ﺳ و ﺳﻪ ﭘﻞ
ﺳوﺳﻪﭘﻞ
ﺳ و ﺳﻪ ﭘﻞ ﯾﺎ ﭘﻞ اﻟﻪوردی ﺧﺎن ﭘﻠ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۳۳دﻫﺎﻧﻪ ۲۹۵ ،ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  ۱۴ﻣﺘﺮ ﻋﺮض ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻪوردی ﺧﺎن ﺑﺮ روی
زاﯾﻨﺪهرود در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ آبﭘﺎﺷﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎجﺷﻮﯾﺎن اراﻣﻨﻪ ی اﺻﻔﻬﺎن در دوره ی ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳ ﺳﺎﯾﺲ اﯾﻦ ﭘﻞ از ﭘﻞﻫﺎی درﺟﻪ اول ﻋﺎﻟﻢ ،ﺷﺎردن آن را ﺷﺎﻫﺎر ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻔﺖ آﻓﺮﯾﻦ و دن ﮔﺎرﺳﯿﺎ آن را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﻣداﻧﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻟﺮد ﮐﺮزن »اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﺑﺮای دﯾﺪن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﻣﺗﻮان آن را ﺑﺎﺷﻮه
ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻞ دﻧﯿﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ« [۶].دن ﮔﺎرﺳﯿﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﭘﻞ ﻧﯿﺰ از ﺑﻨﺎﻫﺎی اﻟﻪ وردی
ﺧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﺣﺎﺳﺪاﻧﺶ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧ ﺷﺨﺺ
اوﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎور ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ وردی ﺧﺎن ﭘﻞ را ﺑﻪ ﺧﺮج ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﯾ از ﺷﻌﺮای دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﻋﻠ ﻧﻘ ﮐﻤﺮهای ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎی ﭘﻞ را در ﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﺎل  ۱۰۰۵ﻫﺠﺮی ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آوردهاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎل ،درﺳﺖ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ روزﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻫﻤﺘﺎی ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺳ وﺳﻪ ﭘﻞ،
ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻋﺒﺎﺳ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵دی  ۱۳۱۰ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ ﺛﺒﺖ  ۱۱۰ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از آﺛﺎر ﻣﻠ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ.

و ﺑﻪ رواﯾﺘ دﯾﺮ:
اﯾﻦ ﭘﻞ در ﺳﺎل ) ۱۰۱۱ه.ق( ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺷﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ آراى ﻋﺒﺎﺳ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه داراى ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ )دﻫﺎﻧﻪ( ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭼﺸﻤﻪ آب ﺧﺎرج ﻣﮔﺮدﯾﺪه ،ﭘﻠ ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﺷﺎﻟﻮده آن ﺑﺎ ﺳﻨ و آﻫ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ آﺟﺮ و ﮔﭻ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و دو ﻃﺮف ﭘﻞ ﻏﺮﻓﺎت و ﻏﻼم
ﮔﺮدﺷﻬﺎى ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎى زﯾﺮﯾﻨﺶ زﯾﺎد ﺑﺎ ﻋﺮض و ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻃﻮل آن  ۳۵۰ﻗﺪم و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺪم و ﺷﺶ
ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﺮح داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 ‐۱راه وﺳﻂ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر ﺳﻮاره و ﮔﺮدوﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ۲ .و  ۳دو ﻃﺮف ﭘﻞ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﮔﺎﻻﻟﺮﯾﻬﺎ ى زﯾﺒﺎ ﻣﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ
ﭘﯿﺎدهرو ﺗﺨﺼﯿﺺ داﺷﺖ ۴ .و  ۵ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﻬﺎى ﮔﺎﻻرى از دو ﻃﺮ ف ﮐﻪ دور آن ﻧﺮده داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻐﯿﺎن رود ﺗﻔﺮﺟﺎه ﺑﺎﺷﻮﻫ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺎﻻرﯾﻬﺎى ﭘﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻠﻪﻫﺎى ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺰﯾﺮ ﭘﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺷﺪ و از زﯾﺮ ﭘﻞ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻢ آﺑ ﻋﺒﻮر ﻣﮐﺮدﻧﺪ۶ .
از زﯾﺮ ﭘﻞ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﭘﻞ را ﺳﯿﺎﺣﺎن اﻧﻠﯿﺴ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻧﻮد ﯾﺎرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻔﺖ دﻫﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن  ۳۳دﻫﺎﻧﻪ دارد و
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﭘﻞ  ۳۳ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻬﺮت دارد.
اﯾﻦ ﭘﻞ را ﺑﻨﺎﻣﻬﺎى :ﭘﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳ – ﭘﻞ اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن – ﭘﻞ ﺟﻠﻔﺎ – ﭘﻞ ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ – ﭘﻞ ﺳ و ﺳﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ
ﻫﺮ ﯾ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ‐۱ :ﭘﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳ از آن ﺟﻬﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول دﺳﺘﻮر ﺑﻨﺎى آن را داده اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﻤﺒﺎﺷﺮت و
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪه و از ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻮده آن را ﭘﻞ ﺟﻠﻒ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻮن در اﺑﺘﺪاء ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﭘﻞ ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ و اﯾﻨ ﺳ و ﺳﻪ ﭼﺸﻤﻪ دارد ﺑﻪ ﭘﻞ ﺳ و ﺳﻪ ﭼﺸﻤﻪ اﺷﺘﻬﺎر دارد.
اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﮐﻬﻨﻪ ﻋﺒﺎﺳ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎغ ﻫﺰار ﺟﺮﯾﺐ و ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﻞ در ﺟﺸﻦ آﺑﺮﯾﺰﮔﺎن و آب ﭘﺎﺷﺎن ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺎه و ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﻌﺮاء و رﺟﺎل و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺮﺣ را ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳ ﺳﺎﯾﺲ اﻧﻠﯿﺴ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و وﺿﻊ ﭘﻞ را در آﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ و
اواﺋﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻫﺠﺮى ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎً در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮔﺮدد:
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺷﻮه ﭼﻬﺎرﺑﺎغ از ﯾ ﻃﺮف ﺑﻪ ﭘﻞ اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯿﻪ روى ﺑﻮﯾﺮاﻧ ﻧﻬﺎده ﻣﻌﺬا از ﭘﻞ ﻫﺎى
درﺟﻪ اول ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ از ﯾ ﺷﺎﻫﺮاه ﺳﻨ ﻓﺮش ﺷﺪه وارد ﻣﺪﺧﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﭘﻞ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺷﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺷﻔﺖ
آور اﯾﻦ ﭘﻞ ﮐﻪ  ۳۸۸ﯾﺎرد ﻃﻮل آﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾ ﺟﺎده ﺳﻨ ﻓﺮش ﺷﺪهاى ﺑﻪ ﻋﺮض  ۳۰ﭘﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﯾﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻪ ﻣﻌﺒﺮ در ﺳﻪ

ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾ از آﻧﻬﺎ راه ﻣﻌﻤﻮﻟ روى ﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف آن ﻃﺎق ﻧﻤﺎﻫﺎى ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻃﺎﻗﻨﻤﺎﻫﺎ از ﻃﺮﻓ ﺑﺮودﺧﺎﻧﻪ و از ﻃﺮﻓ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎده ﻣﺸﺮف ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﻗﻨﻤﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮى ﻧﻘﺎﺷ ﺷﺪه
ﺗﺰﯾﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾ ﭘﯿﺎده روﻫﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻪ ﮐﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﻦ راه اﺻﻠ وﺻﻞ ﻣﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺒﺮ
دﯾﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﺘﺪاد ﻣﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﻞ ﻣﺷﻮد ﮐﺮد و آن از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ آﻧﻪ ،ﭘﻞ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺎرﯾ زﻧﺪه رود در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ،اﻧﺪاﻏﺰه ﺟﻨﺒﻪ ﻇﺮاﻓﺖ
دارد.
در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨ اﺻﻔﻬﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
در اﻧﺘﻬﺎى ﺟﻨﻮﺑ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﻞ اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻧ و ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد و در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﺷﺎه
ﻋﺒﺎس دﺳﺘﻮر ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺘﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ را ﻣداده رﻓﯿﻖ و ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺷﺎه ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺟﺮ و ﺳﻨ ﺗﺮاش
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣداد ،وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﺎ ﻗﺪﯾﻤﺶ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدى ﻧﺮده اﺳﺖ .اﯾﻮاﻧﭽﻪﻫﺎ و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎى زﯾﺒﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﻞ ﮐﻪ
ﺟﺎى ﻧﺸﺴﺘﻦ اﻫﺎﻟ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮل اﯾﻦ ﭘﻞ  ۲۹۵ﻣﺘﺮ و ﻋﺮﺿﺶ  ۱۳/۷۵ﻣﺘﺮ
ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳ و ﺳﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﺪه در ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدى از ﺑﺴﺘﺮ
رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و اﺷﺠﺎرى ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﻞ از ﻋﺒﻮر آب ﻣﺤﺮوم ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻤﻦ ﺑﻮد ﺑﻠ
ﻣﺘﺮوک ﺷﻮد وى در ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﮐﻪ آﻗﺎى ﻣﺼﻄﻔ ﺧﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن را داﺷﺖ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮج داد و اراﺿ ﻣﺰﺑﻮر را از ﺗﺼﺮف ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﺧﺎرج و ﻣﺠﺮاى ﻋﺒﻮر آب ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﻮارﻫﺎى
ﺳﻨ در ﻃﺮف ﺷﻤﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻧﻮز آﺛﺎرش ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﺶ زﺑﺎﻧﺰد ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .در دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ اراﻣﻨﻪ ﺣﻖ
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺪاﻧ ﮐﻪ اول ﭘﻞ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﺮان اﺻﻔﻬﺎﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﻧﺪ در ﺟﻞ اﯾﻦ ﭘﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮ روى ﺳﺘﻮﻧ ﺑﺎرﺗﻔﺎع  ۵ﻣﺘﺮ دﯾﺪه
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺒ ﺳﻮار و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﺠﻤﺴﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﯿﺪان  ۲۴اﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد.
در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ ﭘﻞ ﯾﻌﻨ اول ﺧﯿﺎﺑﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق اﻣﺘﺪاد دارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺟﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
(ﻗﺒﺮش در ﺟﻬﺎﻧﺒﺎره اﺳﺖ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻞ ﺟﻮﺋ و ﺧﻮاﺟﻮ اﻣﺘﺪاد
دارد.
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﺧ اﺻﻔﻬﺎن وﺿﻊ ﭘﻞ زاﯾﻨﺪه رود را در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و اﻗﺘﻀﺎء
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﻞ اﯾﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درج ﮔﺮدد.
ﺗﺎورﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎح ﻓﺮاﻧﺴﻮى راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﭘﻞ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﻢ اﻟﺪوﻟﻪ اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﻮرى آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭘﻠ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﮐﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﻞ اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻧ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﭘﻞ ﺟﻠﻔﺎ ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻞ ﺗﻤﺎم از آﺟﺮ و ﺳﻨ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ آن ﺑﯿ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ .دو ﻃﺮف آن از وﺳﻄﺶ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ۳۵۰ ،ﻗﺪم ﻃﻮل و
ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺪم ﻋﺮض دارد و زﯾﺮ آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ و ﻃﺎق از ﺳﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻠ ﭘﺴﺖ و ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ ،در دو ﮐﻨﺎره ﭘﻞ
راﻫﺮوى ﺑﻪ ﻋﺮض ﻫﺸﺖ ﻧﻪ ﭘﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻤﺎم اﻣﺘﺪاد ﭘﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺎق ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۲۵ﯾﺎ  ۳۰ﭘﺎ ﺳﻘﻒ آن را
ﻧﺎﻫﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد ،اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻮا ﺧﻮرى ﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﮔﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺑﺎﻻى ﺳﻘﻒ راﻫﺮوﻫﺎ ﻋﺒﻮر
ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟ از زﯾﺮ آن راﻫﺮوﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺮده و ﻧﻬﺒﺎن اﺳﺖ و روزه ﻧﻬﺎﺋ ﺑﻪ ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ دراد ﮐﻪ
ﻫﻮاى ﻟﻄﯿﻒ و ﺧﻨ از آﻧﻪ داﺧﻞ راﻫﺮو ﻣﺷﻮد .زﻣﯿﻦ راﻫﺮو از ﺳﻄﺢ ﭘﻞ ﺧﯿﻠ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺎﻻى آﻧﻬﺎ
ﻣروﻧﺪ .ﻓﻀﺎى وﺳﻂ ﭘﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر ﮔﺎرى و دواب اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳۵ﭘﺎ ﻋﺮض دارد .ﯾ ﻣﻌﺒﺮ دﯾﺮ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
و وﻗﻊ ﮐﻤ آب ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻨ ﺧﯿﻠ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ و آن از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ در ﺧﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻ ﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﻬﺎ ﻧﺰدﯾ
ﻫﺮم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﺗﻮان از روى آﻧﻬﺎ رد ﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﭘﺎﺗﺮ ﺑﺸﻮد .از ﺗﻤﺎم دﻫﻨﻪﻫﺎى زﯾﺮ ﭘﻞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ درﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺸﻤﻪ

ﮔﺬرادهاﻧﺪ ﻣﺗﻮان ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد از ﭘﻠﺎﻧ ﮐﻪ در ﻗﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از روى ﭘﻞ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻃﺎﻗﻬﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣروﻧﺪ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﻠﻪ ﻫﺎﺋ در دو ﻃﺮف دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﻬﺘﺎﺑ روى راﻫﺮوﻫﺎ ﺻﻌﻮد ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺮض راه ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺗﻮاز ) ۴ذرع
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً) اﺳﺖ ،و در دو ﻃﺮف ﻧﺮده و ﻣﺤﺎﻓﻈ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺮت ﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﻌﺒﺮ در روى اﯾﻦ ﭘﻞ وﺟﻮد دارد :ﯾ در وﺳﻂ و ﭼﻬﺎر ﺗﺎ در دو ﻃﺮف ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازى زﯾﺮ و ﺑﺎﻻى
ﻫﺮاﻫﺮورﻫﺎى ﭘﻠﺎن ﺗﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﻞ ﻣرود ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً اﯾﻦ ﭘﻞ از روى ﺻﻨﻌﺖ و اﺳﺘﺎدى ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺸﻨﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
و ﺷﺎﻫﺎر اﺑﻨﯿﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴ دور اﺳﺖ از اﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎم ﭘﻞ ﻧﻒ ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳ ﺳﺎﯾﺲ اﻧﻠﯿﺴ در ﺷﺮﺣ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻞ زاﯾﻨﺪه رود ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ روى ﺑﻪ وﯾﺮاﻧ ﻧﻬﺎده از ﭘﻞ
ﻫﺎى درﺟﻪ اول ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺗﺎورﻧﯿﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠ ﻧﺬارده ﮐﻪ در ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎورﻧﯿﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮراد
ﻧﻈﺮش ﺳﺎده ﻧﺒﻮد و اﻏﻠﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﯾﺪﮔﺮ آﺛﺎر اﯾﺮان را ﮐﻮﭼ و ﭘﺴﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و از دﯾﺮان ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ در
ﺗﺠﻠﯿﻞ اﺻﻔﻬﺎن ﻏﻠﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻨﻪ آراى ﻣﺨﺘﻠﻔ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ ﻧﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاى اﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﺻﺎﺋﺐ درﺑﺎره آن ﺑﻮد و اﯾﻨﻪ درﺳﺘ و
ﻧﺎدرﺳﺘ ﻧﻈﺮﻫﺎﺋ ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺗﺎورﻧﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﻞ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻤﺘﺎز و در درﺟﻪ اول ﻗﺮار دارد و ﭼﻮن از
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود زﯾﺮ ﺷﻤﺎره  ،۱۱۰ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺨ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن و ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺧﺎرﺟ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺟﺸﻦ آﺑﺮﯾﺰان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد و اﮔﺮ در
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر زاﯾﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻞ ﺳ و ﺳﻪ ﭘﻞ و اﮔﺮ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر درﯾﺎى ﺧﺰر ،و ﮔﺎﻫ روى ﭘﻞ ﺳ و ﺳﻪ
ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮﮔﺰر ﻣﮐﺮد.
در ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﺎﻧ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز ﮐﻪ ﺷﺎه در ﺳﺎل  ۱۰۱۸ﻫﺠﺮى در روى ﭘﻞ ﺳ و ﺳﻪ ﭘﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﺳﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز دوام ﻣﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺎغ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﭘﻞ اﻟﻠﻬﻮردى ﺧﺎن را ﻧﯿﺰ آﺋﯿﻦ ﻣﺑﺴﺘﻨﺪ و
ﭼﺮاﻏﺎن ﻣﮐﺮدﻧﺪ .و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻠﺮﯾﺰان ﺻﻮرت ﻣﮔﺮﻓﺖ ،و ﮔﻠﻬﺎى ﻓﺮاوان در راه ﺷﺎه و
ﻫﻤﺮاﻫﺎن او رﯾﺨﺘﻪ ﻣﺷﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۰۱۸ﺑﺎ آﻧﻪ ﺟﺸﻦ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ
روز ﺟﺸﻦ ﻧﻮروزى ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻞ ﮔﻠﺮﯾﺰان ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن در ﭼﺮاﻏﺎن و آﺋﯿﻦ ﺑﻨﺪى ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﺋ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎه ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺎﻟﯿﺎت آن ﺳﺎل را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ و ﮔﻠﺮﯾﺰان ﻣﯿﺮ ﺣﯿﺪر ﻣﻌﻤﺎﺋ ﮐﺎﺷ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﮔﻞ ﮔﺸﺖ روى ﭘﻞ ﭼﻮ ﮐﻨﺪ ﺧﺴﺮو ﻋﺠﻢ ﮔﻞ ﮔﺸﺖ روى ﭘﻞ ﭘ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻦ رﻗﻢ
ﻣﻮﺿﻮﻋ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎى ﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺮ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﮐﺒﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۰۱۸ﮐﻪ ﺟﺸﻦ
ﮔﻠﺮﯾﺰان در ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟ ﻣﻮرﺧﺎن ﺳﺎل اﺗﻤﺎم را ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﻮﺗﻪاﻧﺪ:
اﺳﻨﺪرﺑﯿ در ﻋﺎﻟﻢ آراء در وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ) (۱۰۱۱ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
در اﻧﺘﻬﺎى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻏ ﺑﺰرگ و وﺳﯿﻊ ،ﭘﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎص ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻃﺮح اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺒﺎغ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻣﻮﺳﻮم
ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ و ﭘﻞ ﻋﺎﻟ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺧﺎص ،ﻣﯿﺎن ﮔﺸﺎده ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم ﻃﻐﯿﺎن آب در ﮐﻞ ،ﯾ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ در
ﻣآﯾﺪ ،ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زاﯾﻨﺪه رود ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ دو ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺪﯾﺮ اﺗﺼﺎل ﯾﺎﺑﺪ.

ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺟﺎﺑﺮى اﻧﺼﺎرى در ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﻔﻬﺎن و رى در وﻗﺎﯾﻊ اﺳﻞ  ۱۰۰۵ه.ق) ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اﺻﻔﻬﺎن را ﭘﺎى ﺗﺨﺖ داﺋﻤ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﻃﺮح ﻋﻤﺎرات ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺪاﻏﺦ ،ﺳﺮ درب درب ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺟﻨ او اﺳﺖ ﺑﺎ ازﺑﺎن.
و در وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ) ۱۰۰۸ه.ق( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﺷﺎه از ﻫﺮات ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن آﻣﺪه و ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﻋﻤﺎرات و ﺑﺎﻏﺎت ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از اﻣﺮاء ﺑﺎﻏ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺣﻮاﺷ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ
ﮐﻬﻨﻪ در ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ.
و ﻧﯿﺰ در وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ) ۱۰۰۸ه.ق( ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن را ﻓﺮﻣﻮد ﭘﻞ زاﯾﻨﺪه رود را ﺑﺎ ﻋﻤﺎرات دﯾﻮاﻧ ﺑﺴﺎﺧﺖ.
در وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ) (۱۰۱۲ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﻨﺎى ﺳﺮ درب ﻋﺎﻟ ﻋﯿﺼﺮﯾﻪ و ﮐﺎﺷ ﮐﺎرى ﻣﻤﺘﺎز آن …
ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯿﻨﻘ ﮐﻤﺮهاى ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻧﻘ ﮐﻪ از ﺷﻌﺮاى زﻣﺎن ﺑﻮده ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺨ ﺳﺮوده ﮐﻪ اﺑﯿﺎت آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻓﻠ ﻗﺪر اﻟﻪ و ﯾﺮدى ﮐﻪ ﻗﺪر ز ﻋﺒﺎس ﺷﺎه اﻧﺪر اﯾﺎم ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﯿ وﯾﺮدى دادﮔﺮ ﭘﻠ ﮐﺪر آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺴﻌ ﻣﻠ ﺳﯿﺮت آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺨﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﻦ اﺗﻤﺎم ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ زﺑﺮ دﺳﺖ ﺻﻌﺐ اﻣﯿﺮ ﭼﻮ ﺑﻨﺪ اﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ
ﭘ ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﭘﻞ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﮐﺴ ﺧﻮﺑﺘﺮ از «ﭘﻞ اﺗﻤﺎم ﯾﺎﻓﺖ»
ﻇﺎﻫﺮاً ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺎﻟﻢ آرا اﯾﻨﺴﺘﻪ ﭘﻞ در ﺳﺎل ) ۱۰۱۱ه.ق( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﺟﺎﺑﺮ اﻧﺼﺎرى ﻗﺴﻤﺘ ﺣﺎﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﺰﺑﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺘ ﻣرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺎ ﺳﺮ در ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﻮده
و ﺣﺎل آﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮ در ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ را از وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل  ۱۰۱۲ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻫﯿﭻ اﺷﺎره ﺑﺴﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻧﻘ ﮐﻤﺮهاى ﻫﻢ ﺣﺎﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻞ اﻣﯿﺮ در ﺳﺎل ) ۱۰۰۵ه.ق( اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع
آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﭘﻞ ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ و ﯾﺎ اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺮف ﯾﺴﺎل
ﭼﯿﻨﻦ ﭘﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪال ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ) ۱۰۰۳ه.ق( ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ) ۱۰۰۵ه.ق( ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪاء ﭘﻞ واﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻃﺮف ﭘﻞ ﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﯾﻌﻨ اﺗﻤﺎم آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻪ ﺳﺮودهاﻧﺪ و ﻋﺎﻟﻢ آراء ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺰار و ﭘﻨﺞ ﻫﺠﺰرى اﺳﺖ و ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻋﺠﺐ ﭼﺎرﺑﺎﻏ اﺳﺖ ﺑﻬﺠﺖ ﻓﺰا ﮔﺮش ﺛﺎﻧ ﺧﻠﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ
ﭼﻮ ﺗﺎرﯾﺦ آن دل ﻃﻠﺐ ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻬﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﮐﺎم دل ﺷﻪ ﺑﺮ آﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﺣﺮوف ﺟﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﺰار و ﭘﻨﺞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺋ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﺮو ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﺷﺪه ﺳﺎل ﻫﺰار و ﯾﺎزده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺬﮐﺮه ﻧﺼﺮآﺑﺎدى ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻼل ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه و آن ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﮐﻠﺒﻪاى را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺪم ﺑﺎﻧ ﻣﻄﻠﺒﻢ ﺗﯿﻪ ﺳﺎن ﻋﻠ اﺳﺖ
زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﯿﺾ ﯾﺎﻓﺘﻢ ز اﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻠ ازﻟ اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻪ دﻟﺸﺎ ﺷﺪش ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻮﻧﻪ از ﮐﻠﺐ آﺳﺘﺎن ﻋﻠ اﺳﺖ
و از ﻃﺮﻓ اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ) ۱۰۰۴ه.ق( از ﻃﺮف ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر و
ﺗﻤﺸﯿﺖ ﻣﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻬﯿﻠﻮﯾﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺰوه ﺣﻮﻣﺘﺶ اﻓﺰوده ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺷﻮد ﮐﻪ
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻪ ﻣﻘﺮ ﺧﻮد را ﺻﺎﻓﻬﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ در ﺻﺪد ﺑﻮده ﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ رو دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﺋ ﺑﺮاى آﺑﺎدى اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن آن ﺑﺮاى ﭘﺎﯾﺘﺨﺘ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ اﻋﺰام
اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاس ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺮان اﺻﻔﺎن از
ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺰام اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن ﯾﻌﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ) ۱۰۰۴ﻫﺠﺮى( اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده
ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﻘ ﮐﻤﺮهاى ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻞ اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ) ۱۰۰۵ه.ق) اﺗﻤﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ در ) ۱۰۰۵ه.ق( و
ﺗﺎﯾﺎ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ در ) ۱۰۱۱ه.ق( و در ﺳﺎل ) ۱۰۲۵ه.ق( ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮده ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ) ۱۰۱۱ه.ق(ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﭘﻞ ﮐﻪ ) ۱۰۰۵ه.ق( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ اﻟﻠﻬﻮردﯾﺨﺎن اﺑﺘﺪاء ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﭘﻞ را ﺑﺮاى اﻣﺎن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ) ۱۰۰۵ه.ق( ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ
در ) ۱۰۱۱ه.ق( ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻞ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﻌﻨ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻐﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور از
ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻃﻐﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زاﯾﻨﺪه رود ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﯿﻞ ﭘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض دﯾﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗ در ﺑﯿﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻈﺮ دﯾﺮى ﻫﻢ اﻣﺎن دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﭘﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘ ﮐﻤﺮهاى در ﻓﺎرس ﺑﻮده ﻧﻪ در اﺻﻔﻬﺎن وﻟ ﭼﻮن
در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎرهاى ﻧﺸﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘ را ﻫﻤﺎن ﭘﻞ ﺳ و ﺳﻪ ﭘﻞ داﻧﺴﺖ.

