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 با تکیه بر ارتباط بین معماری قدیم و معاصر دزفول "فرهنگ"طراحی پل  
 حمید رضا صارمی

 استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر ومعماری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

Saremi@madares.ac.ir 

 سادات امینی نژادالمنصوره 

amininejad233@yahoo.com 

مقطع ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد ،ایراندانشجوی   

 چکیده

این پژوهش ضمن طرح و بررسی بحث هویت ایرانی، به بررسی پل های قدیم و دلیل موفقیت آن در بین ایران و البته جهانیان 

ننده می پردازد.این پژوهش به روش توصیفی تاریخی و وبه دالیل عدم موفقیت پل های  امروزی در بین  افراد استفاده ک

ای و تحقیقات میدانی)مصاحبه، مشاهده و کروکی( و  از مطالعه چندین نمونه پل های تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه

 مشهور ایران و دنیای امروزی و پایان نامه های مرتبط صورت گرفته است.

چنانچه ایده طراح آن هم بر این امر استواربوده است که آن )ل می کند یبدتوقف و تجمع را به مجالی برای ت فرهنگآنچه پل 

این پل با قرارگیری در محلی استراتژیک توانسته  .مکان یابی آن است (را مانند پل خواجو در اصفهان تنها محل عبور نبینند

استعداد که همان فرصت دادن چشم اندازهای جامع از را نمایان کند. این  دزفولاست استعدادی طبیعی از ساختار زمین شهر 

به عنوان یک فضای جمعی بیش از آن که به جوانب فیزیکی  فرهنگشهر است، در این پل به صورت بالفعل بروز می یابد. پل 

رشان. و کالبدی متکی باشد، فضایی ادراکی و نمادین است؛ ادراکی حاصل از تماشای شهروندان و به ذهن سپردن منظره شه

 .، پتانسیلی بالقوه از این اراضی را به یک ویژگی بالفعل تبدیل کرده استسطح رودخانه دزموقعیت ویژه این پل در 

 

ملاری سنتی، هویت، اصالت، تعاپل، معماری معاصر، معم کلید واژه:
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 مقدمه-1

استه از باورهای عقلی و انسان مداری جهان مدرن در مقابل دنیای کهن، منظره متفاوتی از هستی را عرضه می دارد که برخ

مبنای شکل گیری جامعه مدرن شد. مدرنیته به مثابه یک دوران تاریخی به عصری گفته می شود که  است. لذا انسان مداری

جامعه مدرن در دوران مدرن برای دستیابی به اصول  اومانیسم یا انسان گرائی در آن به معنی فلسفه کلمه ظهور پیدا کند.

زیباشناختی به همان اندازه کوشید که برای دستیابی به عملکرد بهتر و در این گذار این گونه وانمود می کرد که گوئی  ثابت

 حقیقت گمشده اش را طلب می کند. 

هدف نگارنده  از پژوهش پیش رو و طراحی پل فرهنگ آن است که از اصول پایه ای و مهم معماری قدیم ایرانی کارکردی 

وزشده بگیرد و در پی نوعی تعامل فرهنگی و اجتماعی است. آنچه در الگو پذیری از معماری پل های امروزی جدید و به ر

کمتر بدان توجه شده است ملموس بودن حس تعلق به مکان به لحاظ معماری و فرهنگ و اجتماعی موجود در آنهاست که 

ا مکانی برای رفع نیازهای عبور ومرور روز مره  مردم باشد سبب گردیده است، پل هایی  نظیر پل عابر پیاده و یا سواره تنه

 وبسیاری از رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و حتی سیاسی در این مکان ها نادیده گرفته شود.

این پژوهش سعی دارد با شناختی نو از معماری قدیمی پل های ایرانی و بطور اخص، پل های دزفول و بکارگیری این اصول در 

  ، با تاکید بر تعامل معماری قدیم و جدید به مبانی نظری و طراحی نو دست یابد."پل فرهنگ"احی طر

 لهطرح مسئ-1-2

در طراحی این پروژه هدف این است که به علل موفقیت و تعلق خاطر ساکنین شهرها نسبت به پل های قدیمی ایرانی پی 

لگوهای مدون درآوریم و ضمن در نظر گرفتن فرهنگ بومی و بعد برده و اصول معماری و سازه ای این پل ها را بصورت ا

 روانشناسانه به طراحی پلی جدید حد فاصل پل سوم و پل جدید دزفول 

 دست بزنیم.

شاید این پژوهش مقدمه ای باشد برای پژوهش های کاربردی تر در این زمینه وشناخت کاربردی معماری قدیمی و واکاوی 

جهت ارتقای معماری امروزی و فراهم آوردن آسایش، ایستایی و کارایی هر چه بیشتر برای استفاده  معماری سنتی و بومی  در

 کنندگان.
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 سوابق مربوط -1-3
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فضای شهری در بافت تاریخی ایران پرداخته  به بررسی دکتر حسین سلطانزاده-1

 اند

معرفی کتاب پل "دکتر محمود گالبچی در کتاب -2

  "های ایران و جهان

به مباحث معماری و تکنولوژی و زیبایی  پل ها پرداخته 

اند  که شامل مفهوم پل، فضا، روشهای نوین خلق پل 

های جهان و استفاده از پل به عنوان یک فضای معماری 

و بیان مبانی و اصول این نگرش ویژه به پل است ، 

 پرداخته اند.

در بخش پل و سد ،  به  معرفی  پل های کهن که در   "معماری ایرانی"دکتر محمدکریم پیرنیا در کتاب  -3

ایران به جا مانده  و تاریخ ساخت آنها و مصالح بکار 

 رفته در آنها پرداخته اند.

 

دکتر وحید قبادیان نیز در کتابی تحت عنوان  -4

  "بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران"

 

به معرفی پل های قدیمی شهرهای کهن ایرانی و مصالح 

رد و  معماری بومی و سنتی و تکنولوژی همساز با بوم آو

 افلیم این بناها اشاره کرده اند.

سیری در  "دکتر غالمحسین معماریان در کتاب -5

 مبانی نظری معماری 

 

به معماری و طراحی به زبان مدرن اقلیم گرایی و فضای 

معماری و ادراک محیط و تحلیل روابط اجتماعی فضا 

 پرداخته اند.

درک "لر مور با ترجمه دکتر گالبچی  در کتابفو -6

  "رفتار سازه ها

به بیانی ساده یه معرفی انواع سازه ها و مزیات آتها به 

 لحاظ ایستایی و اقتصادی پرداخته اند.

 

جلد اول پل های "دکتر شاپور طاحونی در کتاب  -7

  "بتنی 

به محاسبات و طراحی انواع پل به لحاظ سازه ای و 

 رداخته اند.ایستایی پ

فایل ها و اطالعات و مطالب و  عکس های پل های -8

 دزفول

 میراث فرهنگی شهرستان دزفول

مقایسه روش های آبشستگی پایه پل ها با روش های  پایان نامه های مرتبط ارشد عمران-9

 اندازه گیری

 پل طبیعت خانم مهندس عراقیان استفاده از نمونه های اجرایی-11
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 . سؤال اصلی1-4-1

 چگونه

می توان پلی با تلفیق فرهنگ و معماری قدیم و معاصر و با تاکید بر مفهوم پیوند بین اصول معماری قدیمی و امکانات امروزی 

 طراحی نمود؟

 . سؤاالت فرعی1-4-2  

 می باشد؟ .علل موفقیت و تعلق خاطر ساکنین شهرها نسبت به پل های قدیمی ایرانی چه1

 .چگونه می توان در طراحی معماری پل، عالوه بر مسایل سازه ای بعد فرهنگی و اجتماعی را نیز در نظر گرفت؟2

 هافرضیه-1-5

در پل های درون شهری موجود در ایران تنها به مسایل ایستایی و سازه ای آنها بصورت مدرن توجه می گردد و در جهت -1

می باشد. در نتیجه اصول معماری ایرانی و  فرهنگ نمادین و روانشناسی محیطی نادیده گرفته  رفع نیازهای روز مره عابران

 می شود.

در قدیم نقش نمادین و فرهنگ و رویدادهای اجتماعی، مذهبی و حتی سیاسی در پل های مهم قدیمی بیشتر در نظر -2

 گرفته می شده و باید از آنها الهام گرفت 

 اهداف پژوهش -1-6

احی این پروژه هدف این است که،  بنایی صحیح و اصولی به لحاظ معماری و سازه ای و الهام گرفته از پل های قدیم در طر

شهر دزفول  طراحی گردد و ضمن در نظر گرفتن فرهنگ بومی به بعد روانشناسی و حس خاطرات جمعی نیز توجه گردد که  

ه نیندازد و راهی برای رسیدن به تعامالت بهتر معماری دیروز و امروزی بهداشت روانی کاربران را به لحاظ امنیت  به  مخاطر

 فراهم گردد.

 مبانی نظری-2

 معنا و مفهوم پل -2-1

ها و آب بندها از بناهای غیرمذهبی هستند که در ادوار گذشته در مسیر جاده های کاروانی، راهها و روی رودها ایجاد شده  پل

ده های کاروانی و جاهایی که طغیان آب رودخانه ها غیرقابل کنترل بوده، بنا شده اند. از ها در مسیر جا ترین پل اند. مهم

دوران بسیار کهن، هنگامی که بشر توانست آب را مهار کند و مسیر آن را مشخص سازد و از تنه ی درختان برای عبور و مرور 

 از عرض رودخانه استفاده کند، کار پل سازی آغاز شده است.

ترین  ها عالوه بر تسهیل امر عبور و مرور، ایجاد آب بندها را در نظر داشته اند. مشاهده ی قدیم ایرانی در احداث پلمعماران 

ها یعنی پل بر دیده از دوره ی هخامنشیان در جلگه ی مرودشت، بیستون در کرمانشاه از دوره ساسانیان، بند امیر در  پل

هان، مؤید این نکته است که معماران در امر پل سازی عالوه بر گذر از رودخانه به فارس از دوره ی آل بویه و پل خواجوی اصف

از  -ایران در دوره ی باستان و دوره ی اسالمی سهم قابل توجهی در توسعه ی پل سازی  ذخیره کردن آب نیز توجه داشته اند.

هنده ی نوع معماری آن زمان است. ذوق و ها و سدها نشان د به عهده داشته است. بقایای پل -قرن هشتم ق.م. تاکنون 

ها دارای تزیینات آجرکاری و کاشیکاری است  ها نیز قابل توجه است؛ بعضی از پل سلیقه ی معماران ایرانی در تزیین پل

 (.Wilber  ،1365) )مانند پل خواجوی اصفهان(.
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 79، پل خواجو، ماخذ: مخلصی، 1تصویر

 

 

 1391ر،ماخذ، صفایی زاده،تصاویر قدیمی از پلدخت 2تصویر
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 ، ماخذ، مستندنگاری پل های تاریخی استان لرستان، مخلصی3تصویر

 

 
 ، سی و سه پل، ماخذ 4تصویر

uchicago.edu 
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 ، پل طبیعت. ماخذ: خیشخان 5تصویر

 

ر پهلوی به صورت واژة پل که د است. پل، طاق و گذرگاهی برای عبور از رودخانه، درّه، خندق و سایر عوارض عمیق طبیعی

Puhl   ،در زبان عربی «(. پول »آمده، در زبان فارسی به صورت پول نیز به کار رفته است )برای نمونه رجوع کنید به دهخدا

با اینکه لغت شناسان عرب این دو واژه را به یک معنا گرفته اند، در عین حال ، واژه های جِسر و قنطره به معنای پل است

عالوه بر این، قنطره گاه ، ن آنها گذاشته اند و قنطره را به معنای پل سنگی یا آجریِ )قوس دار( گرفته اندهایی هم میا تفاوت

 «(. قنطره »به معنی مجرای آب، سّد و قلعه هم به کار رفته است ) د.اسالم ، چاپ دوم ، ذیل 

ه کار رفته است و احتماالً از همین روست که های قایقی یا چوبی ب در متون تاریخی و جغرافیایی معموالً جسر به معنای پل

ه در یکی از منابع ک (. شگفت آن63برخی از محققان تصریح کرده اند که جسر به معنای پل زورقی یا چوبی است )لسترنج ، 

های بر سرزمین یاد شده است. همچنین به سبب سلطة عثمانیها« قنطرة الجسر»جغرافیاییِ قرن هشتم از پلی در مصر با نام 

هایی که برای پل سازی به کار  عربی، لفظ ترکی کوپری هم در این کشورها تا امروز رواج دارد. امروزه در زبان عربی به قایق

 .(1982می روند جساریة )از مادة جسر( می گویند )دیوه جی ،

که پل قوسیِ معروفی را که یزیدبن  همه، نویسندگان قدیم و جدید گاه به جای قنطره واژة جسر را به کار برده اند، چنان بااین

بر سرراه اَذَنه و مَصّیصَه ساخته و معتصم آن را بازسازی کرده جسرالولید خوانده اند )ابن صاحب  125 سال عبدالملک در

 (.371الصالة ، ص 
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های  ختان و سنگترین و ابتدایی ترین شکل پل به زمانی بازمی گردد که بشر توانست با استفاده از تنة در احتماالً قدیم

رو ساخت پل و استفاده از آن در مناطق کوهستانی و دارای  ینا بزرگ، امکان عبور از نهرها و درّه ها و مَسیلها را فراهم آورد. از

های واقعی از وقتی شکل گرفتند که تکیه گاه و پایه  اما پل .عوارض طبیعی، بیش از نواحی مسطّح و کویری معمول بوده است

های پل ابتدا آماده می شد و سپس یک تخته سنگ یا چند تیر چوبی را بر روی دو پایه می نهادند و روی آنها را تخته پوش 

شده است،  ها که موجب کم شدن فاصلة دهانه می (. حالت طرّه ای پایه های این پل149 ، 1386هیل ، گرابر و می کردند )

های قوسیِ یک دهانه و سپس چنددهانه را پدید آورده است. در عین حال، وجود پاره ای مشکالت و  احتماالً فکر ساخت پل

های معلق،  های قایقی و زورقی و شناور و پل ها، از قبیل پل ها، استفاده از انواع دیگر پل ها در ساخت این نوع پل محدودیت

رودخانه های عریض ضروری می ساخت. فقدان امکانات نگهداری و نیز جریان سیل و طغیان آب،  ویژه برای عبور ازه را ب

های قوسی امکان بررسی صنعت  همه، بقایای برخی از آنها بویژه پل ها بوده است. با این موجب انهدام و نابودی بسیاری از پل

ها نیز تصویر نسبتاً جامعی از  بع قدیم به انواع دیگر پلکه اشارات منا پل سازی پیشینیان را کمابیش ممکن می سازد. چنان

 آنها ارائه می کند.

 دزفول پل-2-2

 دو که  است جهان پل ترین قدیمی پل این  است.پل قدیم دزفول  قرن سابقه  17ترین اثر تاریخی دزفول و با بیش از مهم

 بین وسرزمین شاپور جندی منطقه رابط راههای زا یکی حقیقت در ، سازد می وصل هم به را دزفول غربی و شرقی منطقه

اولین هدف . به کارگیری اسرای رومی ساخته شده استن و با والری بر پیروزی از پس اول شاپور دستور به که ، بوده النهرین

 دز خانهرود از مختلف مناطق به کشی لشکر برای بتوانند سهولت به لشکریانش  شاپور اول ساسانی از ساخت پل این بود که

 سواحل در واقع نهرهای و برده باال را رودخانه آب سطح بتوانند تا ساختند سد یا بند صورت به را ها پل پایه دوم. نمایند عبور

بنای پای پل ها از سنگ های بزرگ ماسه ای اطراف شوشتر آورده شده اند و با بست  .سازند آب پر را رودخانه راست و چپ

رومن گریشمن شرق شناس در خصوص پل می گوید : ایرانی ها نیازی به علم مهندسی .ه اندهای فلزی به هم متصل شد

ت)سایت میراث بوده اس پل رومی ها نداشتند بلکه وجود کارگران و اسرای رومی تنها دلیل به کار گرفتن آن ها در ساخت این

 (92فرهنگی دزفول، 

  ضرورت ایجاد پل-2-2-1

عظیم کشور را به وسیله پل ممکن نماید و سه پل مهم یکی در شوشتر، یکی در دزفول بر  شاپور اول تصمیم گرفت شاهراه

 .روی رود دز و دیگری را بر روی رود کرخه بنا نمود

  مرمت پل در دوره های مختلف-2-2-2

 

دزفول را  اولین مرمت پل در قرن چهارم هجری و دوره دیلمیان صورت گرفت . پروفسور پوپ قدیمی ترین تعمیر پل قدیم

ز ابتدای قرن پنجم هجری . اهجری سلطنت نموده است می داند 372تا  338مربوط به زمان عضدالدوله دیلمی که از سال 

 شمال و  به وجود می آید و به دلیل رفتن پایتخت به شمال نیک فاصله تاریخی در روند خوزستا 911تا  411یعنی از سال 

در ایران ، این منطقه دوباره رونق  صفویان آمدن کار روی از بعد اما. پذیرد نمی تصور آن در خاصی تحول منظقه این شرق
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 می یابد. بافت قدیم دزفول، بازار قدیم و مسجد جامع دزفول در این دوره به مانند دوران ابتدای شکل گیری خود رونق گرفتند

 .شد در دوره ی صفویه و قاجار عرض پل برای توسعه ی رفت و آمد ها عریض تر.

بعد از جنگ جهانی اول و در زمان رضا شاه دولت ایران هزینه های انگلیسی ها پرداخت نمود و راه را آزاد گذاشت. به دلیل 

در ردیف آثار ملی ایران به ثبت  84پل دزفول به شماره  1311فروردین ماه سال  15اهمیت این سازه ارزشمند و تاریخی در 

لی عکس این پل چاپ گردید که نمونه ی آن در حال حاضر در موزه بانک ملی ایران رسید. همچنین بر روی پول های م

 .گردد احیا و مرمت آن فعلی شکل به 1316 سال در تا گردید سبب پل ارتباطی  نگهداری می شود. اهمیت

 

 سایت میراث فرهنگی دزفولماخذ: پل دزفول. تصویر قدیمی از : 6تصویر

 

 رضا کافی فر، پل دزفول: ماخذ، 7تصویر
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 روند شکل گیری پل فرهنگ دزفول-3

 بالفعل سازی یک استعداد بالقوه پل فرهنگ -1-3

را به مجالی برای توقف و تجمع بدل می کند مکان یابی آن است. این پل با قرارگیری در محلی استراتژیک  فرهنگآنچه پل 

ن کند. این استعداد که همان فرصت دادن چشم اندازهای را نمایا دزفولتوانسته است استعدادی طبیعی از ساختار زمین شهر 

به عنوان یک فضای جمعی بیش از آن که به جوانب  فرهنگجامع از شهر است، در این پل به صورت بالفعل بروز می یابد. پل 

دن منظره فیزیکی و کالبدی متکی باشد، فضایی ادراکی و نمادین است؛ ادراکی حاصل از تماشای شهروندان و به ذهن سپر

، پتانسیلی بالقوه از این اراضی را به یک ویژگی بالفعل تبدیل کرده است. سطح رودخانه دزشهرشان. موقعیت ویژه این پل در 

و بستری برای وقوع محلی برای آشنایی فرهنگ غنی خوزستان  این پل محلی برای شکل گیری تعامالت اجتماعی مردم شهر 

 همجموع های از عرصه ها و فضاهایی با مقیاس و عملکرد به هم پیوسته است که در نقط فرهنگرفتارهای انسانی است. پل 

های با موقعیت خاص و استراتژیک شکل گرفته است. این موضوع هم توانمندی آن را درایجاد جاذبه ای شهری برای اقشار 

مناسب بودن ) جانمایی، عالوه بر  .استمختلف به دنبال داشته و هم موضوعیتی برای ایجاد فضاهای جمعی به وجود آورده 

نسبت به  خوزستانیدر شهروندان  این پروژه در عرصه های فنی و تکنولوژیک، حس تعلقی همخوانی با شهر و جداره شهری( 

موضوعی بسیار ارزشمند است که باید برای طراح یا مدیران و مسئوالن شهری نیز از اهمیت  ایجاد خواهد شد و این مکانآن 

 تری برخوردار باشدبیش

 نقطه شاخص پروژه-2-3

یک نقطه شاخص در سایت است که مردم آن را می شناسند و توی ذهن و خاطرشان تاثیرگذار است . این نشانه می تواند در 

ارائه گردد در دزفول نیز تمامی ساکنین شهرستان دزفول امام زاده رودبند را  سطح یک شهر مطرح شود یا در سطح یک محله

 شناسند و به غیر از آن معرف پل سوم هم هست.  می

 دید مطلوب از سایت -3-3

 

 دید مطلوب از سایت)ماخذ: نگارنده( 8تصویر 

 مکان یابی-4-3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

00 
 

 

 دید مطلوب از سایت)ماخذ: نگارنده(9تصویر 

 ایده اصلی-5-3

فضای  بهها هارمونی خاصی نیمکت نظیر طراحی شده و پیچ و قوس و المان ها و طرح ورودی گویا و شاخصه های دیگر مسیر

اطراف پل، پر است از یک طبیعت زیبا که قطعا از مقیاس انسانی و  رسد.و در عین حال بسیار پر کاربرد به نظر میبخشیده پل 

 .دارد شهروندان ها و جذابیت های زیادی برای  آید. ارتباطات این پل با فضای اطرافش حرفاز روی زمین به چشم نمی

 وند شکل گیری حجمر-6-3

کند. در را القا می« رفتن»کند که فقط ای را ایجاد میهر مسیری که بر روی یک خط مستقیم طراحی شود، پرسپکتیو نقطه

خود فضا و محلی برای ماندن باشد، یک راه حل آن بود که پل بر روی مسیر یا مسیرهای  فرهنگ حالیکه اگر قرار است پل

نهایت خواهد بود، انتهای مسیر مشخص نیست و حس گشت و شود بیجه مناظری که دیده میمنحنی طراحی شود. در نتی

فرهنگ و و پویایی که یادآور  ه استشکل ظاهری سازه نیز به گونه ای طراحی شد.کندگذار و تفحص را به کاربر القا می

 اجتماعی است.

گانیک طرح ایجاد شود. به عنوان مثال محوراصلی کل کار که تا حدی یک نظم هندسی در فرم به ظاهر ار هتالش براین بود

واقع نقش سازه ای پایه را ایفا می کنند هم نقش منحنی که هر یک بخشی از دایره هستند و. ستون ها در  دوتبدیل شد به 

 می باشد  منحنی که در کل پل دیده می شود به منظور حرکت ممتد و پویایی. فرم سقف را که به صورت یکپارچه می باشد

 فرم خمیده نیزسینوسی درالمان باالیی  حرکت نیز درپالن  جدیدی را به خود گرفته استسینوسی نمای  با کمی تغییر و فرم

سطحی دو سازه . به این ترتیب بدنه اصلی دارد عرض متغیریهم که سطح اصلی حرکتی پل می باشد اول وجود دارد و سطح 

 .دی سازه را افزایش می دهدقوسی پیدا میکند که پویایی سه بع
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 پالن تراز صفر-11تصویر

 A-Aبرش -11تصویر 

 

 

 نمای ورودی -12تصویر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

03 
 

 

 :نمای قسمتی از پل13تصویر 

 

 : المان های تعامالت اجتماعی بر روی پل14تصویر 

 بحث و نتیجه گیری-4

 بررسی فرضیات پژوهش-

ایستایی و سازه ای آنها بصورت مدرن توجه می گردد و در جهت  در پل های درون شهری موجود در ایران تنها به مسایل-1

رفع نیازهای روز مره عابران می باشد. در نتیجه اصول معماری ایرانی و  فرهنگ نمادین و روانشناسی محیطی نادیده گرفته 

 می شود.
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های اخیر، سبب افت کیفیت  د توجه داشت که تحوالت جوامع انسانی و توجه بیش از حد به جابه جایی سواره در دههبای

فضایی پل شده و مفهوم پل را به عامل ارتباط دهنده دو نقطه تقلیل داده است. به همین دلیل، مناسب است که با توجه به 

نمونه های گذشته، در کنار توجه به ساختار سازه ای پل های جدید، به نقش و مفهوم پیاده نیز توجه شود. این پژوهش که 

شده،  فرهنگ ات تطبیقی و به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، نشان می دهد، آن چه سبب ارزش پلبراساس مطالع

 .انسان پیاده داردقابلیت فضای موجود و چشم انداز شهری از دید  نگاهی است که به

شتر در نظر در قدیم نقش نمادین و فرهنگ و رویدادهای اجتماعی، مذهبی و حتی سیاسی در پل های مهم قدیمی بی-2

 گرفته می شده و باید از آنها الهام گرفت .

پس نیازهایش باید در معماری و  انسانی که راه می رود، تفکر و تماشا می کند، می شنود، می آساید و به تفریح می پردازد 

نها فراهم آورده است. از آن . کالبد این پل، به همه این نیازها پاسخ داده و شرایط مناسبی را برای بروز آساختار پل لحاظ گردد

 د.جا که امروزه بیش از گذشته، نیاز به چنین تفکری در طراحی وجود دار
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