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  چکیده
هاي هاي ویژه به فعالیت، معماري و شهرسازي بوده است. نگرشگاه وجوه مختلف هنرشهر اصفهان در عصر صفوي، تجلی

هاي ترین این فضاها در این دوره پلاجتماعی در این عصر سبب ایجاد فضاهاي جمعی متنوعی در شهر شده بود. یکی از مهم
اند ایفاي نقش کرده گیري فضاهاي جمعی در اصفهان در گذشتهعنوان بستر شکلفرد بهاي منحصربهگونهشهري هستند که به

 هاي ساختههاي تأثیرگذار بر حضور مخاطبان، در پلش در پی تبیین مؤلفهـاین پژوه یافته است. و این امر تا به امروز امتداد
هاي ي موردمطالعه، پلرو با انتخاب دو نمونهعنوان فضاهاي جمعی پویا در جامعه امروزي است. ازایني عصر صفوي، به شده

ها است که ها و یافتن عوامل تأثیرگذار ادراکی و عملکردي پلخان، سعی در واکاوي علل اقبال عمومی آنوردياهللا خواجو و
باشد. نوع تحقیق در این پژوهش کیفی است و با استفاده از نظریه داده بنیان سعی در شناخت به نیازهاي معاصر پاسخگو می

شده بر مبناي دو ها بر اساس سؤاالت تنظیم مصاحبه ژوهش مصاحبه است و اینزندگی اجتماعی در زمان حال دارد. ابزار پ
حوزه ادراکی و رفتاري مخاطب در ارتباط با محیط پل و از طریق تحلیل محتواي کیفی منجر به دستیابی به نتیجه مطلوب 

در دو حوزه ادراکی و شناختی مؤلفه کلی  12ها شامل هاي معماري تأثیرگذار در حضور افراد در این پلشود. مؤلفهمی
هاي ادراکی مخاطب (نظیر: هاي تاریخی اصفهان با اثربخشی بر الیهاند. پلشدهباشد که هرکدام از چند زیر مقوله تشکیلمی

گیري رفتارهاي فردي و جمعی ویژه و تجلی آن در بستر انگیزي) موجب شکلشناسی، حافظه فردي و جمعی و خاطرهزیبایی
  گذارد.ي ظهور میده و نمود بارزي از فضاي جمعی تاریخی و روابط اجتماعی در شهر معاصر را به منصهشفضاي پل
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  مقدمه -1
 ران بعدي تاریخ ایهاي ویژهر صفوي یکی از دورانـعص

رات مختلفی که در ـطه تغییـواس از ورود اسالم است که به
نگی رخ ـماعی و فرهـاسی، اجتـون سیـوناگـهاي گهـزمین

جهان و داد بناهایی با ساختار جمعی نظیر میدان نقش
ختار معماري اـاین میان ست. در ـخیابان چهارباغ شکل گرف

ها با دگرگونی مواجه شد و به دنبال آن فضاي جمعی لـپ
هري اصفهان ـهاي شفردي در بستر برخی از پل صر بهـمنح

گیري عصر صفوي ایجاد گردید. با گذشت چند قرن از شکل
است بلکه تنها از بین نرفتهها نهها، کارایی جمعی آناین پل

فضاهاي جمعی بیشتر شده و هرروز اقبال عمومی به این 
 کند. همراه شدن خاطره جمعی مردم شهر، آن را تقویت می

ري از دید و ـگیور افراد بر روي پل جهت بهرهـحض
هاي الحاقی به آن، برحسب مقتضیات منظر و ایجاد کاربري

ار شهر اختـوجهی در س دفضا و زمان، پل را به عنصري چن
ایران، عصر صفوي  سازي سرزمینکند. در تاریخ پلبدل می

هاي لـپژه ـویرا باید دوران اوج طراحی و ساخت پل، به
 ,Farshid Nik and Afhami, 2010(تـهري دانسـشدرون

هاي مهمی در مباحث سیاسی، که این امر ریشه )58
اجتماعی و اقتصادي این دوران دارد. فراهم آمدن بستر 

عنوان شدن آن بهایجاد فضاهاي جمعی بر روي پل و تبدیل
فرد معماري این کانون تعامالت اجتماعی، ویژگی منحصربه

هاي شاخص خان نمونهورديپل خواجو و اهللادوران است. 
اي که در ویژه ها هستند که به سبب نقشاین قبیل پل

ساختار شهر و جامعه شهري اصفهان داشته و دارند، همواره 
از گذشته تا  با گذر زماناند. موردتوجه مخاطبان قرارگرفته

تنها کارکرد جمعی و تفریحی خود  ها نهبه امروز، این پل
گیري حافظه تاریخی در اند، بلکه با شکلرا از دست نداده

ترین فضاهاي جمعی و میان مردم شهر، تبدیل به مهم
عرصه بروز رخدادهاي اجتماعی در شهر اصفهان هستند. 

اجو و هاي خولـي پلذا شناخت عناصر و بستر سازنده
ن، امري مهم ـاطبیها با مخخان و نحوه کارکرد آنوردياهللا

  در بازشناسی فضاي جمعی است. 
با تبیین نقش این دو پل در وضعیت شهري و اجتماعی 

عنوان  ها بهرد آنـي کارکشنایی با نحوهامروز اصفهان و آ
ور افراد در ـتوان علل مقبولیت و حضمعی، میـاي جـفض

رو اینرد. ازـجو کـتسها را جلـن پـجامعه امروز در ای
ت که در ـهایی اسهـشناخت مؤلفف این پژوهش، دـه
فهان بیشترین تأثیر را بر حضور ـفویه اصـهاي دوره صلـپ

در این راستا این پژوهش در پی یافتن مخاطبان دارند. 
  باشد:پاسخ پرسش زیر می

ي هاي دورههایی بر حضور مخاطب در پلمؤلفهچه 
خان و خواجو) تاثیر داشته و _ورديصفوي اصفهان (اهللا

  ها بر مبناي درك و رفتار مخاطب چگونه است؟ارتباط آن
  روش تحقیق -2

تحلیل و  ت و تجزیهـاس نوع پژوهش در این مقاله کیفی
فی صورت ـواي کیـروش تحلیل محتریق ـها از طداده

هاي این پژوهش از طریق مصاحبه دادهاست. گرفته
صورت شفاهی بوده و به مصاحبه بهشده است. این آوريجمع

کنترل از سوي پژوهشگر است. اقتضاي هر مصاحبه قابل
شرط شرکت در مصاحبه نداشتن تحصیالت معماري است. 

ترتیب اعتبار محتوایی مصاحبه ارتقا داده شده است. این به
ها تکراري شده کند که پاسخمصاحبه تا زمانی ادامه پیدا می

شوندگان بستگی نابراین تعداد مصاحبهو به اشباع برسند. ب
ها کدهاي متن مصاحبهها دارد. از درونبه زمان اشباع پاسخ

ها، بندي شدند. شیوه تحلیل دادهاولیه استخراج و طبقه
تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی است. با توجه بر مطالعات 

است تا با این روش نظري انجام شده در این حوزه تالش شده
ارهاي کیفیت این فضاي جمعی از نگاه مخاطبان بنا مورد معی

 تحلیل و بررسی قرار گیرد. 
براي استخراج مفاهیم از میان حجم انبوه اطالعاتی که در 

، عمل کدگذاري انجام شده است. طول مصاحبه به دست آمده
ها کلمه به کلمه و خط به خط مورد براي کدگذاري اولیه داده

ي اولیه هر مصاحبه انبوهی از اند. نسخهبازبینی قرار گرفته
ها را به همراه داشت که مورد مطالعه قرار گرفت و از میان داده
هاي مربوط به پژوهش استخراج شد. کلمات و ها عنوانآن

هاي مشابهی ممکن است در طول مصاحبه تکرار شده عبارت
  اند.بودند، در یک گروه قرار داده شده

هاي تلفیق و هماهنگ سازي رشتهي نهایتًا در مرحله
ها) مفهومی بین مقوالت، از میان کدها طبقات اصلی(مقوله

است و ها توسط محقق انتخاب شده . عنواناستخراج شدند
وانی را با ـوده تا بیشترین ارتباط و همخـالش بر این بـت

  هایی که نمایانگر آن است، داشته باشند.داده
  مرور ادبیات -3

 عیفضاي جم -3-1

هر به ـاسخگویی شـی جامعه مدنی به پـنیاز اصل
هاي نوین جامعه در دوران هاي شهروندان و نگرشتهخواس
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 معاصر سبب شده تا امروزه مفهوم فضاي جمعی بسیار مورد
توجه قرار گیرد. در بیان ویژگی اصلی فضاي جمعی، کارکرد 
عمومی و جمعی بودن آن موردتوجه است، درواقع یک فضاي 

بردار اصلی ها و اجتماعی است که بهرهف گروهجمعی معر
رو فضاي جمعی در مالکیت دولت فضا محسوب شده، از این

و یا گروه خاصی نبوده است. در مطالعات صورت گرفته در 
ارتباط با مفهوم فضاي عمومی که به سبب فراهم آمدن بستر 
حضور عموم جامعه در این قبیل فضاها جنبه اصلی یک 

ت، رویکردهاي مختلفی براي تشریح آن فضاي جمعی اس
وه ـوزه، به وجـگران این حـرخی از پژوهشـشده است. ب اتخاذ
یر: ـاند، نظهـرداختـومی پــاي عمـی فضـسیاس

داند ومی را مکانی میـه فضاي عمـ) کKohn,2004وهن(ـک
که تحت مالکیت دولت است و هرکسی بدون محدودیت به 

یز نظیر گودسل آن دسترسی دارد. برخی دیگر ن
)Goodsell,2003 فضاي عمومی را به شکل یک پیوستار (

اي کند و عدهزمانی براي گفتمان سیاسی معرفی می-فضایی
) فضاي عمومی را Mensch,2007ر منش(ـدیگر نیز نظی

طور که درگیـر موضـوعات شناساند که افراد همانجایی می
شوند و می دیگران دیده بیننـد و توسـطانـد، مـیعمـومی

   ژه دارند.ـماعی آن توجه ویـبه رویکردهاي اجت

) به این Carr,1992ترین تعاریف را کار (همـاما یکی از م
است » ركـزمین مشت«کند: فضاي عمومی یـشکل بیان م

هاي آیینی و کارکردي که یک اجتماع را به که مردم فعالیت
در روال دهند، خواه دهد، در آنجا انجام مییـهم پیوند م

ریف ـاي. این تعهاي دورهزندگی عادي روزانه، یا در فستیوال
اي عمومی ـبیش از سایر، بیانگر این موضوع است که فض

هاي مختلف انـره زمـاسی، در گستـهاي سیفارغ از نگرش
هاي مردمی است و در فضاهاي تـرك فعالیـبستر مشت

هاي لاند نظیر پهرهاي کهن شکل گرفتهـه در شـعی کـجم
ی را ـترك تاریخـي مشفوي، حافظهـشهري اصفهان عصر ص

ها ایجاد اییـمضور افراد و برگزاري گردهـي حبه پشتوانه
ها هـها و واقعهـاهاي شهري به سبب حادثـت. فضـرده اسـک

ر، ـدي خود از سوي دیگـویی و عناصر کالبـاز س
لی ـطورکبه  .(habibi, 1999, 23) وندـشز میـانگیاطرهـخ

طه ـعاد فیزیکی و اجتماعی رابـضاها در ابـیل فـاین قب
 ,Satarzad Fathi, Zarei(دـدیگر دارنـویایی با یکـپ

Hashempour, 2019, 64(.  
کند د فضا که خود فضاي فیزیکی شهر را تعریف میـکالب

و اجتماع شهري که صاحبان اصلی فضا هستند دو رکن 

ه در جهت تحقق باشند. فضایی کاساسی فضاي جمعی می
اهداف اجتماعی عمل کرده فضاي جمعی بوده و فضاي 

به  ود.ـشتر از آن را شامل میردهـشهري مفهومی گست
اي جمعی یک فضاي شهري است، ولی ـومی فضـورت عمـص
اي ـرداران از فضـبرهـست. بهـس آن درست نیـزومًا عکـل

ر که دکنند درحالیشهري لزومًا یک هویت واحد پیدا نمی
اي جمعی به یک ـان از فضـدگـکننتفادهـی، اسـفضاي جمع

و  (masoud Lavasani, 2015,43) وندـشگروه تبدیل می
کل ـدنی را شـعه مـماعی و جامـط اجتـاسی روابـه اسـمسئل

  د.ـدهنمی
 پل در ایران -3-2

ترین عناصر رد ارتباطی، از مهمـها به سبب عملکلـپ
مان و ـباشند و حاکر شهرها میـاي و معماري در بستازهـس

د و طراحی آن ـاي به تولیواره توجه ویژهـطراحان هم
ول تاریخ تحوالت ـاند. این عنصر شهري در طتهـداش

واقعی ضمن ـگوناگونی را ازنظر ساختاري طی کرده و در م
لکردهاي الحاقی ـلی خود یعنی گذر، عمـحفظ کارکرد اص

  ت. ـده اسـش نیز بدان اضافه
ره آب در نقاط مختلف ایران به جهت ـز به ذخینیا

هاي اولیه به ب شد تا بسیاري از پلـرایط اقلیمی، موجـش
ا را از ـهد و این امر، آنـد باشنتکل ترکیب پل و سـش
زمان بارونق کند. همهاي مشابه در جهان متمایز میونهـنم

ویه، ـقل در دوران صفـنتجاري و گسـترش حمل و 
ت. ـمگیري داشـرفت چشـها پیشلـاي و پدهاـسات جـتأسی

ان را ـهفهاي دوره صفوي که اصري اجمالی به برخی راهـنظ
د، ـدهان میـکرده است، نشصل میـلف متـبه ایاالت مخت

اي از تاریخ، ویه، در هیچ دورهـان صفـالمی تا زمـدر دوران اس
ه ـربوط بـهاي مانـمداث ساختـازي و احـسراه

نین گسترش نیافته است ـچهـا) این و پل ـاهسراـآن(کاروان
(Mokhlesi, 2000, 66) .  

هاي لـن دوران پـري، در ایـشههاي برونلـر پـالوه بـع
اخت ـد. سـهی داشتنـتوجلـرفت قابـز پیشـهري نیـشدرون

هري در اصفهان صفوي از نقاط عطف تاریخ ـهاي شپل
و  سازي در ایران است. توجه به کارکردهاي جمعیپل

اهی در کنار عملکرد عبور از نکات ویژه در ـتفرجگ
خان است. این مسئله ورديگیري پل خواجو و اهللاشکل

وابستگی فراوانی به شرایط اجتماعی اصفهان دارد، 
هاي اهی از اولویتضاهاي تفرجگـن فـاي که تأمیونهـگبه

  ود. ـساخت پل ش
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  هاي مورد مطالعهبررسی نمونه -3-3

  خانورديپل اهللا -3-3-1
ابنیه در معماري  ترینخان یکی از شاخصورديپل اهللا

ایران بعد از ورود اسالم است. این پل یکی از دو پل مهم 
رود در شهر اصفهان در شده بر روي رودخانه زاینده ساخته

 1011عباس اول در سال دوره صفوي است که به دستور شاه
وي ساخته شد. خان سردار معروف ورديهجري و توسط اهللا

خان در راستاي گسترش شهر اصفهان به سمت ورديپل اهللا
عنوان عامل ارتباطی چهارباغ باال و جنوب ساخته شد و به

پایین شکل گرفت و به نحوي امتداد فضاي جمعی خیابان 
رود بود. این پل همچنین به چهارباغ بر روي رودخانه زاینده

وسه دهانه)، پل جلفا پل (به علت وجود سیوسههاي سینام
نشین جلفا (به دلیل اینکه مرکز اصفهان را با محله ارمنی

کند) و پل چهارباغ (چون در امتداد خیابان زیباي مرتبط می
  شود. چهارباغ است) نیز خوانده می

گرفته است. طبقه طبقه شکل ساختار این پل در دو
دو تحتانی جهت عبور جریان آب است و طبقه فوقانی که با 

ردیف دیوار در هر طرف پل محصورشده براي عبور افراد و 
عنوان یک این بنا در زمان صفویه، نه به باشد. ها میکاروان

انداز صورت تفرجگاه و چشم گذرگاه صرف بلکه به
تیر،  13گرفته است و هرساله در روز میمورداستفاده قرار 

 پاشان با حضور شاه در کنار این پل و ساحلجشن آب
گرفته است و شاه به همراه بزرگان دربار رود انجام میزاینده

و نمایندگان سیاسی خارجی مقیم پایتخت از زیر تاق نماي 
  .(hashemi, 2017, 122)نشستند پل به تماشا می

نویسد: در این جشن ي خود میفیگوئروا در سفرنامه
 ها کهاهالی شهر از هر ملیت و مقام، به استثناي زن يهمه

توانند از باالترین قسمت اگرچه طبق معمول در حجابند و می
ها و تفریحات باشند، بر اثر یک اعالم پل تماشاگر بازي

آیند. همگان به قیاس روزهاي معمول عمومی، گرد هم می
ها با همین شبیه افرادي نقابدار و مضحک شده بودند. آن

سال آب زدند و چون در آن موقع تجهیزات خود را به آب می
کم و قابل عبور است در طرفه العینی بستر رودخانه از آن 

ها پوشیده شد. هر یک از شرکت کنندگان گونه سر و ریخت
ظرفی از مس یا برنج یا روي در دست داشتند که آن را پر 

 پاشیدندکردند و محتوي ظرف را بسوي دیگران میاز آب می
(Figueroa, 1984, 346). اسی، ـاي عبآرمـتاب عالـدر ک

اسکندربیگ منشی برگزاري این جشن را چنین توصیف 
لطان که به عرف اهل عجم و ـکند: در اول تحویل سمی

اتفاق در  است به» پاشانآب«شکون کسري و جم روز 
پاشان فرمودند. از کثرت خالیق چهارباغ صفاهان تماشاي آب

رود خشکی پذیرفت وفی الواقع پاشی زایندهو بسیاري آب
براي  .(Skandar Beik, 1971, 838)نمایش غریبی است

دیدن رودخانه و لذت بردن از مناظر طبیعی آن، بازشوهایی 
در دیوارهاي این طبقه قرار دارد. همچنین در هر طرف این 
پل یک راهروي طویل و سرپوشیده با مقیاس انسانی در بین 

ت دو دیوار وجود دارد و کسانی که از داخل این راهرو حرک
کنند دید بهتري به رودخانه دارند. توجه به منظر و لذت می

نشینی پل و رودخانه از نکات ویژه در طراحی این بردن از هم
 پل است.

  

 
Fig. 1 Allahverdi Khan Bridge, a covered corridor 
on both sides of the bridge overlooking the river 

  

در توصیف این پل چنین  نویس ایتالیاییدالواله سفر نامه
کند: روي این رودخانه پلی وجود دارد که تماماً از آجر بیان می

هاي رم بیشتر و طول آن ساخته شده و عرض آن از تمام پل
 ).Della Valle, 1969, 40(هاستبرابر آن پل 4الی  3حداقل 
جز فضاهاي خان داراي کاربري متنوعی است؛ به ورديپل اهللا

وان به ایجاد فضایی براي شاه در میان پل اشاره تارتباطی می
هاي سنگی بنا در سطح کرد. فضاهایی در حدفاصل استوانه

زیرین و ایجاد دو سقاخانه در ابتدا و انتهاي جداره داخلی 
) Moravaj Torbati and Pour Naderi, 2013, 64( شرقی

  باشد.معرف چند عملکردي بودن آن می
  

 
Fig. 2 Saqqakhana (the public water resource) of 

Allahverdi Khan Bridge 
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  پل خواجو-3-3-2
تجربه ساخت پل شهري و تبدیل شدن آن به فضاي 
جمعی مهم در شهر اصفهان در عصر صفویه، باگذشت چند 

عباس دوم منجر به هجري در عهد شاه 1060دهه در سال 
  ترین نمونه پل در سرزمین ایران شد.گیري برجستهشکل

ي پل یافتهي تکاملپل خواجو به بیانی نمونه
خان در ارائه مفهومی نو از فضاي تفرجگاهی، وردياهللا

گذرگاهی و جمعی در شهر است. پل خواجو به شکل کلی 
 غایت ساخت رسیده استمکانی براي تفرج بوده که به

(Pope, 2008, 1428) .  
ي تاورنیه جهانگرد مشهور فرانسوي عصر صفوي درباره

این پل هم به سبک پل جلفا « کند: گونه بیان میآن این
شده و خصایصی دارد که آن دیگري تر ساختهولی قشنگ

وسیعی که در  گوشهندارد، ازجمله در وسط پل فضاي شش
عباس دوم به دو علت منزله اسکله است. شاهآن رودخانه به

 این پل را بنا کرد: یکی صفا و منظره رودخانه و دیگري
ها از روي پل مجاورت محله گبرها به آن مکان که آن

پل خواجو بر سر  .(Tavernier, 1984, 398) »وآمد کنندرفت
شده است و درگذشته شهر راه قدیم اصفهان به شیراز ساخته

و میدان عتیق را به تخت فوالد و روستاهاي جنوبی متصل 
و پل  آباد)هاي (حسنکرده است. این پل درگذشته به ناممی

شده است. ساختمان پل امروزي الدین) نیز خوانده(بابا رکن
ي مجاورتش با محله خواجو به این نام واسطهخواجو که به
 12متر طول و  132،  (Honarfar, 1971, 582)معروف شده

  پل داراي دو طبقه است. وسهمتر عرض دارد و مانند سی
 

 
Fig. 3 Floors of Khaju Bridge(Source: Moravej 

Torbati and Pournaderi, 2013: 66) 
 

وم ـر عمـیر و محل عبور بودن نظیـالوه بر کارکرد مسـع
هاي این پل بر سکویی هـخان پایورديد اهللاـها، هماننلـ
ت و آب ـانه باالتر اسـطح بستر رودخـرار دارد که از سـق

هاي بزرگ هـرار دادن تختـود و با قـشع میـت آن جمـپش
کی ـد کوچـدیل به سـل، آن را تبـهاي پوبی بین پایهـچ

ل خواجو به سبب ـکردند. در کنار این عملکردها، پمی
ري ـگیراي شکلـط مناسبی بـاش، محیژهـطراحی وی

  ت. ـاي جمعی اسـفض

 
Fig. 4. Khaju Bridge, the formation of a collective 

space 
  

ودخانه و ارتباط امکان حضور افراد در نزدیکی جریان ر
حسی با آب، حضور مردم را در این فضا باکیفیت متفاوتی 

هاي کند. وجود پلههاي شهري دیگر فراهم مینسبت به پل
شود و نوایی دلپذیر ها میشرقی باعث ریزش آب از روي آن
  کند.هاي پل ایجاد میو هماهنگ با طبیعت در کنار پایه

 

 
Fig. 5 Khaju Bridge, the possibility of people’s 

presence near the river 
  هاتحلیل یافته -4

هاي انجام له مصاحبهاـل معنا در این مقـد تحلیـواح
ها با توجه به کدهاي ولـهبندي مقگرفته است. دسته

هاي شده از واحدهاي معنایی است که از صحبتاستخراج 
توجه ده است. انتخاب جمالت با ـششوندگان تهیه ـاحبهمص

ي مفهومی کنندهورت گرفته است که بیانـبه این نکته ص
گیري نهایی بر اساس شدن به کد باشد. نتیجهباقابلیت تبدیل

واحد  183آید. تعداد تحلیل کیفی پژوهشگران به دست می
شده است که به دلیل حجم باال در  فشرده معنا استخراج

کد  80 متن مقاله ذکر نشده است. بر اساس این واحدها
 .تـده اسـش تعریف

خراج زیرمقوله و ـته بندي کدها و استـدر جهت دس
فرآیند رفتاري مخاطب در هاي پژوهش، مبناي تحقیق مقوله

این فرآیند از دو بخش ادراك باشد. ها میفضاي جمعی پل
محیطی (احساس، ادراك و شناخت) و رفتار محیطی او شکل 

دهد. ه با محیط قرار میگرفته که فرد را در یک رابطه دو سوی
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محیط  -محیط به عنوان یک سیستم انساندر این نگرش 
وي فعال با ـوان عضـگردد که در آن فرد به عنی میـتلق

هاي موقعیتی گوناگون که از زمانی به زمان دیگر تجربه
لذا  ).Ittelson, 1978: 198شود (متفاوت است، تعریف می

هاي فضاي پلهاي اصلی رفتار مخاطب و حضور در ریشه

ت. به ـهاي ادراکی و شناختی وي نهفته استاریخی در الیه
بیان کلی رفتار براساس ذهنیت انسان نسبت به محیط شکل 

ادراك است. گیرد که این موضوع حاصل فرآیند عینیت و می
این جریان ادراك و رفتار به صورت مکرر در محیط بروز یافته 

  )..Fig. 6دهد (و ارتباط انسان با محیط را شکل می
 

 
Fig. 6 The process of the human relationship with the environment(Source: Pakzad and Bozorg, 2019: 45) 

  
هاي موثر رو قالب اصلی دسته بندي مقوله و مولفهز اینا

بر حضور مخاطب در دو بخش کلی ادراك و شناخت مخاطب 
این منظر ارتباط دو سویه گردد تا از و رفتار او تقسیم می

  نیز مورد تبیین قرار گیرد.ها مولفه
   (A) فرآیند ادراك و شناخت مخاطب

ي انسان با محیط خود، در یک مسیر سه مواجهه
 گیرد: احساس، ادراك و شناختاي صورت میلهـمرح

(Pakzad and  Bozorg, 2019, 53) . ادراك محیط شناخت
لی به رفتار انسان شکل محیط را در پی دارد و به صورت ک

دهد، احساس تابع محرکات حسی و ادراك تابع می
هاي قبلی، انتظارات و حاالت انگیزشی متغییر یادگیري

 Iravani and)عاطفی یا شناختی و تصمیم و اراده فرد است

Khodapanahi, 2004, 23) بنابراین توصیف محیط براي .
 ,Johnson)شدطرف باتواند خنثی و بیگاه نمیمخاطب هیچ

ی ـدر برخورد با محیط از تصویر ادراکچرا که همواره . (2009
 Ghara’ei)سنجیمگیریم و فضا را با آن میره میـخود به

And Eynali, 2019, 147) . در این میان فضاي شهري به
واسطه فضاي ادراکی و نمادین خود حامل میراث تاریخی و 

 اي مشترك استهي ارزشدهندهفرهنگی جامعه و انتقال
(Rafieian and Khodai, 2010, 67)،  که به فرآیند ادراك

هاي حضور مخاطب در بخشد. مولفهسمت و سویی ویژه می
ت و ـارتباط با فرآیند ادراك و شناخت به شرح زیر اس

  ت.ـسده اـارائه ش 2جزییات آن در جدول 
   (A1) شناسی پلزیبایی

تاریخی یکی از هاي کالبدي و فیزیکی بناهاي یـویژگ
گردد. این مولفه هاي اثرگذار بر حضور مخاطب تلقی میزمینه

شناسی اجزاي معماري پل و در درجه اول با زیر مقوله زیبایی
یابد که در واقع بروز می (A1-1)ارتباط آن با استقبال از محیط 

توجه مخاطب به زیبایی بنا فارغ از هر موضوع دیگري و دریافت 
 تأثیر نورپردازي در ایجاد فضاي ادراکیبنا است.  احساس ویژه از

(A1-2).در واقع همنشینی  به عنوان زیرمقوله دوم اثرگذار است
اي در شناسانه ویژهنور مصنوعی با کالبد تاریخی حس زیبایی

ي حضور متفاوتی در انگیزد که ماحصل آن تجربهمخاطب می
  بناي تاریخی است.

  (A2) هاي حواس و ادراك محیطیمحرك

همانطور که بیان شد فرآیند ادراك از احساس شروع 
حواس مخاطب تحریک  هاي حسی باشود. لذا محركمی

شوند. این توسط وي می (A2-1)موجب ادراك بناي پل 
صورت  (A2-2)ادراك روانی و محیطی ادراك در دو حوزه 

باشند. در هاي این مولفه میگیرد که به صورت زیر مقولهمی
اجتماعی د از احساس، مسئله امنیت در ابعاد مختلف الیه بع

(A2-3)  در سیر ادراکی محیط پل براي مخاطب اهمیت یافته
و تاثیر قابل توجهی بر ایجاد حس امنیت روانی براي مخاطب 

 دارد. 
  (A3)حافظه تاریخی و حافظه جمعی 

از آنجا که خاطرات جمعی مانند حافظه تاریخی یک ملت 
شوند در نتیجه سابقه و یگر منتقل میاز نسلی به نسل د

زمان سکونت در یک شهر، عامل تقویت خاطرات جمعی 
هاي تاریخی، اصالت ت پلـماهی .(Lewika, 2008:10)است 

ها است که در فرآیند ادراکی مخاطب و گذشته تاریخی آن
رد. در واقع با وجود این اصالت ـگیاز بنا مورد توجه او قرار می

ي تاریخی آن ب از بنا به واسطه حافظهـمخاطتاریخی ادراك 
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(A3-1) این موضوع همچنین خود را به  گیرد.صورت می
دهد. هاي تاریخی در حافظه مخاطبین بروز میصورت روایت

ي جمعی پل در میان مخاطبین، و بازتاب آن در حافظهلذا 
هاي گیرد؛ که یکی از ویژگیشکل می (A3-2) ادراك بنا

هاي تاریخی است. به دنبال این مقوالت پل پلي اصلی ابینه
در جایگاه نماد شهري نیز قرار گرفته و حافظه فردي و 
جمعی ساکنین و مخاطبین شهر را تحت شعاع خود قرار 

  دهد.می
  (A4)بستر طبیعی 

ها همواره از درجه بستر طبیعی در بناهایی مانند پل
به دلیل  اهمیت باالیی برخوردار است. درواقع این کاربري

توان شود، بنابراین میوجود بستر طبیعی رودخانه ایجاد می
ها دانست. به عبارتی بخشی از هویت این بناها را، بستر آن

بدون در نظر گرفتن رودخانه، ماهیت عملکردي این نوع 
بخشی از اشتیاق مخاطب براي ت. ـه نیسـل توجیـاها قابـبن

ی آن در ادراك عـتاثیر بستر طبیحضور در فضاي پل با 
و بخشی دیگر به  تقیم داردـارتباط مس (A4-1)مخاطب 
ی ـاصر معماري بنا که با حضور آب کارکرد اصلـدرك عن
نند. همچنین از دالیل ـکپیدا میارتباط  (A4-2)خود را 

س ـجاد حـعی، ایـر طبیـان به بستـدي مخاطبـمنعالقه
ه به آب و همچنین توج سرزندگی در فضاي شهري و تأثیر

  ت. ـهاست پلـی از ماهیـنوان بخشـعرودخانه به 
  (A5) ختار فیزیکیسا

همواره ازجمله  (A5-1)ها تأثیر مصالح و ویژگی آن
هایی است که در بناهاي تاریخی موردتوجه مخاطبان مؤلفه

هاي تاریخی، این گیرد. در مورد بناهایی چون پلقرار می
هاي جدیدتر ه پلتوجه باعث ماندگاري این بناها نسبت ب

ها، مصالح بنا را شود. مخاطبان در هنگام حضور در پلمی
طور به دهند و همینبررسی قرار می ازنظر استحکام مورد

اي که در این بناها مورداستفاده خاصیت مصالح ویژه
 کنند. همچنین پایداري فیزیکی بنا وقرارگرفته توجه می

یخ براي ول تاردر ط (A5-2)اهمیت ساختار در طی زمان 
  کند.ایشان بااهمیت جلوه می

 (A6)انگیزي فضاي پل خاطره

انگیزي بخشی از حس ادراکی استقبال از معماري خاطره
فهان به دلیل ـهاي دوره صفوي اصدهد. پلرا تشکیل می

دگی ـیزي زنـانگاطرهـهري، در خـتر شـري در بسـقرارگی
براین شهروندان هروندان این شهر نقش بسزایی دارند. بناـش

حس نوستالژیک در این بناها را عاملی بسیار تأثیرگذار بر 
س ـن حـه ایـکـند، به نحـوي دانود میـضور خـروي ح

ها ي آنهاي روزمرهتواند بر روي فعالیتانگیزي میرهـخاط
 یـتار اجتماعـزي و رفـانگیارتباط خاطرهاثرگذار باشد، و 

(A6-1) ط از طریق خاطره است. بخشی از این ادراك محی
بر  (A6-2)انگیزي و ادراك محیطی خاطرهاط ـارتب

ري حافظه فردي و اجتماعی مخاطب در فضاي پل ـگیشکل
  ت.ـذار اسـز تأثیرگـتاریخی نی

  
Table 1: Perceptual categories affecting the audience’s presence on the bridge space 

Code Sub-category Category 
The relationship between building beauty and the 
audience’s sense of tranquility in space The architectural components of 

the bridge aesthetics and its 
relationship with the environment 
acclamation (A1-1) 

Bridge Aesthetics 
(A1) 

The audience’s attention to the visual beauty of the 
bridge 
Pay attention to the building beauty independent of the 
natural context 
Difference between the bridge function and beauty at 
different times of the day The effect of lighting in creating a 

perceptual space 
(A1-2) 

Lighting and different audience’s perception of the 
bridge space 
The importance of lighting to create beauty and 
security 
Receiving the audience’s unique feelings of bridge 
space The audience’s senses and 

Perception of the bridge structure 
(A2-1) Sensory stimuli and 

environmental 
perception 

(A2) 

The sense of touch in relation to water and creating 
tranquility 
Creating positive sensory stimuli for the audience 
Vitality and a sense of urban dynamism Psychological and environmental 

perception of the bridge 
(A2-2) 

Creating a space for a pause and creating a sense of 
tranquility 
The effect of architectural elements on creating a safe 
social environment 

Social Security and Environmental 
Perception (A2-3) 

The effect of architectural ethnicity and identity on the 
audience’s perception 

Historical memory and 
collective memory (A3) 
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The importance of the historical memory of the 
building The audience’s perception of the 

building through its historical 
memory (A3-1) 

The relation of the bridge’s historical and cultural 
memory with the audience 
The relation of the bridge’s historical and cultural 
memory with the audience 
The position of the urban symbols and its relation with 
the collective memory 

The collective memory of the 
bridge for the audiences and its 
reflection in the perception of the 
building (A3-2) 

The building value in the individual and collective 
memory 
The building spatial value and its effect on the 
audience’s sense of tranquility The effect of natural bridge context 

on the audience’s perception (A4-
1) Natural context 

(A4) 

The conceptual perception of the environment through 
the use of natural elements 
The effect of the bridge structure and its context on 
people’s comfort 
The importance of visual proportions in Iranian 
architecture and its relationship with the natural 
elements of the context 

The effect of natural substrate on 
architectural proportions (A4-2) 

The audience’s attention to materials and their 
characteristics 

The effect of materials and their 
characteristics (A5-1) 

Physical Structure 
(A5) 

The audience’s attention to the stability of the 
monument 

The importance of structure over 
time (A5-2) 

Paying attention to the structural criteria 
The structural quality of the building and its effect on 
the audience’s memory 
Visual and perceptual effect of materials on creating a 
sense of tranquility for the audience 

Memorability and diverse social events 
The relationship between 
memorability and social behavior 
(A6-1) 

The memorability of 
the bridge space (A6) 

The effect of memorability on the building acclamation 
and its relationship with the audience’s perception The relationship between 

memorability and environmental 
perception 
(A6-2) 

Creating memorability and authenticity for the 
audience 
The role of historical memory in the formation of 
memorability 

  

 (B)رفتار مخاطب 

ي این ي ادراکی مخاطب، نتیجهپس از شناخت حوزه
گیري کنش و رفتار مخاطب و بروز آن در فرآیند که شکل

ي واکنش ار نتیجهـرفت .باشدبستر محیط است مورد نظر می
ی و ادراکی او روان هايط است که از الیهـفرد در برابر محی

به عبارت دیگر رفتار هر  (Tribe, 1974: 78).استعبور کرده 
یازهاي فرد، قابلیت ـها و نیزهـاي از انگوعهـفرد ماحصل مجم

محیط، تصویر ذهنی فرد از جهان بیرون، ادراك او و معنایی 
پس . باشدمی (Lang, 1987: 97) که این تصویر براي او دارد،

از فضاي پل، رفتار شکل گرفته و مبناي  از ادراك مخاطب
این قبیل رفتارها شناخت و تصورهاي ذهنی به همراه 

 باشد. ازان میـول زمـهاي صورت گرفته در طمعنادهی
هاي رفتاري موثر در حضور مخاطب در رو تبیین مولفهاین

  گیرد.فضاي پل به طریق زیر مورد تبیین قرار می
  (B1)  ي معاصر پلهابازنگري ونیازهاي مخاطب 

ها در راستاي پاسخگویی به نیازهاي انسان معاصر این پل
رسد توانند بستر عملکردهاي جدیدتر باشند. به نظر میمی

ها یکی دهنده آنها و بستر شکلتوجه و بازنگري در فعالیت
که باید بیشتر به آن توجه شود.  (B1-1)از نیازهایی است 

ارتباط و  (B1-3)هاي جاري همچنین بروزرسانی در عملکرد
از دیگر عوامل  (B1-2)ساختاري مختلف با محیط شهري 

 هاي معاصر است. مهم بازنگري

 (B2)جایگاه پل در روابط فرهنگی و اجتماعی شهر 
در عملکردهاي اجتماعی همواره ایجاد تعامل فرهنگی و 

ان ـي حضور مخاطبواسطههاي فرهنگی که بهتوجه به تفاوت
اسب ـکه داراي بستر منگیرد درصورتیل میمختلف شک

امعه ـتواند موجب ارتقا سطح فرهنگی جمعماري باشد می
-B2) گیلف فرهنـهاي مختارتباط کالبد بنا و الیه ذاـشود. ل

ي متقابل میان بنا و مخاطب بسیار اهمیت در ایجاد رابطه(1
در شهر نیز از  (B2-2)ابعاد مختلف امنیت اجتماعی دارد. 

گیري فضاهاي جمعی اجتماع پذیر، به ترین عوامل شکلمهم
ارتباط میان بنا ودي از ـهاي تاریخی است؛ که نمویژه در پل

هاي پل باشد.نیز می (B2-3)ب ـو رفتار اجتماعی مخاط
ي صفوي اصفهان به دلیل برخورداري از موقعیت دوره
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بستري مناسب براي پذیرش  ،فرهنگی و تاریخی در این شهر
هاي مختلف است. این تنوع فرهنگی عالوه بر اینکه نگفره

هایی براي ایجاد کند، زمینهدر شناخت این بناها کمک می
است فراهم هایی که ناشی از همین تفاوت فرهنگی ناهنجاري

و (B2-4)  آورد. تغییرات کالبدي و کارکردي مناسبمی
ه همچنین الحاقات معماري قابل ارتباط با بنا، که منجر ب

تواند در ارتقاي سطح فرهنگی این عملکرد مناسب باشد می
  د. ـشر باـبناها مؤث

  (B3)بستر طبیعی 

هایی است که به علت رابطه بستر طبیعی از مولفه
دوسویه با رفتار و ادراك نقش منحصر به فردي را در فرآیند 

هاي تاریخی دارد. بستر طبیعی حضور مخاطب در فضاي پل
مخاطب در فضاي پل،  (B3-1)ر اجتماعی با اثربخشی بر رفتا

بر گیرد، که به علت ایجاد فضایی سرزنده صورت می
ه ـوالت بـگذارد. این مقتاثیر می (B3-2)ا ـتقبال از فضـاس

 نحوي وجود دارند که، بناي پل مستقل از بستر طبیعی آن
(B3-3) کند.جذابیتی منحصر و مجزا براي مخاطب ایجاد می  

  (B4)محوري پیاده
ترین رفتارهاي مخاطب در هر پل، قابلیت یکی از مهم

رو بناي پل، نقش گذر این گذر و حرکت در بستر آن است. از
هاي کند. در پلرا در ساختار شهر ایجاد می (B4-1) ارتباط و

فضاها و است  تاریخی ممنوعیت حرکت اتومبیل سبب شده
یاده بناهاي تاریخی به جهت حضور افراد پیاده و اهمیت پ

عموما مورد توجه  )B4-2(محوري در واحد معماري شهر
مخاطب قرار گیرد و مسیر ارتباطی شهر با محوریت پیاده 

 نماید. ایجاد می
  (B5)رفتارهاي اجتماعی 

ها توسط مخاطب یکی از علل انتخاب فضاي این پل
جهت حضور، انطباق فضاي پل در جهت رفع نیازهاي او 

(B5-1) عموما در دسته بندي  زهااین نیا .باشدمی
هاي اجتماعی قرار گرفته و یا در ارتباط با آن بوده فعالیت

باشد. این مولفه می (B5-2)که معرف تاثیر عملکرد اجتماعی
هاي لذا فضاي پل با ایجاد ارتباط عملکردي بین بخش

مختلف فضاي جمعی، وجوه مختلف نیازهاي شهري 
هاي امل میان فعالیتتعگیرد، نظیر مخاطبان را در نظر می

تعامل میان  و (B5-3)اجتماعی و ایجاد فعالیت هنري
که  (B5-4)هاي اجتماعی و ایجاد فعالیت تجاري فعالیت

- مکمل یکدیگر بوده و صرف نگاه یکجانبه به هر کدام نمی
تواند در اقبال فضا به جذب مخاطب موفق عمل کند. وجه 

یرامون و فعالیت مهم دیگر این مولفه تعامل میان مبلمان پ
است که با انطباق پذیري فضا در جهت  (B5-5)اجتماعی 

هاي اجتماعی، فضا را براي حضور اقشار رخدادها و فعالیت
  کند. هاي گوناگون پذیراتر میمختلف و گروه

  (B6)سیماي شهري 
هاي تاریخی جایگاه محوري و چندگانه در ساختار پل

ر سیماي شهر کنند و از این طریق دشهري ایفا می
کارکردهاي متنوعی دارند. در این میان واحد معماري پل به 

نقشی غالب است که به علت  (B6-1)عنوان نشانه شهري
ارتباط با حافظه تاریخی و جمعی مخاطبان مورد توجه قرار 

گیرد و براي عموم مخاطبان آن، مبناي رفتار محیطی و می
هاي قابلیت ها به جهتباشد. از طرفی این پلشهري می

 (B6-2)ادراکی و فضایی، نظرگاه و فضاي خلوت شهري 
هستند؛ که بستر بروز رفتارهاي جمعی و فردي از سوي 

  اند.کاربران فضا شده
 

Table 2: Behavioral categories affecting the audience’s presence in the bridge spaces 
Code Sub-category Category 

Creating an appropriate commercial and cultural space 
in the environment to create a space for a pause 

The importance of updating 
functions in architecture structure 
(B1-1) 

Audience needs and 
contemporary reviews 

of the bridge (B1) 

The tendency to create revision or revitalization 
Paying attention to the adaptation of the bridge space to 
the audiences’ needs 
The role of architectural extensions in promoting the 
cultural level of the building 
The impact of urban structure on the environment and 
the audience reception of the different parts of the 
bridge 

The importance of different 
structural relationships with the 
urban environment (B1-2) 

The importance of creating new functions over time 
Updating current functions 
(B1-3) 

Recreational function and creation of lively urban space 
Possibility of creating temporary activities such as 
charities and temporary galleries 
The influence of different cultural levels on welcoming 
different social classes on the bridge 

The relationship between building 
physics and different cultural 
layers 
(B2-1) 

The position of the 
bridge in urban 

cultural and social 
relations 

The importance of location by accepting the cultural 
differences of individuals 
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The effect of functioning during different hours of the 
day and night to create a sense of peace and security for 
the audience 

Paying attention to the impact of 
different social security aspects 
(B2-2) 

(B2) 

The value of a monument in confronting social 
anomalies 
The role of the building in changing the social behavior 
of the audience The interaction between building 

and social behavior of the 
audience (B2-3) The need to carry out cultural activities to promote the 

cultural level 

New functions in connection with cultural events The relationship between physical 
and cultural changes (B2-4) 

The effect of environmental factors such as water on the 
formation of a dynamic social atmosphere 

The effect of natural context on 
social behavior (B3-1) 

Natural context of the 
bridge 
(B3) 

Impact of natural river context on residents 

The effect of natural context on 
the acclamation of an architectural 
building (B3-3) 

The effect of natural context on the audience’s reception 
The relationship between the natural environment and 
social activities 
The effect of the elements of the natural context on the 
audience’s spatial perception 

The importance of the building independent of the 
natural river context, as an urban and social space 

The importance of architecture 
disregarding the natural river 
context (B3-3) 

The importance of the function and position of the 
bridge as an urban passage The role of passages and creating 

an urban connection 
(B4-1) 

Pedestrian-oriented 
(B4) 

The connective role of the bridge as an arterial 
communication way 
Audience’s attention to the position and role of 
pedestrian space The importance of paying 

attention to pedestrian-oriented 
urban architectural units 
(B4-2) 

The importance of pedestrian orientation in historical 
monuments of the contemporary era 
The effect of pedestrian performance on the audience’s 
perception of environmental attractiveness 
Pedestrian movement on different levels of the bridge 
Reviving the environment by creating lively activities The relation of building function 

with citizens’ needs 
(B5-1) 

Social behavior 
(B5) 

Attention to human proportions in functions 

The need for the formation of social activity in the 
historical context of the city 

The impacts of creating social 
functions 
(B5-2) 

Tourist and recreational attraction of the bridges 
Various social and ritual activities 
The collective function of the bridge and creating a 
socio-ritual atmosphere 
The need for urban recreational spaces 
Multifaceted collective and social activities 
Appropriate space for activities of collective art The interaction between social 

activities and creating artistic 
activities 
(B5-3) 

The effect of architectural elements on the creation of 
artistic activities (music) 

The effect of artistic activities on the creation of the 
social activity 

The interaction between social 
activities and creating commercial 
activities 
(B5-4) 

Paying attention to commercial activities in the building 
The importance of paying attention to the backgrounds 
and traditions in reviving activities 
Social activities following the historical background of 
the bridge 
Paying attention to historical functions 

Paying attention to urban furniture for creating social 
activity 

The interaction between the 
surrounding furniture and social 
activity (B5-5) 

Performing as an urban landmark The architectural unit as an urban 
landmark (B6-1) Urban image 

(B6) The bridge performance as an urban viewpoint The bridge as a view and urban 
private space (B6-2) Creation of a space for a pause 

Need for urban privacy 
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  گیرينتیجه -5
اي منظرهاي مختلف به عنوان دورهدوره صفویه همواره از 

والت در این دوره ـشده است. تحمی مردهـمهم تاریخ ایران ش
فوي است و در ـهاي قدرت صر دولت و پایهـت تأثیـتح

هاي مختلف اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هـزمین
ماعی جامعه در پی این ـقابل مشاهده است. زندگی اجت

ت. ـتلف شهر پدید آمده اسـتحوالت بوده و در سطوح مخ
هاي اصفهان صفوي بخش مهمی از ساختار شهري در این پل

هایی است که دوره است. این مطالعه به دنبال توضیح مؤلفه
اند این بناها به عنوان فضاي جمعی با اقبال عمومی سبب شده

اریخی اهللا ـهاي تلـه شوند. پـعاصر مواجـي مهـدر جامع
ه عنوان محیط شهري با ایجاد ارتباط خان و خواجو بوردي
هر ـراد، بستر الزم جهت حضور مخاطب در شـوجهی با اف چند

ساز این حضور و چه زمینهسازد. به بیان دیگر آنرا فرآهم می
هاي متعددي در شود ریشهفعالیت در فضاي جمعی پل می

رو در این پژوهش پس از ذهنیت و رفتار مخاطب دارد. ازاین
احبه و استخراج کدهاي اصلی، تبیین علل این انجام مص

آمده در فرآیندهاي دستهاي بهبندي مولفهحضور با دسته
گیرد. فضاي پل بیش از ان صورت میـذهنی و عملکردي انس

ي ي ایجاد ارتباط ادراکی با مخاطب، زمینهطهـواسمه بهـه
کند؛ این ارتباط الزم براي حضور وي در محیط را فراهم می

راکی همان سیر شناخت مخاطب از فضاي پل است که با اد
احساس شروع شده، با ادراك به بارگزاري ذهنی رسیده و در 

  شود.نهایت با شناخت به حافظه سپرده شده و مفهوم یابی می

هاي حواس هاي مرتبط با این زمینه در ابتدا محركمولفه
هند؛ دهاي محیطی را به مخاطب ارائه میباشند که دادهمی

ر طبیعی ـب از زیبایی بنا، بستـدر مرحله بعدي ادراك مخاط
ري ـگیاختار فیزیکی آن صورت گرفته و در نهایت با شکلـو س

افظه تاریخی فضاي پل وارد ـعی و حـظه جمـخاطره، حاف
د ادراك ـس از فرآینـشود. پب میازي ذهنی مخاطـتصویرس

ا ـاطب، رفتار در فضـت مخـیا در ذهنـازي فضـوم سـهو مف
از ـا آغـضور در فضـار با اقدام به حـد؛ این رفتـیابروز میب

تج ـنوع فردي و جمعی منـلف و متـارهاي مختـده و به رفتـش
صل ارتباط مخاطب با محیط ـاین روند در واقع ماح .رددگمی

ان کلی ـاست. به بیارائه شـده  7ـت که در تصویر پل اس
در اعات انسانی ـگیري فضاي جمعی و حضور اجتمشکل

هاي تاریخی اصفهان، بر ضرورت توجه به ارتباط فضاي پل
ع ـرفتاري و ادراکی مخاطب با فضاي پل تاکید دارد. در واق

ذب ـاي جمعی در جـت یک فضـآن چه موجب موفقی
 ه چندـشود، توجع شدن آن میـمخاطب و مورد استقبال واق

- ظرهاي گوناگون است که میـوجهی و ویژه به مخاطب از من
طبق ـي زمان، فضاي جمعی حاصل شده را مند در گسترهتوان

بر نیازهاي مختلف شهروندان قرار دهد. این امر بیش از همه 
ضرورت بازنگري در رویکردهاي مربوط به فضاي جمعی را 

دادهاي ـي بخشی از رویابهـدارد تا به این مفهوم به مثبیان می
ر راستاي ضا را دـود و فـارغ از مخاطب نگریسته نشـشهر ف

اد و ـي مورد نظر ایجلف جامعهـهاي مختهـانطباق با الی
 ند.ـعه دهـتوس

 

 
Fig. 7 Perceptual and functional relationship of components affecting the audience’s presence on the historical 

bridges 
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Objective and Background: In Isfahan, a new age in Iranian civilization began with 
the rise of the Safavid Dynasty. Economically strong and politically stable, this period 
saw a flourishing growth in many social events, engendering new viewpoints in 
developing social issues. Traditional architecture evolved, leaving its impact on many 
new realization plans. New master plans were elaborated regarding what could be 
understood as progressive urban planning in consideration of town expansion. With 
important social concerns, the appearance of new patterns based on geometrical 
networks in the development of cities organized the open urban spaces, taking into 
account all the natural elements. The social life of the society has been following these 
developments and has emerged at different levels of the city. During this period, a 
major linking avenue, known as Chahar Bagh Avenue, and a public square known as 
Naqsh-e Jahan, and the Bazaar created the possibility of social life in the city. Due to 
the particular geographical position of the Safavids’ capital, known as Isfahan, the river 
context has provided a situation to reflect the effects of these activities on the bridge 
structure .Chahar Bagh Avenue created the town’s main fusion and viewpoints towards 
Zayandeh Rud River and bridges such as Allahverdi Khan, Khaju; hence, creating 
greater social accessibility to different quarters and communities. Each bridge coincides 
with a straight avenue running through the city from north to south. Bridges had two 
functional purposes, to link the town’s two parts, to function as a dam. But mostly, due 
to the progressive social views, they were to create places of encounter, rest, and 
gathering for the people. Therefore, the bridge was conceived as an urban living space 
inherent to the town itself with different layers of rest, commerce, and use, as well as 
benefiting from the agreement of Zayandeh Rud River. The Safavid bridges of Isfahan 
are an important part of the urban structure in this city. This study seeks to explain the 
components which shaped these building as a collective space in the contemporary era. 
In this article, the qualitative research method has been used for data collection, and 
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data were analyzed through qualitative content analysis. This method aims at the 
collection and a broad description of a phenomenon, and the achievement of this 
analysis is the concepts or descriptive classes of a phenomenon. The data of this 
research has been collected through oral interviews. The original codes were extracted 
from the text of the interview and then classified. The method of data analysis is content 
analysis with a deductive approach. The units of meaning were selected from the text 
in the form of paragraphs and statements, and the primary codes were extracted. Finally, 
the main classes (categories) were extracted. 

Methods: Throughout history, rulers and designers have always paid special attention 
to the design and construction of bridges. The difference between the bridges in Iran is 
caused by the geographical conditions of the area and the need for water storage, which 
has caused many original bridges to be constructed in the form of a bridge and a dam 
simultaneously. The construction of urban bridges in Isfahan during the Safavid era is 
a major milestone in the history of bridge construction in Iran. The Safavid era should 
be considered the golden age of bridge design and construction, especially the inner-
city bridges. Khaju and Allahverdi Khan Bridges are the most famous bridges that 
always took people’s attention because of their memorable roles in Isfahan’se structure 
and urban society. The special point in shaping Khaju and Allahverdi Khan Bridges is 
the attention to urban and recreational functions along with the function of passage. 
These bridges are considered urban elements in the landscape of Isfahan city due to 
their various functions and their essential role in the city structure.  

Findings: Architecture shapes a part of the culture in each society, and the formation 
of culture in each community is approximately dependent on architecture. It is a need 
that requires paying more attention to consider and review the context of forming these 
bridges. Memorability is a part of the perceptual sense of architecture acceptance. 
Citizens consider the sense of nostalgia in these buildings as a very influential factor in 
their presence. This memorability impacts the formation of their individual and social 
identity. In a city like Isfahan, where urban spaces act as urban signs, bridges are 
considered a part of the city identity because of their historical character. Their identity 
role becomes more effective as a result of being located in the city and playing the 
contemporary and functional role. Obviously, the presence of Isfahan residents on these 
bridges significantly affects their psychological and environmental perception. It can 
be said that environmental psychology is an influential component for presence in these 
places. The components, such as the visual and perceptual sense of materials and their 
influence on the user, create a sense of place attachment. Natural river context 
influences the user, in the perspective of influencing phenomenological senses. Also, 
the structure of bridges in interaction with the river context leads to the creation of 
phenomenological senses. As in Khaju Bridge, the creation of water sound is one of the 
elements considered by the interviewees as an inseparable part of the bridges. 

Conclusion: As stated, the codes extracted from interviews were classified into 12 
general categories. The main categories of this study refer to the subjects influencing 
social acceptance of the bridges. These categories can be mentioned as: aesthetics 
dimension, psychology and environmental perceptions, the components affected by 
memorable sense, the impact of natural river context, on how to welcome the building, 
visual and perceptual impact of materials, interaction between different functions and 
bridge architecture. It can be said that the compiled components cannot be introduced 
separately; they influence each other or have two-sided interactions, in addition to the 
conducted categorization. All components extracted in the contemporary period greatly 
influence the creation of functional public space in the urban structure of Isfahan. The 
oldness and nostalgia of the bridges have created a quality that can act as architectural 
units with urban performance as the function is reviewed in the contemporary period. 
An analysis of these components also stated that functional review on the space of these 
bridges in terms of their architectural components in attracting society provides an 
efficient approach to creating contemporary public spaces. 
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