
  پل ورسك
  گشاهكار معماري دوران رضا شاه بزر

  
 
  ک-ح
  

دق راه آھن ايران ميبايست از جنوب به شمال کشيده ميشد. ولی انگليسی ھا با فشار ھايی که به محمد مص
بدون اشاره به انگلستان انگليسی ھارا در مجلس و ھم در ھرجا می نشست نظرمی آوردند و او ھم 

 ستعمره انگلستان (عراق ودو کشور ممطرح ميکرد تا بلکه راه آھن از باختر به خاور ايران يعنی 
شمال به جنوب کوه و دره و شود. برای وصل شدن راه آھن  کشيدهبه ميرجاوه   )"پاکستان" ھندوستان

  رودخانه ھای زيادی در سر راه بود. يکی از اين کوه ھا در کنار شھرستان سوادکوه قرار داشت. 
  

ھای ساخت سال پيش در شھرستان سوادکوه استان مازندران ساخته شد. از شگفتی ٧۵پل ورسک حدود 
 -اين پل عدم استفاده از ھيچ سازه فلزی در ساخت آن است. اين پل در مسير راه آھن سراسری شمال 

با وسايلی ابتدايی ساخته شد. اين پل دو متری و  ۶۶متری از ته دره با دھانه  ١١٠جنوب و در ارتفاع 
  .کندآباد را به ھم متصل میگذر عباسكوه عظيم و سخت

  
آن بکاررفته و شيوه ساختمان و محاسبه ھای فنی  اين پل از نظر معماری و مواد اوليه ای که در ساخت

  قرار گرفته ايم يک شاھکار معماری به حساب می آيد.  ٢١در قرن در نوع خود ھنوز ھم که 
  

يزونا آر مريکا در نزديک مرزآنوادا (کمی دورتر از الس وگاس) کلورادو در پلی که برروی رودخانه 
  سی مشابه.و مھند از ساخت پل ورسک است با مصالح مدرن و شيوه ساختساخته شده نماد مشابھی 

  



  
 

  



 
  نمايی از عمليات ريل گذاری روی پل ورسک

 
 ۵آغاز و افتتاح رسمی آن روز  )١٩٣٤= ٢٤٣٧( ١٣١٣ساخت پل ورسک از اواسط آبان سال 

 .ھزار لایر اعالم شد ۶٠٠ميليون و  ٢انجام شد. ھزينه احداث پل ورسک  ١٣١۵ارديبھشت 
  

جھانی دوم  پل ورسک در زمان جنگمصدقی ھا و طرفداران انگلستان و دشمنان رضا شاه بزرگ چون، 
و  جماھير شوروی محاصره شده توسط آلمان ھيتلری ايفا کردرسانی به اتحاد خاطر نقشی که در كمکبه

و دليل اشغال متفقين ميدانند. در  دمتی رضا شاه بزرگ به انگليسی ھارا خوش خ گرفتنام  پل پيروزی 
م ساخته شده و ارتباطی حاليکه از تاريخچه پل مشخص است، پل ورسک بسيار جلوتر از جنگ جھانی دو

به قول فرماندھان متفقين اگر پنج سال پيش از آغاز جنگ)   ٢٤٣٧=  ١٩٣٤( .با جنگ نداشته است
   ».راه آھن ايران وجود نداشت، نقشه جھان به شكل ديگری بود

  



  
 

 
  

پل ورسک شخصا به سوادكوه که زادگاه خودش  گشايشبرای  بزرگ شاهرضاکار ساخت پل، پايان  پس از
 بزرگ ھا درباره روز افتتاح اين پل آمده است که به دستور رضا شاهنيز بود آمد. در برخی روايت

يشی اين پل موظف شد تا در ھنگام عبور اولين قطار زير پل قرار بگيرد تا در صورت سرمھندس اتر
  .تخريب پل، اولين شخص کشته شده از اين حادثه خود او باشد

 



 
  

راه آھن ايران را بدست آلمان ھا ساخته است برخالف آنچه شھرت يافته است رضا شاه بزرگ تمام 
اھل اتريش که در ايران به مھندس ورسک  والتر آيگنررسک يک اتريشی بود. پروژه پل ومھندس 

در فيروزكوه مشھور شده به ھمراه ھمسر و فرزندانش به ايران آمد تا يكی از سخت ترين كارھای دنيا را 
 .و انجام كار محكم و درست استبه انجام برساند. پل ورسک ھنوز ھم نماد مھندسی پيشرفته 

  
تونل ھای در مسير راه آھن سرتاسری ايران بدست ی بود ولی مھندس )والتر آيگنرمھندس ورسک (

ا سرمھندس يچ را بانجام شده است. برخی مھندس رابسو Ladislaus von Rabcewiczشخصی بنام 
دليل ويژه در فصل زمستان كه بهدر اوقات فراغت به چگنر) اشتباه ميکنند. رابسويوالتر آي(پل ورسک 

. پرداختاش يعنی نقاشی میشد، به كار مورد عالقهرعايت ايمنی عمليات احداث پل ورسک تعطيل می
ھای بخش قوسی و ستون پايانیزير است كه پل ورسک را درمرحله  نگارهھای او نقاشیيک نمونه از 

   د.ھنگھدارنده تاج پل نشان می

  
 
 



) کشيده شده است، مراحل آخر سويچرابورسک ( تونل ھای نقاشی بعدی پل ورسک که توسط مھندس
خود مھندس اتريشی ، فرتورھمچنين درپائين  .دھدرا نشان می ١٣١۴ساخت پل ورسک در زمستان سال 

  ديده ميشود. 
 

.  

 
يکسال پيش از  )ورسک( ژه در منطقه سوادکوهتونل ھای راه آھن سراسری به وي ). مھندسرابسويچ(

، پروژه ھای بسياری جھانی ايران را ترک كرد و در كوران جنگ دوم ١٩٣٨در سال  جنگ جھانی دوم؛
  ، نروژ و مصر اجرا نمود.را در آلمان

  
عنوان مشاور دكترای خود را از دانشگاه گراتس اتريش دريافت و بعدھا به ١٩۵١رابسويچ در سال 

  .در ونزوئال خدمت کرد ١٩۵٨تا ١٩۵۶ھای ملل در سال سازمان



 
  

  .) سپرده شدوالتر آيگنرمھندس ورسک ( پروژه بسيار مھم ورسک بهتمام مراحل ساخت 
  

ای در پائين دست پل و در كنار رودخانه سال در خانهاش حدود دو و خانواده والتر آيگنربه ھمين دليل 
در  زندگی می كردند. نمايی از ارتباط كابلی بين دو کوه جھت انتقال تجھيزات ھنگام ساخت پل ورسک

  . نگاره بارا به چشم ميخورد
  

و آجر  ، يعنی ھر ماده اوليه که ميشد در محل آماده کردپل ورسک از مالت سيمان و شن شسته شده
  ت.آرمه استفاده نشده اسساخته شده و در ساختمان آن از بتن

  
  کنند.ی پايه ھای کناری پل کار ميديده ميشود، که رو حال ساخت پل ورسکنمايی از کارگران در در زير 

 

 
 
 



با کارگران از جيپ يا جرثقيل استفاده نشده و در تمام مدت يه ساخت برای باال بردن وسايل و مواد اول
  .دپياده يا با قاطر و االغ اين کار پردردسر را انجام داده انپای 

  
حتا ميتوان گفت اين پل محصول مشترک دانمارک، آلمان و اتريش است. شاھکار معماری پل ورسک 

. در برخی بخش ھای طرح و اجرا ايتاليايی ھا، مھندسين ايرانی و کارمندان پروژه ای بين المللی بود
  . داشته اندايرانی شرکت 

  
نھا سوار کرده و مالت آجر و ماسه و ساروج را بسته ی آھای نجاری که بنياد اصلی پل را بررو طرح

ست. گفته ميشود پس از پايان پروژه مردم حتا ھندس ايتاليايی بنام جياکومو دی مارکو، بوده اماند يک 
 ترس داشتند پل باريک يک خط آھن نتواند دوام بياورد. ترن ھا در درون 

  
به عنوان مديرعامل شرکت  يورگن ساکسيلد ١٣١٢ در اول ارديبھشت سال بزرگ رضاشاهدر زمان 
آھن شمال ـ جنوب ايران را امضاء کرد. تا قبل قرارداد احداث راه (Kampsax)  کامپساکس دانمارکی

ھای البرز کوه آھن از مياننی در ساخت راهھای آمريکايی، انگليسی، فرانسوی و آلماشرکت از آن برخی
آھن را در مدت راهکيلومتر  ٩٠٠تا احداث  ناکام مانده بودند. يورگن ساکسيلد در اين قرارداد تعھد داد

گرم طالی  ١،۵آھن، معادل پنج دالر طال (حدود ساخت ھر متر راه شش سال به پايان برساند و برای
 از بھترين مھندسان اروپا به ايران آمده و پس از تھيه عکس ھوايیکند. پس از آن  خالص) دريافت

نام داد)  آباد (که بعدھا به ورسک تغييرآھن بايد از روستای عباسمتوجه شدند که راه ھای البرزکوه
  ميگذشت. 

  
، از رو به باالمتر  ۶٠٠ده کيلومتر و نيز  از روستای ورسک بايد با طی مسافت گذرقطار پس از 

 اکرد که حرکت در چنين شيب تندی برای قطار نمی و به سمت تونل گدوک حرکت گذر ميکردکوھستان 
گرفتند مسير را به شکل سه پله بر روی دامنه کوه اجرا کنند که به سه خط  ممکن بود. پس آنان تصميم

کامپساکس  ھای ديگر اين پروژه بود که مھندسانمعروف شد. ھمچنين وجود دره ورسک از چالش طال
  .را مجبور کرد تا پلی با دھانه بزرگ را روی آن در نظر بگيرند

  
رانجام کار ساخت اين س 

 پل در اواسط آبان سال
شھرستان  در ١٣١٣
استان  سوادکوه
، توسط شرکت مازندران

 مھندسی دانمارکی
به عنوان  ،کامپساکس

برنده مناقصه ساخت پل، 
، و توسط مھندسان آلمانی

و اتريشی آغاز  ايتاليايی
ارديبھشت  ۵در  شد و
 گشوده شد.  ١٣١۵سال 

 
  



روزی كه «نوشت:  والتر آيگنر به نقل از مھندس  ١٣١۵ارديبھشت سال  ۵روزنامه اطالعات در تاريخ 
برای احداث پل ورسك تھيه كردم مھندسان ديگر با نظر حيرت به آن نگريسته و اجرای نقشه اين مدل را 

و احداث آن را در شمار يكی از فتوحات علم مھندسی به حساب آوردند. امروز كه اين پل احداث شده، 
ر مھندسی ھای قشنگ و شاھكاكنند و آن را در شمار بھترين پلھمه، من و رفقايم را تشويق و تحسين می

  ».دانندمی
 

 
  

ايران،  آھنبا شروع جنگ دوم جھانی و با توجه به احتمال ورود متفقين به ايران و استفاده آنان از راه
ھا گذاری شوند. پل راه آھن ورسک نيز شامل اين دستور بود، اما پلھا مينتصميم گرفته شد كه ھمه پل

  .ھا كردندگاه منفجر نشدند و متفقين پس از اطالع از اين موضوع اقدام به خنثی كردن مينھيچ
  

باال است و يک خميدگی چھار در سفر رو به شمال در سمت شمال پل ورسک مسير راه آھن رو به 
يای . بخش شمالی راه آھن سراسری بين تھران و ساحل درلی گذر ميکندکيلومتری دارد که از درون تون

پل  يی را طی ميکنند. مھندس ساختی آھسته و رو به باالمازندران ترن ھای مسافری و باری مسير
  . والتر آيگنر است که پس از مرگ در ھمان کنار پل در دھکده به خاک سپرده شده است

  
ياد کارگرانی که در گنر ساخته شده است و سنگ يادبودی ھم بدر نزديکی پل، آرامگاھی بياد والتر آي

سان والتر آيگنر در پيگيری آرزوی خود در آن ھنگام ساخت پل درگذشته اند ساخته شده. رييس مھند
  . مکان به خاک سپرده شده است

  
ترن پس از گذر  قرار گرفته است، رابسويچ ساخته شدهمھندس توسط ، تونلی که در زير پل در دل کوه

   . بلندی خودرا در کوه کم ميکند به درون اين تونل ميخزداز پل که کم، کم 
  



 
 

ورسک گفته گذاری پل با اشاره به مين) محمد سجادی( ١٣٢٠تا  ١٣١٧ھای وزير راه ايران بين سال
ھای مھم گذاری پل ورسک و پلھای جنگ شوروی، دستور مينبا شنيدن اخبار وحشتناک از جبھه«بود: 

آھن داده شد و اين كار با دقت و به صورت محرمانه انجام پذيرفت. ليكن پس از اشغال ايران ديگر راه
  ».ھا صادر نشدتوسط متفقين، دستوری برای انفجار پل

  
کرده بود  رضا شاه بزرگ ازرا  رخواستاين مورد ثابت نشده است وبرخی مدعی ميشوند ھيتلر اين د

  رگ ھرگز چنين درخواستی را نپذيرفت.ولی رضا شاه بز
  

نقل شده اگر ھم درست  از محمد سجادی اظھاراتی کهبنابراين ادعا ھای اين چنينی نميتواند درست باشد و 
راماسون ھای دوران رضا يم حکيمی که از فيل وابستگی محمد سجادی که در زمان ابراھبوده باشد، به دل

وابسته بوده و دوست بوده اند ميبوده  انگلستانبه  با محمد مصدق و متين دفتر که ھردو شاه بوده و
    است و نميتواند قابل تاييد بوده باشد.

   
بار از روی اين پل  چھارساری ھر روز  -سال از ساخت پل ورسک، قطار تھران  ٨۵با گذشت حدود 

گذرند. پل ورسک گذرد. قطارھای گرگان و قطارھای باربری و سوختی نيز، از روی پل ورسک میمی
  .استترين آثار مھندسی راه آھن ايران به ثبت ملی رسيدهمھم عنوان يکی ازبه

 



اين پل که از شاھکارھای مھندسی به است،  آھن سراسری ايرانراه ھایترين پلاز بزرگ پل ِوِرسک
را به ھم  آھن سراسری تھران ـ شمالراهبرداری رسيد. پل ورسک به بھره ١٣١۵ آيد در سالحساب می
 .کندمتصل می

که در مھرماه  شودآھن شمال ايران محسوب میپل ورسک در شمار مھمترين آثار فنی مھندسی راه 
 وھای استراتژيک ايران است پل است. ورسک از جملهثبت آثار ملی شده ١۵٣۴با شماره  ١٣۵۶
   ساخته اند. ساله  ٧٠با تضمين  آنرا ينمھندس

اين پل فقط 
مخصوص عبور 
قطار است و در 
حال حاضر 
 قطارھای مسافری

 و ساری-تھران
پس  گرگان-تھران

از گذشت بيش از 
سال ھر روز  ٨۴

چندين مرتبه از 
گذرند. روی آن می

قطارھای  ھمچنين
باری و سوختی 

ھای حمل ونقل، از جاذبهبراھميت ويژه در صنعت  کنند. امروزه پل ورسک عالوهنيز از روی آن عبور می
 .گرددمی سياحتی ايران نيز محسوب

  ت.اسمتر به ثبت رسيده ۶١ھای با ارتفاع بيش از ، در بخش پلرکورد گينس نام پل ورسک در کتاب

 

 


