
محدوده در  موجود   های   پتانسیل  از   استفاده   طرح،    آرمان 
ارتقای جهت   در  ها  فرصت  به  ها  ضعف  تبدیل  و  رود  کشف    پل 
گونه به  است  موثر  و  پویا  شهری  فضای  یک  به  آن   تبدیل  و    پل 
تاریخی مجموعه  ورودی  درخور  هایی  کیفیت  بتواند  که   ای 
شود.م تلقی  آن  برای  درآمدی  پیش  و  بوده  دارا  را  توس  شهر 
پل دو  میان  تهی   فضای  گام،   اولین  در  راستا،  این    در 
سوی دو  میان  پیاده  گذر  یک  ایجاد  جهت  برگشت  و   رفت 
شد.م گرفته  کار  به  رودبار  پارک  با  پل   ارتباط  نیز  و  رود 
 جهت وارد نیامدن بار اضافی به سازه پل، بار این فضای میانی و کلیه
عناصر الحاقی به طور کامل توسط سازه ی مستقل تحمل می شود.م
شد.م  بررسی  رود  سوی  دو  میان  مسیرگذر  طراحی  بعدی،  درگام 
خورد، می  چشم  به  که  عنصری  اولین  رود،  دو  میان  گذر   در 
قرار حرکتی  مسیر  سوی  دو  در  که  عمودی  است   صفحاتی 
هستند.م رستم  خوان  هفت  از  یکی  گویای  یک  هر  و  اند  گرفته 
  در انتهای مسیر، سروی بلند  و آراسته، رها یافته از قالبی محصور دیده
 می شود و قهرمانان  شاهنامه را به خاطر می آورد که گویی از هفت خوان
رستم گذر کرده، از چهار چوب دنیایی  رهایی یافته  و به عروج رسیده اند.م
است سروی  آید،  می  مخاطب  چشم  به  پل  روی  از  آنچه   تمام 
میان گذر  مسیر  در  اگر  آنکه  است.حال  کشیده  باال  را  خود   که 
را قهرمانان  سختی  و  فرود  و  فراز  ماجرای  کنند،  عبور  پل   دو 
شوند.م می  همراه  آنان  با  عروج  مسیر  تا  و  بینند  می  چشم  به 
در پل  زیر  های  ستون  امتداد  در  که  هایی  ستون  تک  برآن،   عالوه 
که اند  شاهنامه  قهرمانان  یکایک  نماد  اند،  یافته  امتداد  رود   داخل 
جنگیدند.م و  کردند  ایستادگی  ها  دوشواری  برابر  در  تنها  و  یکه 
 در مسیر حرکت بر روی پل، نرده هایی در دو سمت به چشم می آیند
گویی و  هستیم  فرودشان  و  فراز  شاهد  آنها،  مسیر  در  حرکت  با   که 
آورند.م می  خاطرمان  به  را  آن  ناتمام  جریان  و  زندگی  فرود  و  فراز 
 هفت گذر نامی است که بر  پل نهادیم تا هفت گذر از هفت خوان رستم
 را در خاطر همگان ثبت کند و بتواند در زمانی هر چند کوتاه، مردم این
سرزمین را با فرهنگ رشادت و قهرمانی این مرز و بوم آشنا سازد.م

پل هفت گذر
گذری برای درنگ
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افزودن مسیر حرکت پیاده و دوچرخه به دو سمت پل

 افزودن سرو در میان گذر پیاده، نماد عروج قهرمانانافزودی صفحات هفت خوان رستم به گذر پیاده
شاهنامه

 افزودن تک ستون ها در امتداد ستون های پل، نماد
قهرمانان شاهنامه

ترتیب قرارگیری عناصر الحاقی

فراز و فرود نرده ها یادآور فراز و فرود زندگییرقراری ارتباط میان پل، فضای میانی و پارک رودباراستفاده از فضای میان دو پل به عنوان گذر پیاده


