسيدند.  ــرانجام در س و س
ولى تنها يك سال بعد از بازگشت به ميهن، يعنى در سال 1640، 
ــاعر خوش قريحه و جوان در غايت فرسودگى،  پائول فلمينگ ش

خستگى و دل سردى درگذشت.
ــال هاى سفر او به اصفهان، اسپانيا كه متحد هولشتاين بود،  در س
در نبردى دريايى از هلند شكست سختى خورد و در نتيجه اهداف 
سفر به ايران نافرجام ماند. سرانجام، جنگ هاى 30 ساله ميليون ها 
ــاند و هر كه هم از چنگ جنگ رهايى  ــان را به كام مرگ كش انس
ــد و از  يافت، در چنگال طاعون هاى پى درپى و همه گير گرفتار ش

پا درآمد. 

اينك چكامه پائول فلمينگ در ستايش سفر به ايران:

بر سر درياى خزر
اى خوب روترين همة سيرن هاى آسيايى،

اى دوريس، به درآ، و راه ما را پيش روى ما به ما بنما!
به درآييد اى ستارگان كاستور و پولوكس!

شما اى برادران هلنى
كه تاكنون هيچ كشتى آلمانى را

بر سر درياى خزر مخاطب نساخته ايد!
فروغى بر راه ما بتابيد،

فروغى چنان كه شب ظلمانى هم،
در پرتو شما ما را راه يافتن بياموزد.

اينك در اين جا يك كشتى بلندنام و شريف،
كشتى اى كه در خور مارس است و زيبندة نام او

و مردانش به ستايش شما
از سرزمين شامگاهى به سرزمين بامدادان آمده اند.

پى نوشت
1. Adam Olearius
2. Paul Fleming (1609-1640)

هيئت آلمانى از داغستان، از راه 
خشكى به سفر خود ادامه داد 

و با عبور از اردبيل، قزوين، رى، 
قم و كاشان، در سوم اوت 1637 
به اصفهان رسيد و شاه صفى را 
خواهان معامله يافت. هيئت پس 
از اقامتى سه ماهه در اصفهان، از 
راه رشت و آستارا به خانه برگشت 
و سرانجام در سال 1639 اعضاى 
هيئت به هولشتاين رسيدند
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