ﭘﻞ ﭘﺮدﻟﯿﺲ
ﭘﻞ ﭘﺮدﻟﯿﺲ ﻣﻌﺒﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠ از اردﺑﯿﻞ ﻣ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺣﺎن و ﻣﺄﻣﻮران
و ﻣﺴﺎﻓﺮان داﺧﻠ وﺧﺎرﺟ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز و روﺳﯿﻪ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﯾﻦ ﭘﻞ ،ﮐﻪ
در ﺧﺎک ﮐﺎﻏﺬﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺞ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻣ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻪ از ﺟﺎده ﮐﺎﻏﺬﮐﻨﺎن ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ و ﭘﻞ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻔﯿﺪرود ﯾﺎ ﻗﺰل اوزن ﯾﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﻟ و ﻣﻤﺎﻟ اﺳﺘﺨﺮی اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ذﮐﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از اردﺑﯿﻞ ﺗﺎ زﻧﺠﺎن
ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :از اردﺑﯿﻞ ﺗﺎ ﭘﻞ ﺳﭙﯿﺪ)ﭘﻞ ﭘﺮدﻟﯿﺲ ﻗﺰل اوزن( دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ)ﺧﻮﻧﺞ=ﮐﺎﻏﺬﮐﻨﺎن( دو روز راه ،و از ﺧﻮﻧﻪ ﺗﺎ
ﺗﻮث ﺳﻮاران ﯾ روزه ،و از ﺗﻮث ﺳﻮاران ﺗﺎ زﻧﺎن ﯾ روزه «.از ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﺨﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ از
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺴﺎﻟ و ﻣﻤﺎﻟ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ .ﭘﺘﺮوداﻻواﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﺮد ﻣﻌﺮوف اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﭙﺎه ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول راﻫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮔﺬر از ﮐﺎﻏﺬﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اردﺑﯿﻞ در ﻣﻮرد ﺟﺎده اردﺑﯿﻞ‐ زﻧﺠﺎن و ﭘﻞ ﭘﺮدﻟﯿﺲ
ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺑﻌﺪ از زﻧﺠﺎن ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎده ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣ ﺷﻮد .ﯾ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﻣ رود و دﯾﺮی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ،و اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﺟﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺟﺎده ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮف اردﺑﯿﻞ اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ….ﻫﻨﻮز دو ﻓﺮﺳﻨ راه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻠ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﯾ ﻃﺮف آن دره ﻋﻤﯿﻘ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻌﺒﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺗﻨ و ﭘﺮﭘﯿﭻ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی ،آن ﻫﻢ ﭘﯿﺎده از آن رد ﻣ ﺷﺪ در ﻗﻌﺮ دره رودﺧﺎﻧﻪ ای ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟ ﭼﻮن در اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر از آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺑﻮد ﯾ ﭘﻞ ﺳﻨ ﺑﺮ روی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدﻟﯿﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﺪ.
آدام اوﻟﺌﺎرﯾﻮس ﮐﻪ در ﺳﺎل  1047ﻫـ  .ق ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﭘﺮوس)آﻟﻤﺎن( از ﻃﺮﯾﻖ روﺳﯿﻪ و ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ راﻫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان
ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﭘﻞ ﭘﺮدﻟﯿﺲ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
در دﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻃ ﻃﺮﯾﻖ اداﻣﻪ دادﯾﻢ)ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺮوﮔﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺷﻮد( ﺑﻪ ﺗﺎروس ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ
در اﯾﻨﺠﺎ آن را ﭘﺮدﻟﯿﺲ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دره ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻪ ﮐﻒ آن زﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪی ﺑﻮد ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺎن ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮارﮔﺎه دزدان و آدم ﮐﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ از روﺑﻪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻫﺠﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ در ﮐﻒ دره رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن ﺟﺮﯾﺎن دارد ﮐﻪ آب آن ﮐﻒ آﻟﻮد ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮی از ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﻬﺎی ﮐﻮه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣ ﺷﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ و زﻻل اﺳﺖ و ازاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻃﺎﻟﺸ آن را اﺳﭙﺮوت ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺮ ﻓﺮاز رود ﭘﻠ زﯾﺒﺎ از ﺧﺸﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻧﻪ دﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .آدام اوﻟﺌﺎرﯾﻮس
در ﺳﺎل  1637م .از اﯾﻦ ﭘﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﻞ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر اﻓﻘ در زﻣﯿﻨﻪ وﺳﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺰل اوزن ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ روی آن ﮐﺎروان ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ آﻟﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﭘﻞ را ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ.
از ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﭘﻞ ﮐﻪ در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻃﻼﻋ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﻞ در دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﺳﯿﺮو در ﻣﻮرد ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﭘﻞ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اردﺑﯿﻞ و زﻧﺠﺎن ﻗﺮار دارد ﭘﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻗﺰل
اوزن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ « اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم از ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮدﻟﯿﺲ اﻃﻼﻋ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن را ﺑﻪ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ ﭘﺒﺶ از ﺻﻔﻮﯾﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﻞ وﺟﻮد دارد ﻣ
ﺗﻮان ﺑﺎﯾﻘﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ﺑﺎﺳﺎزی ﮔﺮدد.اﯾﻦ ﭘﻞ
ﭘﺮدﻟﯿﺲ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ﺑﺎﺳﺎزی ﮔﺮدد.اﯾﻦ ﭘﻞ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮددر ﺣﺪود

ﺳﺎﻟﻬﺎی 1339-1338ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘ ﺧﺎن اﻣﯿﺮ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﻮت اﻟﻤﻤﺎﻟ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ورودﻋﺸﺎﯾﺮ ﻏﺎرﺗﺮ ﺧﻠﺨﺎل ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﻨﻔﺠﺮه وﯾﺮان ﺷﺪ.ﭘﻞ ﭘﺮدﻟﯿﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾ از اﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨ اذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ اﺳﺖ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻧﺸﺪه و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد.اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺘﺎن اذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗ و اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.

