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 چکیده

های ویرانگر لرزهنیمه دوم قرن سیزدهم هجری شمسی به دنبال زمیندر 

که در قوچان قدیم رخ داد، در فاصله نزدیکی از آن، شهِر جدیدی بنا 

های آن تجار، شد. قوچان جدید به تدریج گسرتش یافت و جاذبه

داران و مهاجرین فراوانی را جذب کرد. رونق تجارت بین قوچان رسمایه

تر به باجگیران و درگز باد و رضورت رفت و آمد آسانآ با شهر عشق

گیری سبب توجه ویژه به جاده موجود شد. از سوی دیگر برای شکل

حکومت مرکزی مقتدر که از زمان جنگ جهانی اول مورد نظر برخی از 

ها ها و جادهسیاستمداران و روشنفکران قرار داشت، توسعه شبکه راه

های مهم پس از ار گرفت. یکی از سازهمورد توجه حکومت وقت نیز قر 

بنای شهر جدید قوچان احداث پلی بر رودخانه اترک بود که 

-توجهی در تسهیل رفت و آمد در جاده قوچانتوانست تأثیر قابل می

تحلیلی و در -آباد داشته باشد. این پژوهش به روش توصیفیعشق

کتوب و مصاحبه درجه اول با اتکا به اسناد نویافته و همچنین منابع م

با افراد مطلع بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که کدام ادارات 

و افراد در ساخت این پل نقش داشتند و این پل چگونه ساخته شد؟ 

های پژوهش حاکی از همکاری فرمانداری قوچان، آستان قدس یافته

رضوی و شهرداری مشهد در ساخت این پل بوده و هویت کارشناسان 

 سازنده پل نیز معرفی شده است. خارجی

قوچان، پل اترک، آلکساندر پوالک، ناج کاملان، آستان  واژگان کلیدی:

 قدس رضوی، فرمانداری قوچان

 

Abstract 

In the second half of the thirteenth century A.H., 

following the devastating and successive earthquakes 

that occurred in the old Quchan, a new city was built 

nearby. The new Quchan was slowly expanding, and 

its attractions attracted many merchants, capitalists, 

and immigrants. The boom of trade between Quchan 

and Ashgabat and the need for easier transportation 

to Bajgiran and Dargaz caused special attention to the 

existing road. On the other hand, to form a powerful 

central government, which was considered by some 

politicians and intellectuals since the First World War, 

the development of the road network was also 

considered by the government of the time. One of the 

important structures after the construction of the new 

city of Quchan was the construction of a bridge over 

the Atrak river, which could have a significant impact 

on facilitating traffic on the Quchan-Ashgabat road. 

This research is a descriptive-analytical method and 

primarily relying on new documents as well as written 

sources and talking to informed people to answer the 

question of which departments and individuals were 

involved in the construction of this bridge and how 

this bridge was built Is it? The research findings 

indicate the cooperation of the Quchan Governor's 

Office, Astan Quds and Mashhad Municipality in the 

construction of this bridge and the identity of foreign 

experts who built the bridge has also been 

introduced. 

Keywords: Quchan, Atrak bridge, Alexander Pollak, 

Naj Kalman, Astan Quds Razavi, Quchan Governor's 

Office 
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 مقدمه

 قرارگرفته مشهد از کیلومرتی 130 فاصله در قوچان شهر

 در که انددانسته آساک تاریخی شهر هامن را قوچان. است

شد  نهاده آن بنیان اول اشک توسط میالد از قبل سال 250

 فرودهای و فراز شهر این تاریخ(. 19: 1365 شاکری،)

 قرن در آن تاریخی هایلرزهزمین شکبی اما داشته، بسیاری

را برجای نهاده  انکارناپذیری هجری شمسی تأثیرات سیزدهم

 به شمسی هجری سیزدهم قرن دوم نیمه است، چنانکه در

 در داد، رخ قدیم قوچان در که ویرانگر هایلرزهزمین دنبال

 ترتیب بدین. شد بنا جدیدی شهرِ  آن، از نزدیکی فاصله

 11 فاصله در و اترک رودخانه حاشیه در امروزی قوچانِ 

 که جمعیتی بر عالوه. گرفت شکل قدیم قوچان از کیلومرتی

 و شهرها از نیز افرادی کردند، مهاجرت آن به قدیم شهر از

 تجار برای جدید شهر. شدند ساکن آنجا در دیگر روستاهای

 ایران از خارج حتی و ایران نقاط اقصی از دارانرسمایه و

. آورند روی آن سویبه شدمی موجب که داشت هاییجاذبه

 و ادارات و بود گسرتش و رشد به رو آرامآرام جدید قوچان

 آن در دیگری از پس یکی مذهبی و خدماتی تجاری، مراکز

  .گردیدمی ایجاد

 سمت به زمان آن ارتباطی هایراه مسیر در قوچان موقعیت

 منطقه استعداد روسیه، و آبادعشق شهر به سویی از و مشهد

 مناسب فضای رشایط ظاهرا   و دامداری و کشاورزی نظر از

 را غیربومی تجار به رسعت که بود عواملی از تجارت برای

 جدید شهر بنای از دیرزمانی. منود جدید شهر متوجه

 شد اندازیراه شهر در خارجه کارگزاری اداره که بود نگذشته

 خروج و ورود اجازه و پاسپورت صدور قبیل از اموری آن در و

 اندازیراه از پس(. 49: تابی جابانی،) شدمی صادر بیگانگان

 به باجگیران تا آبادعشق به قوچان تلگراف خط گمرک اداره

 )چهاردهم مرشوطه فرمان صدور دنبال به. رسید برداریبهره

 محمدعلی سلطنت آغاز سپس ق( و1324جامدی الثانی 

 والیتی هایانجمن تشکیل ق( با1324الحجه )چهارم ذی شاه

 شهر این منتخب منایندگان قوچان، ازجمله ایران شهرهای در

 شانزده. یافتند ق( حضور1324)شعبان  اول مجلس در نیز

 کارکنان که گزارشی در ش(1289شهر ) بنای از بعد سال

 از منایند،می تهیه هند در مستقر انگلیس جنگ وزارت

 خاطرنشان و یادشده خراسان ایالت غله انبار عنوان با قوچان

 و روسیه قلمرو داخل به قوچان غله اضافی تولید شودمی

 این در. گرددمی صادر رشقی مرزهای متام و مشهد بازارهای

 خواهد تجارت مرکز زودیبه قوچان که شودمی تأکید گزارش

 دارد قرار آبادعشق-مشهد رویگاری جاده مسیر در زیرا شد،

 برای استقراری محل و دفرت و مغازه روس، و ارمنی تجار و

 (.73: تابی قصابیان،) اندکرده ایجاد شهر داخل در خود

ش( که تجاوز نیروهای بیگانه 1297-1293جنگ جهانی اول )

را به همراه  هایی از خاک کشوربه ایران و اشغال بخش

داشت، موجب تضعیف هر چه بیشرت حکومت قاجار و 

ظهور نیروهای مرکزگریز در مناطق مختلف کشور شد. نتیجه 

نظمی سیاسی، اقتصادی و ومرج و بیاین وضعیت بروز هرج

اجتامعی در کشور بود که حکومت قاجار را از حالت 

متمرکز به حکومتی غیرمتمرکز تبدیل کرد. در چنین نیمه

رشایطی، افکار عمومی جامعه و منایندگان آن )روشنفکران و 

نخبگان سیاسی( در مورد یک موضوع، یعنی لزوم اعاده نظم، 

نظر داشتند. از نظر این افراد برقراری چنین نظمی با اتفاق

گیری برای شکل .پذیر بودایجاد حکومت مرکزی مقتدر امکان

آوردن  حکومت مرکزی مقتدر، تأسیس نهادها و فراهم

ابزارهایی ازجمله ایجاد ارتش دامئی نیرومند، تشکیل 

ساالری کارآمد و متمرکز و از سویی دیگر احداث شبکه دیوان

همکاران،  و یزدانی) حمل و نقل گسرتده و منظم الزم بود

(. با انقراض قاجاریه و روی کار آمدن پهلوی اول 154: 1388

رار گرفت. ش( این سیاست در دستور کار حکومت ق1305)

در این زمان از طرف دولت، تشکیالت جدید دوایر دولتی و 

سازمان ادارات از قبیل عدلیه، نظمیه، معارف، بلدیه، اداره 

: 1365 شاکری،) وجود آمد سجل احوال و غیره در قوچان به

(. در ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی، نظر به 97

حاظ تجاری آباد به لاهمیتی که مسیر قوچان به شهر عشق

یافته بود و نیز رضورت تسهیل رفت و آمد به درگز و باجگیران، 

که آغاز این -احداث پلی بر روی رودخانه اترک در شهر قوچان 

 آمد.نظر الزم می به -مسیر بود

 پیشینه پژوهش

سال از احداث پل بتنی قوسی بر روی رودخانه  80بیش از 

پل به یکی از  گذرد و امروزه ایناترک در شهر قوچان می

های منادهای تاریخی این شهر تبدیل شده است. در پژوهش

شده مربوط به تاریخ معارص قوچان و آثار تاریخی این انجام
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شهر، گاهی به پل تاریخی اترک اشاره شده است. در برخی 

توجه مربوط ها احداث پل نیز در زمره وقایع قابلاز این پژوهش

حرکت ه است. توحدی در به قوچان موردتوجه قرارگرفت

به پل معلق  تاریخی کُرد خراسان در دفاع از استقالل ایران

شده اشاره رودخانه اترک که توسط مهندسین آملانی ساخته

تألیف محمد جابانی ذکر  در رسزمین و مردم قوچاندارد. 

گردد. ش پل معلق سیامنی ایجاد می1318شده است که در 

از پل معلق سیامنی که بر روی  اترکنامهدر  رمضانعلی شاکری

) اترکرودخانه اترک احداث شد، یاد منوده است. در 

کند که پل رود اشاره می محمد جابانی (3شناسیقوچان

همچنین علی اترک را با آجر و مالت خاصی درست کردند. 

ها، مستخدمان و مستشاران خارجی کنسولگریدر  زادهنجف

به رشح کاملی از دوره قاجاریه تا انقالب اسالمی( ) در مشهد

های دو تن از کارشناسان خارجی در مشهد از فعالیت

پرداخته که سازندگان پل قوچان نیز هستند. بنابراین، تاکنون 

صورت موضوعی فرعی و رصفا  متکی به بحث پِل قوچان به

الی تحقیقات قوچان شناسی های شفاهی در البهنقل و قول

های شده است، اما آیا واقعا  همچنانکه پژوهشانعنو 

ها و کارشناسان منایند رشکتپیشین و افکار عمومی بیان می

اند؟ پژوهش حارض با اتکا به اسناد به آملانی این پل را ساخته

معرفی مراکزی ایرانی و کارشناسان خارجی غیر آملانی که در 

 .پردازداند، میساخت پل قوچان مشارکت داشته

 روش پژوهش

در پژوهش حارض تالش شده است تا با بررسی و معرفی 

اسناد منترشنشده موجود در آرشیو مرکز اسناد آستان قدس 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به روشی رضوی و 

تحلیلی، روند ساخت پل بتنی قوسی قوچان بر -توصیفی

ر تعداد روی رودخانه اترک موردبررسی قرار گیرد. به این منظو 

برگ سند مربوط به اسناد مالی، اداری، خرید مصالح و  302

برگ سند  49غیره از  پل قوچان بررسی شد و از این میان به 

برگ سند مرتبط با این  272استناد گردید. همچنین تعداد 

موضوع بررسی و مورد مطالعه قرار گرفت. تالش شده است 

ها بیان ب رویداد آنتا بر اساس اسناد وقایع موردنظر به ترتی

گردد. همچنین از سایر منابع مکتوب و مصاحبه با افراد مطلع 

 و تحقیقات میدانی نیز بهره برده شده است.

 

 اترک رودخانه روی بر پلی رضورت احداث

آرام گذشت و آرامدیرزمانی از بنای شهر جدید قوچان منی

سوی بههای تجاری و بازرگانان از مناطق مختلف ایران کاروان

آمدند. قوچان در مسیر ارتباطی روسیه )از شهر جدید می

آباد( با مشهد قرار داشت. تجارت و رفت طریق شهر عشق

گرفت. آباد از طریق گمرک باجگیران صورت میو آمد با عشق

بخشی از کاالهای اروپایی از مسیر گمرک باجگیران وارد 

ن گردید. خط رسویس حمل و نقل پستی بیخراسان می

 اندازی شده بودش راه1297نیز در  قوچان و باجگیران

واسطه آن نیز بین قوچان و ( و به3: 4894/240ساکام، )

گرفت. تردد به درگز نیز باجگیران رفت و آمد مداوم انجام می

گذشت و اقداماتی در مورد ساختامن راه و از این مسیر می

سند آن به درگز( انجام شده بود که تاریخ ) سازی درجزراه

(. حطیط در 4: 58638/240ساکام، ) گرددش برمی1313

مورد آغاز بکار رشکت نخریسی و نساجی خرسوی خراسان 

ش در 1316ترین کارخانه نخریسی در رشق ایران که در )بزرگ

های مدتی بعد کلیه ماشین»نویسد: مشهد افتتاح شد( می

اندک های مختلف اروپایی اندکشده از رشکتسفارش داده

از راه روسیه و از مرز باجگیران وارد ایران شده و در کارخانه 

بنابراین بخشی  (.1398)حطیط و همکاران،  «نصب گردیدند

از تکاپوی اقتصادی ایجادشده در قوچان ارتباط با جاده 

 آباد داشت.قوچان به عشق

هایی وجود داشت که در آن زمان در چهار طرف قوچان دروازه

 ن حکمران اعزامی از مرکز ایجاد شده بوددر زمان اولی

(. موقعیت مکانی 97: 1365 شاکری، ؛77: 1363جابانی،)

توجهی از طور طبیعی بخش قابلای بود که بهگونهقوچان به

و شهر احیانا   شدههایی احاطهپیرامون شهر توسط مسیل

(. 20/01/1400 قصابیان:) نیازی به ساخت بارو نداشت

ها در محل پل فعلی قرار داشت که محل دروازهیکی از این 

هایی بود که در این مسیر تردد پته( از کاروان) اخذ عوارض

از شهرهای  طور مداومهای بسیاری بهداشتند زیرا کاروان

مختلف ازجمله کرمان، اصفهان، شیراز و یزد از طریق قوچان 

(. 02/02/1399رفتند )توحدی: آباد میبه شهر عشق

ها و حال، عبور و مرور از رودخانه اترک برای کاروانبااین

وسایل نقلیه در ایامی از سال بسیار دشوار و پردردرس بود. 

 توانستمنی( 02/02/1399 توحدی:) قدیمی چوبی پل
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 باشد، مدرن نقلیه وسایل و هاکاروان مرور و عبور جوابگوی

رک یکی از نیازهای شهر جدید احداث پلی بر روی رودخانه ات

تر مناید. بنابراین وجود بود تا عبور و مرور از رودخانه را آسان

 پلی مناسب در آغاز این مسیر اهمیت زیادی داشت.

 آغاز مطالعات و طراحی پل قوچان

ش مهندس آلکساندر پوالک برای بررسی 1317در مهرماه  

احداث ساختامن پلی بر روی رودخانه اترک و همچنین 

د شهر قوچان شد. اعزام پوالک به وار  های دیگرساختامن

قوچان بنا به تقاضای فرمانداری قوچان از سوی آستان قدس 

(. طراحی و نظارت بر 1: 102408 ساکامق،) صورت گرفت

ساخت پل قوچان بر عهده مهندس پوالک گذاشته شد که 

ش انجام گرفت. او تا آن 1319تا  1317های در فاصله سال

های حی و نظارت در پروژهدار مسئولیت طرازمان عهده

های عمرانی متعددی در شهرداری مشهد بود. ازجمله پروژه

ها نقش داشت تهیه نقشه تعدادی عمرانی که پوالک در آن

آرمه ها در مشهد ازجمله پل بنتها و نظارت بر اجرای آناز پل

هایی در خیابان سپه، جاده طرقبه، نظارت بر احداث پل

آباد رو جلو بست علیا، پل راه ملکرهخیابان نادری، پل سوا

توان ذکر منود. همچنین او بر کارهای عمرانی و ...را می

 ساکام،) کاران شهرداری نظارت داشتمقاطعه

عزیمت به قوچان پوالک کارهای  . در(271: 30311/293

مطالعاتی خود را برای احداث پلی بر روی رودخانه اترک 

 5ای بود که تقریبا  ساله 35ن انجام داد. او در آن زمان جوا

: 1394 زاده،نجف) گذشتسال از اقامت وی در ایران می

. پوالک بر اساس مطالعات خود بر روی رودخانه اترک (571

 و سایر اطالعاتی که از افراد محلی و مسئولین در قوچان به

دست آورده بود باید پلی مناسب بر روی رودخانه در مسیر 

آباد سمت باجگیران، درگز و عشق خروجی شامل شهر به

های منود. یقینا  وضعیت رودخانه اترک که در ماهطراحی می

پر بارش سال بخصوص در فصل بهار احتامل طغیان آن و 

طور به .رفت نیز موردتوجه او قرار داشتوقوع سیالب می

رسید زودی فرا مییقین پوالک از رسمای زودرس قوچان که به

رشایط را برای  توانستیده بود که مینیز موضوعاتی شن

نیروی کار و همچنین برای سازه او دشوار مناید. تهیه نقشه و 

 پلی پوالک و بود یافتهپایان ماهدی اواخر در قوچان پل طراحی

 که منود طراحی اترک رودخانه روی بر را قوسی بتنی نوع از

او تا  .بود نداده انجام خراسان در زمان آن تا الاقل را آن نظیر

بهار سال بعد فرصت داشت تا مقدمات انجام پروژه خود را 

 فراهم آورد.

پوالک طراح و ناظر پل قوچان و ناج کاملان  الکساندر مهندس

 آرمههای بنت متخصص پروژه

مهندس الکساندر پوالک اهل کشور رومانی بود که در ایران  

وی ش از س1316به استخدام وزارت داخله درآمد. او در 

وزارت مذکور به شهرداری مشهد فرستاده شد. پوالک در 

مشهد با شهرداری، آستان قدس و رشکت نخریسی و 

نساجی خرسوی همکاری داشت و یکی از مهندسانی بود که 

های عمرانی و ساختامنی این شهر نقش مهمی در فعالیت

که پوالک مهندس وزارت داخله بود بر سایر ایفا منود. ازآنجایی

کرد. همکاری مات عمرانی استان خراسان نیز نظارت میاقدا

ش رشوع گردید. او 1316او با اداره آستان قدس از سال 

عنوان مهندس اداره ساختامن آستان قدس از به

های زیادی کرد و نامههای عمرانی آن اداره بازدید میفعالیت

با امضای وی از سوی اداره ساختامنی آستان قدس صادر 

(. همکاری پوالک 571-572: 1394 زاده،نجف) شده است

ش آغاز گردید و بیشرت 1316ماه با رشکت نخریسی از دی

نقش نظارتی بر پیامنکارانی را داشت که در رشکت کار اجرایی 

. رشکت نخریسی و نساجی خرسوی (578: هامن) کردندمی

ترین کارخانه نخریسی رشق ایران نیز خراسان که درواقع بزرگ

اندازی گردید و تأثیرات زیادی در ش راه1316سال  بود در

ها داشت اجتامعی مشهد در آن سال-وضعیت اقتصادی

 (.37: 1398)حطیط و همکاران، 

های پوالک فردی پرتالش و دقیقی بود و به همین دلیل پروژه 

متعددی را در شهرداری مشهد، آستان قدس و رشکت 

ردار مشهد در منودند. روشن شهنخریسی به او محول می

الزم »نویسد: ای به استاندار خراسان در مورد او چنین مینامه

است به استحضار برساند که شهرداری مشهد از طرز 

خدمت و جدیت پوالک نهایت راضی است، زیرا مشارالیه 

حتی ساعات شب، راحتی خود را مرصوف انجام امور اداری 

عالقمند است، العاده به کارهای شهرداری مناید و فوقمی

املقدور باید موجبات بنابراین تصدیق خواهند فرمود که حتی

زاده، نجف) «رضایت او را خاصه در امر حقوق او فراهم منود

(. ناج کاملان ازجمله متخصصان ساختامنی 576: 1394
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کاری در زمینه صورت مقاطعهاهل مجارستان بود که به

شهد، آستان قدس کرد و با شهرداری مآرمه فعالیت میبنت

قراردادهایی در زمینه ساخت  و کارخانه نخریسی خرسوی

 و 597: 1394زاده، نجف) آرمه و فونداسیون داشتبنت

عنوان متخصصی باتجربه (. او به250: 30311/293 ساکام،

های بتنی شهرت داشت و عملیات در زمینه احداث سازه

نجام گرفت. ریزی پل قوچان زیر نظر او اآرماتوربندی و بنت

ریزی عامرت و استخر های کاملان بنتازجمله فعالیت

کوهسنگی بود. همچنین او قراردادهای متعددی با کارخانه 

نخریسی خرسوی به امضاء رساند و در زمانی که این کارخانه 

ریزی برای آن انجام داد. در حال ساخت بود، چندین کار بنت

ت نخریسی برای ش با رشک1318کاملان قرارداد دیگری در 

ساخت فوندامنت توربین و ژنراتور به امضا رساند. او با 

آرمه بااینکه در مشهد به استخدام تخصص خود در زمینه بنت

کرد، ولی طور آزاد و قراردادی کار میای درنیامد و بههیچ اداره

ای مهم و مؤثر داشت و زیربنای برخی کارهای حرفه

 پوالک (.603: 1394اده، ز نجف) ساختامنی بزرگ را ساخت

 قوچان پل ساخت در که بودند خارجی کارشناس دو کاملان و

 .داشتند رشکت

 موردنیاز برای احداث پل مصالح

مهندس جوان مشغول به فعالیت شد و حاال نوبت آن بود تا 

ای مقدار مصالح موردنیاز برای ساخت پل را مطابق با نقشه

که طراحی منوده محاسبه مناید. او برای سازه موردنظرش 

کیلوگرم  3000، 36کیلوگرم میلگرد سایز  17500مقدار 

 2800، 18کیلوگرم میلگرد سایز  7000، 32میلگرد سایز 

و  10کیلوگرم میلگرد سایز  1900، 12کیلوگرم میلگرد سایز 

ای در را نیاز داشت که طی نامه 9کیلوگرم میلگرد سایز  2500

دوم بهمن به اطالع استانداری نهم رساند. او در این نامه 

تاریخ  18109محرتما  بازگشت مبرقومه شامره »نوشت: 

ا برشح آالت طرف احتیاج پل جدید قوچان ر آهن 1/11/17

سپس اقالم موردنیاز باال را . «رساندپایین بعرض مبارک می

در خامته »مناید: ذکر منوده و در ذیل نامه تأکید می

را فعال  بقوچان حمل  36مستدعی است مقرر فرمایند آهن 

ننامیند چون باید قبال  یکنوع کارهایی که مورد لزوم است 

-آستان قدس ها شده و بعدا  حمل شود. مهندسدرباره آن

(. او در این 1 ( )تصویر240: 115417 )ساکامق، «پوالک

مناید که نشان یاد می «پل جدید قوچان»نامه از عنوان 

دهد قبال  پل دیگری در این محل وجود داشته است. می

ها قبل در این مکان مورد استفاده ظاهرا  پلی چوبی از سال

یاز به (. بنابراین ن02/02/1399 توحدی:) بوده است

احداث پلی مستحکم و مهندسی ساز بود تا وسایل نقلیه 

آباد حمل جدید و بارهای سنگینی که بین قوچان و عشق

  راحتی از روی آن عبور منایند.شدند بتوانند بهمی

 
آالت درخواستی پوالک برای ساخت پل : لیست آهن 1تصویر

 (240: 115417 جدید قوچان )ساکامق،

نخستین محموله میلگردها به قوچان ارسال گردید ده روز بعد 

که تنها شامل بخشی از میلگردهای مورد تقاضای پوالک بود. 

 12/11/1317 تاریخ ای بهحسابدار شهرداری قوچان در نامه

االمر های مرشوحه زیر حسبآهن]...[ »نویسد: چنین می

جناب استاندار نهم برای ساختامن پل بتونی رودخانه اترک 

مرتی میلی 32ر قوچان تحویل شده است: آهن د

 200/7035مرتی میلی 18کیلوگرم و آهن  600/3029

ماه (. در پانزدهم بهمن237: 115417 ساکامق،«)کیلوگرم

گزارشی خطاب به ریاست اداره حسابداری آستان قدس به 

مناید: تحویل میلگردها به فرمانداری قوچان اشاره می

رساند در آستان قدس، بعرض می ریاست اداره حسابداری»

رسویس قبل که سه دستگاه کامیون امالک به باجگیران 

وچهار کیلو رفت خود بنده هم همراه بودم ده تن و شصتمی

به فرمانداری قوچان  18و  32و هشتصد گرم آهن منره 

آالت قوچان گردد. بقیه آهنتحویل، رسید آن حتام  تقدیم می
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نج کیلو و دویست گرم است که شش تن و نهصد و سی پ

ها حمل و در مراجعت رسید آن توسط وسیله کامیونامروز به

 (.236: 115417 )ساکامق، «گرددرانندگان تقدیم می

دانست برای آغاز عملیات ساخت پل باید تا پوالک می

فروکش رسمای قوچان و گرم شدن هوا در بهار سال بعد 

ی انجام کارهای منتظر مباند. بنابراین فرصت کافی برا

ای ماه نامهتدارکاتی الزم برای پل را داشت. در اواسط بهمن

گیری به شهرداری مشهد نوشته و اقالم موردنیاز برای قالب

و  10، 8، 5های آرمه قوچان شامل انواع میخ در اندازهپل بنت

کیلوگرم و انواع سیم مفتول  200مرتی جمعا  به وزن سانتی 15

کیلوگرم را اعالم  130مرتی جمعا  به وزن میلی 4و  1.5به قطر 

منوده تا توسط فرمانداری قوچان تهیه گردد، او این نامه را با 

ساکامق، ) منایدپوالک امضا می -عنوان مهندس شهرداری

های موردنیاز (. چهار روز بعد میخ2 ( )تصویر233: 115417

: 115417جعبه )ساکامق،  10گیری پل به تعداد برای قالب

کیلوگرم سیم مفتول از رشکت  50دنبال آن مقدار  ( و به228

سهامی تجارتی خراسان توسط اداره امالک اختصاصی 

(. اندک زمانی 229: 115417ساکامق، ) گرددخریداری می

 400/6974بعد حسابدار شهرداری قوچان از تحویل مقدار 

شده جهت ساختامن پل بتونی کیلوگرم آهن خریداری

ساکامق، ) دهدترک به شهرداری قوچان خرب میرودخانه ا

ای دیگر به تاریخ همین روز به تهیه در نامه (.223: 115417

ریاست »گردد: های موردنیاز اشاره میها و سیم مفتولمیخ

االمر رساند حسبمحرتم کارپردازی آستان قدس. بعرض می

از رشکت تجارتی خراسان دو جعبه میخ و پنجاه کیلو سیم 

ی قوچان به اینجانب حسن معصومی تحویل گردیده برا

 «است، برای اطالع عرض شد. امضا حسن معصومی

 (.227: 115417ساکامق، )

 
گیری پل بنت آرمه : تقاضای اقالم مورد نیاز برای قالب2تصویر 

 (233: 115417قوچان )ساکامق، 

توجهی در شهر های فنی و صنعتی قابلدر آن زمان کارگاه

هایی های موجود به فعالیتوجود نداشت. کارگاه قوچان

کاری و غیره نظیر آهنگری، مسگری، رساجی، چرم، باسمه

به روش سنتی و در حد رفع نیازهای  (50: تابی )جابانی،

پرداختند. پوالک از این موضوع آگاهی زندگی مردم می

داشت و به همین دلیل درخواست منوده بود تا میلگردهای 

ها را ا فعال  به قوچان ارسال ننامیند تا در مشهد آنر  36سایز 

او در ابتدای اسفندماه در جستجوی  سازی مناید.آماده

زمان یافنت چنین  اما در آن کارگاهی مناسب برای این کار بود،

مکانی مجهز حتی در مشهد هم کار چندان راحتی نبود و برای 

ه در این منظور جستجوی زیادی را انجام داد. باالخر 

های موجود در اسفندماه به این نتیجه رسید که دستگاه

رشکت نخریسی مشهد بهرتین گزینه برای هدف او 

باشند، لذا به رساغ مهندس رشکت نخریسی ویلیام فن می

 فوکس رفت و توانست رضایت او را در این مورد جلب مناید

(. بعد از چندی میلگردهای سایز 220: 115417 ساکامق،)

مرتی به رشکت نخریسی تحویل داده شد تا دو رس میلی 36

ها مطابق نظر پوالک پیچ و مهره گردند و اجرت آن نیز تعیین آن

(. برای ساخت 205 ،207 :115417 ساکامق،) گردید

های موردنظر از سوی کارپردازی آستان قدس سه عدد مهره
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مرت تحویل  8مرتی به طول حدود میلی 70میلگرد سایز 

(. ویلیام فن 132: 115417 ساکامق،) س شدمهندس فوک

فوکس نیز ازجمله مهندسین مجارستانی بود که در رشکت 

ها (. فتیله578: 1394 زاده،نجف) منودنخریسی کار می

آخرین مورد از اقالم درخواستی پوالک برای پل قوچان بودند 

 که در پایان سال از رشکت ایتالیایی ایمپرزیت خریداری شد

(. در آن زمان برای اینکه در داخل 188: 115417 ساکامق،)

های تیز و قالب بنت حالت پخی ایجاد شده و بنت گوشه

شکننده پیدا نکند نوارهای مثلثی شکلی بنام فتیله را در 

 کردند.های قالب بنت نصب میگوشه

ای برای رشوع عملیات ساخت ظاهرا  پوالک هنوز هم عجله

آرامی انجام کاتی آن را بهپل نداشت و تنها کارهای تدار 

هایی در شهرداری داد، زیرا از یکسو مشغول انجام پروژهمی

مشهد، آستان قدس و رشکت نخریسی بود و از سوی دیگر 

های قوچان باوجود رسمای شدید دانست که زمستانمی

زمان مناسبی برای آغاز فعالیت ساخت پل نیست و باید 

سال بعد باشد. در وهوا در بهار منتظر بهرت شدن آب

ای به اداره چهاردهم اسفندماه استاندار استان نهم در نامه

بطوریکه فرمانداری قوچان »نویسد: دارایی استان چنین می

اشعار داشته دارایی برای خرید  7212ضمن نامه شامره 

آالت مبلغ سی هزار ریال بابت موجودی صندوق آهن

رونوشت حواله نیز به شهرداری به آن اداره حواله کرده که 

استانداری رسیده است. قدغن فرمایید مبلغ مذکور را به 

اداره کارپردازی امالک اختصاصی )با استحضار اداره 

منوده نتیجه را به حسابداری آستان قدس( پرداخت

استحضار استانداری برسانند. رونوشت به پاسخ نامه شامره 

 «شوداداره حسابداری آستان قدس ارسال می 19651

(. یک روز بعد پیشکار دارایی 210: 115417 )ساکامق،

 20075پاسخ نامه »دهد: استان نهم نامه مذکور را پاسخ می

مبلغ سی هزار ریال وجه واصله از قوچان بابت موجودی 

آالت مبوجب سند هزینه صادره شهرداری جهت خرید آهن

باداره حسابداری آستان قدس تادیه شد، قدغن فرمایند 

آالت موردتقاضا را با نظر ناظر هزینه طبق مقررات نآه

 )ساکامق، «خریداری و اسناد آن را به قوچان ارسال دارند

(. در آغاز سال جدید فرمانداری قوچان در 200: 115417

های آن اداره را به آستان قدس ای مقادیر پرداختنامه

آالت الزم ها بابت خرید آهنمناید. این پرداختمشخص می

نایب »برای پل قوچان توسط آستان قدس بوده است: 

موضوع  20341تولیت عظمی. عطف مبرقومه شامره 

شده جهت ساختامن پل قوچان آالت خریداریحساب آهن

ریال که وصول آن را مرقوم  5000دارد عالوه بر معروض می

تقدیم و  8056ریال وجه نقد بشامره  7500اند مبلغ فرموده

تقدیم  7953ریال اخیر که به شامره  20000در صورتیکه 

شده مستدعی است دستور فرمایند گردیده وصول

برگ تهیه و ارسال  3آالت را در صورتحساب قطعی آهن

های شهرداری تصفیه فرمایند که به هزینه منظور و حساب

گردد و شمه آن نیز تقدیم شود. فرماندار قوچان 

وچان نیز در (. شهردار ق182: 115417 ساکامق،)«حامتی

 ساکامق،) این زمان محمد مودبی عراقی بوده است

115417 :116.) 

 پل ساخت عملیات آغاز و ش1318 بهار

 زمستان خشن رسمای آرامآرام ش1318 بهار فرارسیدن با

 قوچان بهاری لطیف و انگیزدل هوای به را خود جای قبل سال

 منتظر قوچان مسئولین و مردم که بود هامدت. دادمی

 نویدبخش بهار آغاز و بودند اترک رودخانه روی بر پلی ساخت

 هوا وضع شدن مساعد با .بود آن احداث عملیات رشوع

 و شده بکار دست زودیبه باید که دانستمی پوالک

 از عدد 243 تعداد. مناید آغاز را پل ساخت عملیات

 نخریسی رشکت کارگاه در بود قرار که 36 سایز میلگردهای

 داشته شدن مهره و پیچ قابلیت تا شده رزوه هاآن رس دو

 اواسط تا(. 181: 115417 ساکامق،) گردیدند آماده باشند

 متعاقبا   و میلگرد آهن تن 36 مقدار ش1318 ماهاردیبهشت

 ارسال قوچان به بود داده تقاضا را آن پوالک که نیز آبی تلمبه

 خود نامه در پوالک(. 175: 115417 ساکامق،) گردید

: 115417 ساکامق،) بود منوده تلمبه عدد یک تقاضای

 ذکرشده آب تلمبه هانامه سایر در آنکهحال( 3 تصویر( )173

 یا و بوده آب تلمبه پوالک منظور نیست مشخص دقیقا   و

  .است رفتهمی کاربه بنت تهیه در که ایتلمبه
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 : تقاضای پوالک برای ارسال آهن و یک عدد تلمبه به3تصویر 

 (173: 115417 قوچان )ساکامق،

 اوایل در پل میلگردهای ارسال شد اشاره پیشرت که هامنطوری

 سیم میخ، مانند اقالمی خرید و قوچان به قبل سال ماهبهمن

 هایماه در پل بنت بندیقالب برای موردنیاز فتیله و مفتول

 به توجه با اما گرفت، انجام قبل سال اسفند و بهمن پایانی

 اشاره هاآن به بعدی سطور در که -موردنیاز لوازم بقیه ارسال

 رسمای دیگر سوی از و قوچان به ماهاردیبهشت در -گرددمی

 از یا و فروردین اواخر از پل ساخت عملیات احتامال  قوچان

 مشخص حال،بااین. است شده آغاز ش1318 اردیبهشت

 و عابران تردد وضعیت پل احداث عملیات آغاز با نیست

 احتامال   و است بوده چگونه اترک رودخانه عرض از خودروها

 .است گرفتهمی صورت انحرافی مسیر از

 تاریخ در قدس آستان به اینامه طی قوچان فرماندار

 برای. عظمی تولیت نایب»: نویسدمی23/2/1318

 است احتیاج مورد زیر لوازم قوچان آرمهبنت پل ساختامن

 دکمه، سه هایمیخ انواع از لیستی نامه ادامه در و« [...]

 انواع همچنین و جعبه 18 مقدار به دکمه پنج و دکمه چهار

 آچار عدد 2 همراه به کیلوگرم 150 وزن به مفتول سیم

: منایدمی اضافه خامته در وی. منایدمی ذکر کشیلوله

 طرف از باال اشیاء فرمایید مقرر است مستدعی[ ...]»

 آن وجه و گردد ارسال و خریداری قدس آستان کارپردازی

 ساکامق،) «شد خواهد تقدیم هزینه اسناد وصول مبوجب

 اینامه طی پوالک بعد روز دو(. 4 تصویر) (170: 115417

 و مرتمیلی 36 سایز با میلگرد عدد 24 تعداد ارسال تقاضای

 رس تا نیست نیازی کندمی تأکید و منوده را مرت 9 طول به

-مشهد شهرداری مهندس امضا. شود مهره و پیچ میلگردها

 هم پوالک کهازآنجایی(. 173: 115417 ساکامق،) پوالک

 بنابراین بود قدس آستان هم و مشهد شهرداری مهندس

 را قدس آستان و مشهد شهرداری به مربوط اداری هاینامه

 مهندس» و« پوالک-مشهد شهرداری مهندس» عناوین با

 اردیبهشت اواخر در. منودمی امضا« پوالک-قدس آستان

 تحویل آماده را پل بزرگ هایمهره از عدد 50 نخریسی رشکت

 آماده دیگر مهره عدد 60 تعداد نیز خرداد اول نیمه تا و منود

 از هرکدام وزن(. 153 و168: 115417 ساکامق،) گردید

: 115417 ساکامق،) است بوده کیلوگرم 5/1 بربالغ هامهره

 بود کاملان ناج قوچان در پل متصدی (.5 تصویر( )138

 و گروه رسپرستی درواقع که( 124: 115417 ساکامق،)

 همکاری سابقه او. بود او عهده بر قوچان در کارها مسئولیت

 نیز مشهد شهرداری عمرانی هایپروژه انجام در را پوالک با

 .داشت

 
نسبت به خریداری انواع میخ : تقاضای فرماندار قوچان 4تصویر 

 (170: 115417 و سیم مفتول برای پل قوچان )ساکامق،
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آالت از جمله میلگرد، سیم مفتول و پیچ و : لیست آهن5تصویر 

 (138: 115417 مهره ارسالی به قوچان )ساکامق،

 اوایل در و داشت ادامه خردادماه در پل آرماتوربندی عملیات

 خیلی» قید با اینامه طی قوچان فرماندار حامتی تیرماه

 از منود اعالم قدس آستان حسابداری اداره به« است فوری

 شدهساخته نخریسی رشکت توسط که هاییمهره و پیچ

 فوری ارسال تقاضای و شده دریافت هاآن عدد 110 تاکنون

 آرماتور تکمیل برای که منود را هاآن از دیگر عدد 140

 آرماتور شده یادآور و بود موردنیاز قوچان پل هایقوس

 ریزیبنت آماده و تکمیل هفته یک ظرف باید پل هایقوس

 و پیچ عدد 50 بعد روز چهار(. 2: 115417 ساکامق،) گردد

 36 میلگرد قبیل از اقالمی همراه به کیلوگرم 78 وزن به مهره

 510 وزن به مفتول سیم کیلوگرم، 1719 وزن به مرتیمیلی

 کارپردازی توسط عدد 3 تعداد به کشیلوله آچار و کیلوگرم

: 115417 ساکامق،) گرددمی ارسال قوچان به قدس آستان

 به سیامن ارسال به نوبت پل آرماتوربندی پایان با (.138

 دوازدهم در. گردد آغاز پل ریزیبنت عملیات تا بود قوچان

 10 متعاقبا   و تن 10 وزن به سیامن محموله نخستین تیرماه

 ساکامق،) گردید ارسال قوچان به دیگر سیامن تن 30 بعد روز

115417 :110.) 

 بود مشهد در خود هایپروژه بر نظارت رسگرم پوالک اگرچه

 با و داشت موردتوجه نیز را قوچان پل ساخت بر نظارت اما

 ارتباط در بردمی پیش قوچان در را پل ساخت امور که کاملان

در  داشت حضور قوچان در کاملان که مواقعی ظاهرا  . بود

 ملی باغ روبروی در واقع ملی بانک به متعلق آجری ساختامنی

: نیا حبیب) بردمی برس( رحیم پاساژ فعلی محل)

 ایران به متفقین حمله زمان در ساختامن این(. 15/9/1397

 و گرفت قرار شوروی ارتش استفاده مورد قوچان اشغال و

: قامئی) بود شوروی و ایران فرهنگی کانون هم زمانی

 در پل از و آمد قوچان به تیرماه اواخر در پوالک (.9/8/1398

 عنوانبه کاملان که دانستمی او. منود بازدید احداث حال

 بتنی هایسازه زمینه در که بوده ایباتجربه فرد پل متصدی

 پیش خوبیبه را پل کارهای او غیاب در و دارد خوبی تخصص

 منوده بررسی را پل کارهای پیرشفت کاملان اتفاقبه. بردمی

 اساس بر. منودند مشخص را کار ادامه برای موردنیاز اقالم و

 آستان حسابداری به اینامه در قوچان فرماندار هاآن نظر

 میلگرد انواع شامل را کاملان و پوالک موردنظر لیست قدس

 2500 وزن به جمعا   مرتیمیلی 18 همچنین و 8 یا 7 سایز

 را مرت 9 طول به مرتیمیلی 14 میلگرد شاخه 56 و کیلوگرم

: نویسدمی نامه پایان در قوچان فرماندار. منود تقاضا

 ارسال را هاآن تجارتی رشکت فرمایید مقرر است مستدعی»

 «گردد تقدیم آن وجه تا فرمایید تعیین را آن قیمت و

 (. 6 تصویر) (118: 115417 ساکامق،)

 
آالت مورد نیاز برای ادامه ساخت پل بنت آرمه : آهن6تصویر 

 (118: 115417 قوچان مطابق نظر پوالک و کاملان )ساکامق،
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 گردید ارسال قوچان به دیگر سیامن تن 10 مردادماه اوایل در

 همچنان پوالک مردادماه اواخر تا( 110: 115417 ساکامق،)

 ادامه در و بود قوچان پل آرماتوربندی روند بر نظارت رسگرم

 را مرت 9 طول به مرتیمیلی 24 سایز میلگرد عدد 60 تعداد

 (.94: 115417 ساکامق،) داد سفارش

 ریزیبنت با قوچان پل احداث کار ش1318 شهریورماه در

 به سیامن هایمحموله نوبت چندین در و داشت ادامه

 بنت متخصصان بهرتین از یکی که کاملان. گردید ارسال قوچان

 ریزیبنت عملیات متام دقت با شدمی شمرده خود زمان در

 بنت تهیه علمی هایروش با او. داشت نظر زیر را قوچان پل

 توسط بنت تهیه مراحل بر شخصا   و داشت آشنایی خوبیبه

 در قوچان فرماندار شهریور اوایل در. کردمی نظارت کارگران

 چنین اختصاصی امالک اداره مناینده نیا تقی به اینامه

 13000 معادل که سیامن بسته 260 تعداد»: نویسدمی

 ساختامن جهت 2324 شامره بارنامه مبوجب است کیلوگرم

 آذربایجان گاراژ وسیلهبه قوچان در شده حمل آرمهبتون پل

 تولیت نایب استحضار جهت رونوشت. گردید تحویل

 تا(. 27: 113315 ساکامق،) «گرددمی تقدیم عظمی

 هر قیمت به سیامن تن 92 مقدار مجموعا   شهریور دوازدهم

 گردید ارسال قوچان به قدس آستان توسط ریال 1050 تن

 مرصف به سیامن این از بخشی(. 26: 113315 ساکامق،)

 احداث حال در که قوچان بیامرستان ازجمله دیگر هایپروژه

 (.17: 113315 ساکامق،) رسیدمی بود

 فرماندار مرداد اوایل در اما بود، امتام به رو پل ساخت کار

 که داد اطالع قدس رضوی آستان حسابداری اداره به قوچان

 فرمانداری لذا است رسیده امتام به قوچان پل اعتبار[ ...]»

 منایدمی اضافه و داشته تأخیر بدهی بقیه پرداخت در قوچان

 قدس آستان طلب کلیه بالفاصله جدید اعتبار وصول از پس

 دوم در(. 74: 115417 ساکامق،)« شد خواهد پرداخت

 به اینامه قدس آستان حسابداری اداره ش1318 مهرماه

 ریال 75000 وصول آن طی و منوده ارسال قوچان فرمانداری

 نوبت سه در نهم استان دارایی اداره سوی از ارسالی وجوه

 بهای ریال 25574 به مربوط وجوه این پرداخت. گردید اعالم

 بهای به مربوط دینار 45 و ریال 17081 سیامن، تن 92

 آهن تن 5 بهای دینار 30 و ریال 34194 مبلغ و آالتآهن

 قوچان پل به مربوط هاپرداخت این اول قلم دو. است سفید

 به تاریخ آن تا قوچان فرمانداری بدهی مبلغ پایان در. است

 ساکامق،) گرددمی تعیین دینار 75 و ریال 1849 میزان

115417 :55.) 

 قدس رضوی آستان و قوچان فرمانداری همکاری

 هایرشکت به را اترک پل ساخت که رایج تصورات برخالف

 ارتباط این در سندی هیچ تاکنون اما دهند،می نسبت آملانی

 هاآن به مقاله این در که اسنادی مطابق. است نشده منترش

 آستان و قوچان فرمانداری اترک پل ساخت در گردیده اشاره

 از اعم الزم خریدهای کلیه. اندداشته را اصلی نقش قدس

 قوچان پل ساخت برای موردنیاز و غیره سیامن آالت،آهن انواع

 هاآن بهای سپس و گرفتهانجام قدس آستان کارپردازی توسط

 قدس آستان حسابداری اداره به قوچان فرمانداری سوی از

 در ذیربط ادارات بین قرارداد منت اما است، گردیده پرداخت

 تعهدات جزئیات آن اساس بر تا نیامد دست به رابطه این

 پروژه در آیدمی نظر به ولی. گردد مشخص طرفین از هرکدام

 قدس آستان و کارفرما قوچان فرمانداری اترک پل ساخت

 با نیز نهم استانداری و مشهد شهرداری. باشند آن پیامنکار

 خدمات و خریدها از برخی. دارند مستقیم ارتباط موضوع این

 فریامن اختصاصی امالک اداره توسط نقل و حمل

 آستان توسط مذکور اداره به مالی هایپرداخت که گرفتهانجام

 .است گرفتهمی صورت آن استحضار با یا و قدس رضوی

 پل ساخت از هاییروایت

برخی از شاهدان عینی که در آن روزگار ساخت پل قوچان را 

ها پدرم در آن سال»کنند: اند، چنین ذکر میاز نزدیک دیده

رفت و من نیز که زیاد به متاشای عملیات ساخت پل می

رفتم و از کودک خردسالی بودم چندین بار همراه ایشان می

(. 9/8/1398)قامئی:  «شدمگر ساخنت پل مینزدیک نظاره

کارگران و سایر نیروهای موردنیاز برای ساخت پل اکرثا  از 

های زیادی را از نظارت ساکنین محلی قوچان بودند و داستان

های مهندسین و متصدیان پل بر عملکرد دقیق و سختگیری

ها که زیاد نقل اند. یکی از این داستانکارگران تعریف منوده

ها برای تهیه بنت هشود در رابطه با شسنت دقیق ماسمی

کنند مهندس پل برای اینکه معیار شستشوی است. نقل می

ها را برای تهیه بنت به کارگران نشان دقیق و مطلوب ماسه

های شسته شده توسط کارگران دهد، هر از چند گاهی ماسه
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ای محتوی آب زاللی ریخته و بطری را را داخل بطری شیشه

شد الزم بود تا کدر می داد و اگر آب داخل بطریتکان می

ها دوباره شسته شوند و گاهی کارگران مجبور بودند ماسه

ها را تکرار منایند. این داستان چندین بار شستشوی ماسه

خواه واقعی باشد و یا ساخته ذهن افرادی که از نزدیک با 

کاملان و پوالک رسوکار داشتند درواقع اشاره به نظارت مداوم 

بنت و همچنین نظارت بر کارگران در  ها بر ساخت دقیقآن

ها و یا حین کار دارد. در بررسی اسناد نامی از رشکت

دست نیامد، اما  مهندسان آملانی در ارتباط با پل قوچان به

برد که کاملان در زمان احداث پل در قوچان برس میازآنجایی

و مدت زیادی با کارگران و مردم قوچان رسوکار داشت این 

با نام  «کاملان»ود دارد که تشابه ظاهری تلفظ نام احتامل وج

که تلفظ ) سبب گردیده تا نام کاملان به آملان «آملان»کشور 

روزگار قوچان بود(  تر و آشناتر برای کارگران و مردم آنآن راحت

تبدیل شده و تصور ساخت پل توسط کشور آملان نیز از 

خانه همین مسئله ناشی شده باشد. البته در مورد کار 

سیلوی قدیم جنب اداره دارایی( که در سال ) بوجاری قوچان

شده نیز همین تصور وجود دارد که توسط ساخته 1318

ها ساخته شده است در صورتیکه ساختامن آن توسط آملانی

رشکتی ایتالیایی بنا گردیده و تجهیزات کارخانه متعلق به 

(. 64، 80: 36961/240ساکام، ) 1رشکتی آملانی است

مسئولیت کارگران محلی که در ساخنت پل فعالیت داشتند 

: بر عهده مرحوم علی حبیب نیا میالنی بود )جابانی

( اصالتا  اهل ش1254-1340) نیا(. حبیب10/04/1394

نیا: حبیب) تربیز بود و در جوانی به قوچان مهاجرت کرده بود

(. عملیات ساخت پل و رفت و آمد 7 ( )تصویر15/9/1397

آالت و سیامن به قوچان برای ساکنین های حمل آهنکامیون

که در آن زمان اتومبیل و کامیون در قوچان بسیار اندک -شهر 

انداز شدن صدای موتور تازگی داشت. با طنین -بود

شدند بالفاصله عده زیادی با هایی که وارد شهر میکامیون

ز ایستادند و برخی اکنجکاوی در حاشیه خیابان به متاشا می

 دویدند.ها میکودکان هم با خوشحالی به دنبال کامیون

                                                           

. ساختامن کارخانه بوجاری قوچان )سیلوی قدیم( توسط رشکت 1

ایتالیایی آنجولینی بالوکا ساخته شده است و تجهیزات آن متعلق به 

 
نیا میالنی. نظارت بر کارگران محلی که در : علی حبیب7تصویر 

 ساخت پل مشارکت داشتند با وی بود.

 آن افتتاح و پل ساخت پایان

 رسید پایان به قوچان پل ساختامن ش1318 مهرماه در ظاهرا  

 آستان حسابداری اداره به اینامه طی قوچان فرماندار و

 فرمایید دستور است خواهشمند[ ...]»: نویسدمی قدس

 و پل ساختامن جهت ارسالی آالتآهن هزینه اسناد کلیه

 بر بنا اداره آن وسیلهبه که هزینه سایر و ارسالی سیامن

 که فرمایند ارسال است آمده عمل به فرمانداری این خواهش

 «مناید تصفیه را خود حساب بتواند قوچان شهرداری

 سعی قوچان فرمانداری احتامال (. 27: 115417 ساکامق،)

 قدس آستان به را خود هایبدهی تررسیع چه هر داشت

 تاریخ به دیگر اینامه در لذا بگیرد تحویل را پل و منودهپرداخت

 قبلی نامه پیرو قدس آستان حسابداری اداره از آذرماه 15

 دستور است خواهشمند [...]»: گرددمی درخواست

 سیامن و آالتآهن به مربوط هزینه اسناد ارسال در فرمایید

 (.26: 115417 ساکامق،) «منایید ترسیع

 و ش1318 ماهفروردین در پل ساخت عملیات آغاز فرض با

 پل ساخت عملیات تقریبا   سال هامن مهرماه در آن پایان

. فرارسید پل افتتاح زمان باالخره و کشید طول ماه 7 قوچان

. شد برگزار ش1318 آذرماه 17 شنبه روز در پل افتتاح مراسم

 به پل تحویل و مراسم این در رشکت برای پوالک مهندس

رشکت آملانی میاگ بوده که توسط تجارتخانه هایرنیخ روست نصب 

 گردید.
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 شنبه 5 تاریخ در مشهد چاپ شهامت روزنامه. آمد قوچان

 آرمهبتون پل»: است داده انعکاس را خرب این 1318 آذرماه 29

 روز بوده ساختامن دست در قوچان در پیش چندی از که

 تحویل پوالک مهندس حضور( با) پل جاری ماه 17 شنبه

 وجوه و شهر منایندگان و شهردار و فرماندار آقای. شد گرفته

 پل روی تأنی با بزرگ کامیون یک ابتدا. داشتند حضور اهالی

 روی از رسیع حرکت با سپس. منود توقف آن وسط در و آمده

 رفت و آمد طرف دو از دیگر باری کامیون چند کرد، عبور آن

 مراسم وسیلهبدین و رسید ثبوت به آن استحکام و منوده

 (. 8 تصویر( )1: 1318 شهامت،) «شد انجام آن تحویل

 
 (1: 1318 : خرب تحویل پل قوچان )شهامت،8تصویر 

 ایپایه پل وسط چون که بود شده شایعه شهر در زمان آن در

 از پل کامیون یا و درشکه عبور با لذا ندارد رودخانه داخل در

 حرکت با اما شد، خواهد خراب و شده شکسته وسط

 الزم استقامت پل که شدند قانع مردم آن روی از هاکامیون

 حاج مرحوم از نقل به. دارد را نقلیه وسایل مرور و عبور برای

 حضورداشته مراسم این در خود که رحامنی محمدحسین

 بوده قوچان در ارتش به متعلق و نظامی مذکور هایکامیون

 دانش پل افتتاح روز در(. 17/03/1400: رحامنی) است

 قوچان مهرداد دبستان مسئولین از برخی و پنجم کالس آموزان

(. 10/04/1394: جابانی) بودند شده آورده محل به نیز

 بعضی که داشته وجود پل افتتاح روز مورد در نیز داستانی

 مهندسین پل روی از هاکامیون عبور هنگام در: اندمنوده نقل

 بر آوار و هاکامیون پل تخریب صورت در تا قرارگرفته آن زیر در

 پل مورد در داستان همین مشابه) مناید سقوط هاآن روی

 صحت مورد در سندی هیچ اما ،(است شدهنقل نیز ورسک

 خود خرب در نیز شهامت روزنامه و ندارد وجود داستان این

 زیر در اینکه دلیل به احتامال . کندمنی موضوع این به ایاشاره

 شد باعث است نداشته وجود رودخانه داخل در ایپایه پل

 این از استفاده که شود اطالق نیز« معلق پل» آن به بعدا   تا

 صحیح معلق هایپل تعریف با مطابق قوچان پل مورد در واژه

 خودرو ازجمله نقلیه وسایط بر عالوه پل افتتاح از بعد .نیست

 مسیر و منودندمی تردد آن روی از نیز پیاده عابران درشکه، و

 که نیست مشخص. نداشت وجود منظور این برای مجزایی

 مسیر نبود اما نگردید، ایجاد پل ساخت زمان در مسیر این چرا

 فلزی هاینرده وجود عدم و پیاده عابران عبور برای مجزا

. باشد آمیزمخاطره شهر اهالی برای توانستمی محافظ

 رخ پل روی از عبور هنگام پیاده عابران برای ایحادثه شاید

 در جهت بهر کرد سقوط رودخانه داخل به کسی یا و داد

 و روپیاده مسیر که شد این بر تصمیم بعد سال تابستان

 .گردد ایجاد پل طرف دو در نیز حفاظ هاینرده

 دارایی اداره سوی از اینامه طی ش1319 شهریور سوم در

 اداره به ملی بانک طریق از ریال 3500 مبلغ به چکی قوچان

 خرید هزینه از بخشی مبلغ این. گردید حواله مشهد دارایی

 و پیاده عابر عبور مسیر ساخت برای الزم آهن تن یک

 اداره توسط بود قرار که بوده پل حاشیه محافظ هاینرده

 نامه پایان در. گردد خریداری قدس آستان حسابداری

 آستان حسابداری اداره وسیلهبه [...]»: گرددمی یادآوری

 ارسال را آن شدهگواهی اسناد و خریداری را مزبور آهن قدس

 رییس -گردد منظور قوچان شهرداری هزینه به که فرمایند

 «شهیدی-قوچان شهرستان مالی دارایی

 فرمانداری سوی از بعد روز چهار(. 19: 113370ساکامق،)

 قدس آستان حسابداری اداره به اینامه در قوچان

 دارایی اداره از را مذکور مبلغ اداره آن تا شودمی درخواست

 آهن پوالک مهندس نظر با مطابق و منوده دریافت مشهد
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 هاینرده و پیاده عابر عبور مسیر ساخت برای موردنیاز

 (17: 113370ساکامق،) گردد خریداری پل کنار محافظ

 برای الزم اقالم و آغاز به فعالیت کرد پوالک(. 9 تصویر)

 20×20 چهارگوش آهن شامل را پل پروژه از بخش این تکمیل

 کیلوگرم 470 وزن به 30×5 مسطح آهن کیلوگرم، 750 وزن به

 اداره به اینامه طی کیلوگرم 280 وزن به 35×35 نبشی آهن و

: 113370 ساکامق،) منود اعالم قدس آستان حسابداری

 عابر عبور مسیر ش1319 آبان اواسط تا(. 10 تصویر) (16

 عبور حاال و بود شده تکمیل آن محافظ هاینرده و پیاده

 صورت بیشرتی امنیت با و مجزا مسیری از پیاده عابران

 عنوانبه حامتی جایگزین تازگیبه که احتشامی. گرفتمی

 نهم استانداری به اینامه ارسال با بود شده قوچان فرماندار

 اداره به قوچان شهرداری بدهی از بخشی پرداخت به ابتدا

 انجام به نامه انتهای در و پرداخته قدس آستان حسابداری

: منایدمی اشاره قوچان پل کار مرحله آخرین عنوانبه آسفالت

 دارایی وسیلهبه آهن خرید برای ریال 3500 مبلغ [...]»

 حواله 33366 شامره به قدس آستان حسابداری به مشهد

 داده دستور امروز همین هم ریال 6500 مبلغ است، شده

 آستانه حسابداری عنوانبه قوچان دارایی وسیلهبه شد

 قوچان شهرداری ارسالی ریال 10000 جمعا   که بفرستند

 نامه شامره به توجه با فرمایند مقرر است مستدعی. است

 خرید در آستانه سابداریح طرف از مشهد دارایی 33366

(. 6: 113370 ساکامق،) «گردد اقدام فورا   بتونه پل آسفالت

آستان  کارپردازی توسط پل برای موردنیاز آسفالت آذرماه در

 1گردید آسفالت الزم هایبخش و رضوی خریداری قدس

. رسانجام پل بتنی قوسی قوچان (3: 113370 ساکامق،)

 (.11 تصویر) تکمیل شد

                                                           

شایسته است تا بررسی اسناد مالی مربوط به ساخت پل قوچان .  1

ای پژوهشی جداگانه موردبررسی قرار گیرد که امید است در آیندهدر 

 نزدیک توسط نگارنده انجام گیرد.

 
: نامه فرماندار قوچان در مورد هزینه ساخت مسیر عبور 9 تصویر

 (17: 113370عابر پیاده و نرده های محافظ پل )ساکامق،

 

 

: تقاضای پوالک برای آهن های موردنیاز در ساخت 10تصویر 

: 113370 های محافظ )ساکامق،مسیر عبور عابر پیاده و نرده

16.) 
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 (1372مصدر، امین: پل قوچان )مأخذ: 11تصویر 

 پل مقاومت بررسی برای دیگر آزمایشی

های جنگ جهانی دوم به مرزهای شعله 1320در شهریور 

بخشی از قوای ارتش شوروی  ایران رسید و در پنجم شهریورماه

با عبور از مرز باجگیران به سمت قوچان حرکت منودند. یکی 

قوچان، شهر »مناید: از شاهدان آن روز را چنین توصیف می

دفاع، دستور ترک مقاومت داشت. روسای ادارات و بی

قصد نقاط امن ترک ای از افراد رسشناس، شهر را بهعده

های خود زده در خانهگفتند. بقیه مردم وحشتمی

شده و مشغول ذخیره آذوقه بودند. در هامن روز ارتش مخفی

ان وارد شوروی به بهانه از بین بردن ستون پنجم آملان در ایر 

قوچان شد. شهر در سکوت مطلقی فرورفته بود و تنها 

ها و گاهی گلوله پوشها و زرهصدای خشن و یکنواخت تانک

: 1365 شاکری،) «شدمسلسل از خارج شهر شنیده می

همه خودرو و ادوات جنگی سنگین از (. شاید عبور آن132

بار دیگر مقاومت پل را برای مردم توانست یکروی پل می

روشن مناید، اما در آن روز شوم کمرت فردی رغبت داشت تا 

کنار پل اترک حضور یافته و عبور ساز و برگ جنگی اشغالگران 

را که یکی پس از دیگری از روی پل عبور منوده و وارد شهر 

ها پناه شدند، متاشا مناید. از مردم عادی که در خانهمی

به نقاط امنی فرار  گرفته بودند و از مسئولین و اعیان شهر که

 کدام اثری نبود.کرده بودند، هیچ

 گیرینتیجه

 جدید شهر جایگاه هجری قمری چهاردهم قرن ابتدای در

 مهاجرین توجه موجب سیاسی و اقتصادی لحاظ به قوچان

 این در. بود رونق و توسعه به رو شهر و شد فراوانی تجار و

 سازمان و دولتی دوایر جدید تشکیالت دولت، سوی از زمان

 سجل اداره بلدیه، معارف، نظمیه، عدلیه، قبیل از ادارات

 آبادعشق شهر به قوچان جاده. آمد وجود به قوچان در احوال

 دیگر سوی از و بود یافته ایویژه اهمیت تجاری لحاظ به

 موردتوجه نیز باجگیران و درگز به آمد و رفت تسهیل رضورت

 در اترک رودخانه بر پلی احداث بنابراین. داشت قرار دولت

 وقت مسئولین موردتوجه -بود مسیر این آغاز که- قوچان شهر

 قوچان، فرمانداری همکاری به مربوط اسناد. گرفت قرار

 بتنی پل ساخت در مشهد شهرداری و قدس رضوی آستان

 در پل احداث مطالعات آغاز از حاکی قوچان قوسی

 مهندس رومانی اهل پوالک آلکساندر. است ش1317

 ناج و ناظر و طراح قدس رضوی آستان و مشهد شهرداری

 و آرماتوربندی مسئول و رسپرست مجارستان اهل کاملان

 تکمیل تا پل برای مطالعات آغاز. بودند قوچان پل ریزیبنت

گرفت،  انجام ش1319 تا ش1317 هایسال بین آن نهایی

 مهرماه در و آغاز ش1318 فروردین در پل احداث عملیات اما

. شد افتتاح پل ش1318 آذرماه در و یافتپایان سال هامن

 آالت،آهن انواع از اعم الزم خریدهای اسناد، کلیه مطابق

 آستان کارپردازی توسط قوچان پل ساخت برای و غیره سیامن

 سوی از هاآن بهای سپس و انجام شد قدس رضوی

. گردید پرداخت قدس رضوی آستان به قوچان فرمانداری

 توسط پل این ساخت بر مبنی تاکنون که تصوری برخالف

 رشکت به موجود اسناد دارد، در وجود خارجی هایرشکت

 نشده اشاره دیگر کشوری یا و آملانی از اعم خارجی سازنده

 مجارستان و رومانی کشورهای از کارشناس دو بلکه. است

 آن ساخت در اند،بوده قدس رضوی آستان با همکار که

  .اندداشته رشکت

 آغاز و شهر این تاریخ از میراثی عنوانبه قوچان پل پیشنهادها:

 شایسته و بوده مطرح قوچان در مدرن هایسازه ساخت

 اقدامات تاریخی، میراثی عنوانبه آن شناسایی ضمن است

 مسئول ادارات توسط جامعه به آن معرفی و حفظ جهت الزم

 .گیرد انجام

 فهرست منابع

 خراسان کرد تاریخی حرکت(. 1359. )اللهکلیم توحدی، .1

 .کوشش: مشهد. ایران استقالل از دفاع در

. قوچان مردم و رسزمین(. 1363. )محمد جابانی، .2

 .اطلس: مشهد

 .اترک. «قوچان شناسیمردم»(. تابی. )محمد جابانی، .3

 .49-50، (2شامره )
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 کارخانه نقش(. »1398. )همکاران و شهناز؛ حطیط، .4

-اقتصادی اوضاع بر خراسان خرسوی نساجی و نخریسی

 خراسان نامهپژوهش«. (ش1350-1316) مشهد اجتامعی

 .37-56 ،(35شامره . )بزرگ

 جامع تاریخ) اترکنامه(. 1365. )رمضانعلی شاکری، .5

 .امیرکبیر: تهران. (قوچان

 تا مرشوطیت از قوچان»(. تابی. )محمدرضا قصابیان، .6

 .70-75 ،(3شامره ). اترک«. اول جهانی جنگ

 و مستخدمان ها،کنسولگری(. 1394. )علی زاده،نجف .7

 انقالب تا قاجاریه دوره از) مشهد در خارجی مستشاران

 .انصار: مشهد (.اسالمی

. دیوکالیی شجاعی حسن و سید سهراب؛ یزدانی، .8

 پهلوی عرص سیاسی اقتصاد بر مترکزگرایی تأثیر(. »1388)

 .151-179 ،(61شامره ) .ایران تاریخ«. اول

 اسناد

 (ساکام) ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان

 بوجاری کارخانه تأسیس»(. ش1318. )36961/240 .9

 .برگ72 ،«زمینه این در گزارشی و قوچان در غله

 و حمل رسویس خط تأسیس»(. ق1336. )4894/240 .10

 .برگ2 ،«باجگیران و قوچان بین پستی نقل

 توابع از درجز سازیراه»(. ش1313. )58638/240 .11

 .برگ4 ،«خراسان

 مسیل، ساختامن،»(. ش1316-1310. )30311/293 .12

 .برگ269 ،«برق کارخانه عمران و هاپل

 رضوی قدس آستان اسناد مرکز و هاموزه ها،کتابخانه سازمان

 (ساکامق)

 شهرداری مهندس اعزام»(. ش1317. )102408 .13

 ،«قوچان پل ساختامن بررسی برای قدس آستان و مشهد

 برگ1

 آستان سیامن فروش»(. ش1319-1318. )113315 .14

 و بتونی پل ساخت جهت قوچان شهرداری به قدس

 .برگ43 ،«بیامرستان

 اداره به مصالح و آهن فروش»(. ش1319. )113370 .15

 توسط قوچان پل طارمی ساختامن برای مشهد دارایی

 .برگ19 ،«قدس آستان کارپردازی

 آالتآهن مصالح، خرید»(. ش1318-1317. )115417 .16

 قوچان فرمانداری آرمهبتون پل هایساختامن موردنیاز لوازم و

 سهامی رشکت وسیلهبه قدس آستان کارپردازی توسط

 .برگ240 ،«قوچان تجارتی

 نرشیات

 .27 شامره ش(.1318. )شهامت .17

 هامصاحبه

محل مصاحبه: (. 02/02/1399. )اللهکلیم توحدی، .18

 .مشهد

محل مصاحبه: (. 10/04/1394. )محمد جابانی، .19

 .مشهد

محل مصاحبه: (. 15/9/1397. )اکرب نیا، حبیب .20

 .مشهد

محل مصاحبه: (. 17/03/1400. )مهدی رحامنی، .21

 .قوچان

 .محل مصاحبه: مشهد(. 9/8/1398. )احمد قامئی، .22

محل (. 20/01/1400. )محمدرضا قصابیان، .23

.مصاحبه: مشهد



 

 

 


