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چکيده
امروزه مبحث هويّت مکاني شهروندان و حيات اجتماعي شهر از مسائل بسيار مهم زندگي شهري در جهان و ايران است .عوامل و عناصر مختلفي مي توانند
در زمينة هويّت و مسائل اجتماعي شهروندان اثر گذار باشند که يکي از مهم ترين آنها منظر شهري است .در واقع ،دو مقولة هويّت و منظر شهر داراي
تعامالت و پيوندهاي متقابلي هستند .هر دو مقوله منظر و هويّت شهري به نوبه اي در دهه هاي گذشته در برنامه ها و اقدام هاي متخصصان و متوليان مسائل
شهري در ايران مغفول بوده اند و کمتر به آنها توجّه شده است .اين مقاله با توجّه به اهميّت موضوع ،بررسي روابط کيفيّت منظر شهري و نقش آن در
ايجاد حيات اجتماعي و هويّت مکاني شهروندان را به عنوان هدف خود قرار داده است .به منظور انجام اين مطالعه ،نياز به بستر جغرافيايي مناسب بوده
است .لذا بزرگراه نواب در قلب شهر تهران به عنوان تجربه شهرسازي مدرن ايراني انتخاب شد و منظر شهري اين محدوده کاوش گرديد و ساکنان آن
مورد پرسش قرار گرفتند .روش انجام پژوهش تحليلي -تبييني بوده است .هم چنين گردآوري اطالعات به دو روش کتابخانه اي و ميداني (با استفاده از
ابزارهاي پرسشنامه و مشاهده) انجام شده است .نتايج مطالعات نشان مي دهد بين دو متغير هويّت مکاني و کيفيّت منظر شهري رابطة معناداري وجود دارد
و اين متغيّرها نسبت به کاهش و افزايش يکديگر واکنش نشان ميدهند و ارتباط آنها قابل تعميم است .بر اساس اين قاعده در محدودة نواب ،با توجّه به
سطح نازل کيفيّت منظر شهري ،هويّت مکاني و حس تعلّق به مکان و در نتيجه حيات اجتماعي شرايط چندان مناسبي وجود ندارد.
واژگانکليدي :منظر شهري ،هويّت مکاني ،حيات اجتماعي ،بزرگراه نواب.
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