شهر،هویتشهریوشهرداريها

از محلهگرايي تا جهاني شدن
محمد كاركنان نصرآبادي
کارشناس پژوهشی دانشگاه کاشان

مقدمه:
شهر مجموعهاي از عوامل زنده و پوياست كه ژن هويت
بخشي آن در طول زمان انتقال مييابد و عناصر و عوامل
تشكيل دهنده محيطهاي آن اعم از ساختمانها ،گذرها و
ميادين و ...مخلوق روح خالق ساكنان آن است .شهر در
طول زمان رشد ميكند و در كنش متقابل با شهروندان
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قرار ميگيرد و چهره شهر آيينه چهره شهروندان ميشود.
با آغاز دوره سرمايهداري ،شكل توليد و سبك زندگي اين
شهرنشينان تغيير كرده و تغييرات بافتي و تراكم به معناي
امروزي آن پديد آمد.بر اثر اين تغييرات محيطي ،هويت
ساكنان و شرايط روحي و رواني آنها نيز ناخواسته تغيير
ميكند و هويت جديدي پديد ميآيد.

هويت يك معيار رشد است .به عبارتي ديگر وقتي يك
شهر يا جامعه رشد ميكند ،بخشي از صفات هويتش در
جريان رشد تغيير ميكند و ساماندهي جديدي مييابد .در
اين ساختار بايد هويت شهري به عنوان يك معيار براي
توسعه و عاملي براي ارتقاي كيفيت محيط مطرح شود تا
بتواند زمينههاي مشاركت و امينت افراد را فراهم كند.
در اين معنا و مفهوم محله ،هميشه تداعيگر وجود
زنجيرهاي از خانوادهها با بسياري از ويژگيها و بازخوردها
و ارزشهاي فرهنگي نسبت ًا مشابه در حيطه جغرافيايي با
بافت و محدوده مشخص است.
ازنظر اجتماعی شهرها ،مکانهای مناسبی برای
شکلگیری نهادهای اجتماعی ،اعتالی ارزشهای
فرهنگی،گسترش و تحکیم روابط و مناسبات اجتماعی
و پاسداری ارزشهای انسانی وهویتهای ملی و محلی
هستند .بنابراين هویت در محیطهای شهری به یکی
از بحثانگیزترین موضوعات عصر حاضر تبدیل شده
است ،تا جائی که امروز هرکس به طریقی خودآگاهانه
یا ناخودآگاهانه در چنگال نگرانی بیهویتی اسیر است.
بیهویتی ،ناهماهنگی و یکنواختی که امروزه بر فضای
شهرها است و به صورت روزافزونی در حال گسترش
است ،نه تنها سیمای نامطلوب و محیطی نامأنوس را برای
ساکنین ایجاد كرده ،بلکه تمامی ابعاد زندگی اجتماعی
زیست محیطی را در جوامع شهری تحتالشعاع خود
قرارداده است .زیرا فرم فیزيکی شهرها در حقیقت هسته
جهان اجتماعی است که در تمامی ابعاد جامعه از اقتصاد
گرفته تا زیباییشناختی موثر است .تا وقتی که بحران
هویت به عنوان موضوعی حل ناشدنی یا حداقل بسیار
پیچیده فرض شود ،رهایی ازشرایط کنونی چندان محتمل
به نظر نمیرسد .یکی از دالیل این فرض آن است که
تعریف مشخصی از هویت دردست نیست؛ و همین امر
هویتبخشی را دشوار و حتی ناممکن جلوه میدهد.
در واقع مسأله هویت شهری یکی از پیچیدهترین و
بحث انگیزترین مباحث نظری در شهرسازی است .چگونه
میتوان آنرا در شهرها و یا در عناصر معماری ایجاد و
یا ارزیابی كرد؟ این سوالی اساسی است که بسیاری از
محققان به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای آن هستند.
در کشور ما که شاید یکی از غنیترین سرزمینها از
نظر بهرهمندی از میراث و دستاوردهای فرهنگی است
و از نمودهای آن شهرسازی و معماری ویژه و شناخته
شدهاش در سطح جهانی است؛ با توجه به این مطلب که
زندگی امروز خود را چگونه میخواهیم؟ به فردا چگونه
میاندیشیم؟ و از گذشته خود چگونه بهره برمیداریم؟
ساحتن شهرها و تولید معماری از حساسیت خاصی
برخوردار است ،بنابراين نیازمندیم که هویت گذشته و
امروزین این دو را باز شناسیم و آن را تعریف كنيم .در

این راستا این سوال به ذهن میآید که آیا اگر بخواهیم به
تقویت عوامل هویتی و مظاهر و تشخیص در شهرسازی
و معماری کشورمان بپردازیم ،اتکا صرف به ارزشهای
گذشته کافی است؟ یا اینکه باید عوامل دیگری را عالوهبر
ارزشهای تاریخی و فرهنگی مد نظر قرار دهیم؟
امروزه هویت شهری ،همچون حلقهای گم شده است و
شهرها نه بر پایۀ هویت اصیل خود ،بلکه بر پایۀ تقلیدهای
بدون اندیشه از مظاهر غربی و الگوهای مدرن بدون توجه
به الگوهای بومی در حال شکلگیری و گسترش است.
در واقع دوران مدرنیزاسیون را میتوان به عنوان سرآغاز
گسست و کمرنگ شدن توجه به ابعاد هویتی شهرها و
زندگی اجتماعی شهری درنظر گرفت .شیفتگی به مظاهر
غیربومی باعث فراموشی مظاهر اصیل بومی شده است.
در واقع فقدان آشنایی الزم و نیز فقدان اهمیت به ضرورت
وجود الگوهای بومی از این دوره بهبعد باعث شده تا در
طرحهای توسعۀ شهری واقعیات بسیاری به فراموشی
سپرده شود .از دیگرسو ،رواج روزافزون فرهنگ غربی
به دلیل احاطۀ جامعه از سوي ابزارهای تکنولوژیک که
باعث هجوم گستردۀ الگوها و فرهنگ ناآشنای غربی شده،
سبب شده تا امروزه هویت و ابعاد هویتی از بیرون جسته
شود ( بازیابی هویت از بیرون) .مجموعه اين عوامل باعث
شده تا در عصر پیشرو ،خویشتن را گم کنیم؛ به سخن
دیگر،خود را در دیگری جستجو کنیم .پس یک انفصال
آشکار را بین معماری ،فرهنگ ،اندیشه و تاریخ به وجود
آورده است که این نیز ناشی از همان گسست تاریخی
دوران مدرن است.
در شهرهای ایرانی -اسالمی فرم به تبع معنا تعریف
میشود و کالبد ،هویت خود را از محتوی ميگيرد و این
متأثر از بنیانهای نظری هنر معماری ایرانی-اسالمی
است که نسبت قالب و محتوی هم چون نسبت روح و
کالبد در بنیادهای جهانبینی آن نیز آشکار است.
در هنر ایرانی -اسالمی صورت ،تجسم معناست
و نه مغایر با آن .سؤال این است که با توجه به
توسعه و گسترش روزافزون نقاط شهری در ایران ،در
ساخت و توسعۀ شهری و رویکردهای حاکم ،ساختار
فضاهای شهری بر پایۀ کدامین محتوای فلسفی شکل
میگیرند؟ و اصو ًال در توسعۀ شهری به کدامین بنیانها
و ابعاد هویت توجه شده است؟ ابزارهای موجود و
الزم برای شناخت هویت در شهرها کدامند؟ چگونه
باید هویت شهری را جستجو کرد؟ جایگاه شهرهای
ما در گذشته چگونه بوده است؟ اکنون جایگاه آنها
کجاست؟ به عبارتی ،از کجا به کجا رسیدهایم؟ و به
کجا باید برسیم؟ و چه چشماندازی را برای خود ترسیم
كردهايم؟ این مجموعه در راستای پاسخگویی به این
سؤاالت تدوین شده است.
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شهرداریها:
شهرداری بهعنوان مهمترین عنصر مدیریت شهری،
از جایگاه خاصی در نظام سازمانهای اداری کشور
برخوردار است .شهرداری به لحاظ حقوقی و اداری ،جزء
مؤسسههای عمومی محسوب میشود .اين سازمانها
يكي از ضروريتهاي شهري به حساب ميآيد كه براي
نيل و تحقق اهداف شهري و توسعه آن بسيار مهم است.
بنابراين يكي از نهادهاي مدني است كه در قانون
اساسي در چارچوب حاكميت در عرصهاي مختلف محلي،
شهري و حتي جهاني محسوب ميشود(رجب صالحي،
.)112 :1381
با این مفهوم شهرداری یک نهاد عمومی اما
غیردولتی است که اقتدار و رسمیت آن ناشی از رأی
مردم یا نمایندگان مردم است و در قلمرو وظایف خود
بایستی دارای استقالل عمل باشد.
اما با اینحال در ایران هیچگاه شهرداریها به طور
کامل از این استقالل قانونی برخوردار نبوده و عالوهبر
آن قوانین موجود (از جمله ماده  53قانون تشکیالت
شورای اسالمی) موجب شده شهرداریها به شدت
تحت کنترل و نظارت وزارت کشور و سازمانها و
مقامات محلی تابع آن مانند استاندار و فرماندار باشند
و وجود چنین روابط و دیدگاهی نسبت به شهرداری،
اصلیترین عامل در نقض اختیارات و مسوولیتهای آن
است.
شهرها بر اثر عوامل مختلف مذهبي ،امنيتي ،اقتصادي،
سياسي و اداري بهوجود آمده يا توسعه و گسترش يافتهاند.
شهر به عنوان يك پديده انساني ،اقليمي ،اقتصادي و
اجتماعي مطرح ميشود كه در بستر تاريخ در شرايط
معيني متولد و در شرايط خاصي به زندگي خود ادامه
ميدهد ،رشد ميكند و تغيير ميپذيرد .در پيدايش شهر
مقدس مشهد ،مذهب نقش اساسي داشته است و به دليل
افزايش جمعيت ،حجم گسترده مهاجرتها و به تبع آن
افزايش ميزان نيازمنديها ،تشكيل اداره و يا مجموعههاي
مشخص و منسجم كه توان اداره شهر و ارائه خدمات شهري
را داشته باشد ،ضرورت مييابد .بر اساس اين ضرورت و
براي ساماندهي و بهبود شرايط شهر مشهد ،ادارهاي تحت
عنوان اداره تنظيف و روشنايي كه مسووليت تأمين روشنايي
و رفتوروب شهر را برعهده داشت ،تأسيس شد .گرچه تاريخ
تشكيل اين اداره به سالهاي قبل از  1300شمسي بر ميگردد
اما وجود نداشتن سندي مكتوب و متقن از آن زمان موجب
شده است تا آن برهه از دوران فعاليت بلديه مشهد در هالهاي
از ابهام فرو رود .اما با وجود اين مسئله و باتوجه به اهميت
و ضرورت موضوع ،روابط عمومي شهرداري مشهد اقدام به
گردآوري و تدوين مجموعهاي در خصوص تاريخچه تشكيل
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شهرداري ،ساختار سازماني آن و اهم فعاليت شهرداران از ابتدا
تاكنون كرده است.
جهاني شدن:

روند تحوالت در قرن بيستم در دهه  1970ميالدي وارد
مرحله جديدي شد و در اواسط دهه  1980تقريب ًا در تمامي
زمينهها نشان خود را برجاي گذاشت .در دهه  1980براي
اشاره به اين دگرگونيها مفاهيمي چون جامعه صنعتي و
فرامدرن (پست مدرن ) بهكار ميرفت ،اما در دهه 1990
ميالدي مفهوم جهاني شدن رايج گرديد و به مفهوم مسلط
در دوران معاصر تبديل شد .به گونهاي كه امروزه همه چيز
با رجوع به اين مفهوم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار
ميگيرد .در ظاهر امر ،جهاني شدن يعني ره سپردن تمامي
جوامع به سوي جهاني وحدت يافته كه در آن همه چيز در
سطح جهاني مطرح و نگريسته ميشود .اما در واقع ،جهاني
شدن به معناي آزادي مطلق كسبوكار ،برداشته شدن تمامي
موانع برای جريان يافتن سهل و آسان سرمايه و نفوذ آن در
تمامي عرصهها و حركت روان اطالعات ،امور ماليه ،خدمات
و باالخره تداخل فرهنگها آنهم به سوي يكسانشدگي
و يكدستي است که تمامي اين امور در مقياسي جهاني رخ
ميدهد(ايران زاده.) 16 :1380 ،
رونالد رابرتسون جهاني شدن را هم فشرده شدن جهان
و تبديل آن به مكان واحد جهاني ميداند .او جهاني شدن را
يك فرايند كموبيش مستقل معرفي ميكند كه منطق ،جهت
و نيروي محرك خود را دارد(رابرتسون .)12 :1385،بنابراين
او در تعريف جهاني شدن بر عنصرآگاهي تأكيد دارد و مطرح
ميكند كه جهاني شدن معطوف به فشردگي جهان و تشديد و
افزايش آگاهي از آن است و جهاني شدن را شامل پنج مرحله
ابتدايي ،آغازين ،فيزيكي ،مبارزه براي كسب هژموني و نبود
قطعيت ميداند.
جهاني شدن عبارت است از فرآيند فشردگي زمان و فضا كه
به واسطه آن مردم دنيا كموبيش و به صورتي نسبت ًا آگاهانه در
جامعه جهاني واحد ادغام ميشوند( گل محمدي.)24 :1381 ،
مالكوم واترز)1در تعريف جهاني شدن ميگويد :جهاني
شدن فرآيندي است كه در آن قيدوبندهاي جغرافيايي
كه بر روابط فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي جوامع سايه
افكندهاند ،از بين ميرود و مردم به طور آگاهانه از كاهش
اين قيد و بندها مطلع ميشوند(واترز.)12 :1379 ،
امروزه حتی ساختارهای ذهنی جامعه متأثر از این روند
شکل میگیرند .نوع نگرش به فضا نیز درنهایت تحت
تأثیر این ساختارهای ذهنی قرار خواهند گرفت و در نهایت
ساختارهای فضایی در داخل شهرها تحت تأثیر این فرایند
شکل میگیرد .به عبارتی ،برپایی ساختارهای نو تحت تأثیر
هویت جهانی و بدون توجه به گذشته و واقعیات موجود است.
در شهرسازی جدید انگارهها و الگوهایش به گونهای ماتقدم

شکل گرفته است ،الگوهایی که برآنند تا با اجبار خود را به
واقعیت تحمیل کنند.
محلهگرايي:2

رعایت نگاه محلهگرایانه ،این مهم را ثابت میكند كه هر
مركز فرهنگی به نوعی مدیر وضعیت فرهنگی اطراف محله
شهری خود است .پذیرفته نیست كه در زندگی با همسایگی
یك مركز فرهنگی ،ناهنجاریهای بارز فرهنگی و اجتماعی،
نمود یابد .محلهگرایی دارای دو مؤلفه انس با محله و تعامل
با نهادهای محلی است .انس با محله به معنای اعتمادسازی
ورود به زندگی و روابط اجتماعی یك محله است .تعامل با
نهادهای محلی ب ه معنای مشاركتهای مالی یا به دوش
كشیدن وظایف سایر نهادها نیست .هر نهاد ،كاركرد اجتماعی
و فرهنگی و هنری خود را دارد و تعامل نهادهای محلی به
معنی بهرهگیری از ظرفیتها و منابع مشترك برای مدیریت
فرهنگی یك محله است .امروزه مرز تفكیك بین محالت را
خیابانها تشكیل میدهند ،در صورتی كه این نوع مرزبندی نه
فقط در ریشه ،بلكه در سنت محلهبندی نیز وجود ندارد.
ما در زمانهای زندگی میکنیم که موجودیت و استعداد
بازنمایی(هویت اصیل) آن به شدت به مخاطره افتاده است و
این تبیین و توصیفی از معنای بحران هویت است.
هنگامی که صحبت از هویتبخشی به سیما و کالبد یک

شهر ميكنيم و یا در پی شناخت ابعاد ساختاری هویت شهری
هستیم ،ابتدا باید عناصر سازنده و شکل دهندۀ آن را بشناسیم.
برخی از محققان بر این باورند که پنج عامل سیمای بصری
شهر را میسازند و وجوه هویتی شهر را نیز بر این اساس مورد
مطالعه قرار میدهند:
 -1نقشه (نقشۀ نظام آرایش ،اندازه ،تراکم و پراکندگی
فضایی پدیدههای شهری)
 -2مظاهر معماری و ساختمانی شهر( شیوههای ساخت و
ساز ،مصالح ،سبک معماری ،مقیاس و )...
 -3خصوصیات تحرکی شهر( تأثیر عامل زمان در مظاهر
بصری شهر)
 -4فعالیتهای شهری(انواع فعالیتهایی که در شهر رواج
دارد)
 -5صدا و بو
بهطور کلی در پاسخ به این سوال که رویکرد حاکم بر این
پژوهش چگونه باید باشد ،باید گفت ،نخستين گام برای ورود
به عرصۀ تجربهای موفق در شهرسازی باهویت ،کنکاشی در
مفهوم هویت شهری و گام دوم ،تبیین ابعاد مکانی-زمانی
هویت یک شهر است.
منظور از بعد مکانی ،ویژگیهای محیطی – اکولوژیک(شامل
اقلیم ،آبوهوا ،وضعیت توپوگرافیکی و منابع آب و خاک
وغیره) و منظور از بعد زمان ویژگیهای تاریخی از ابتدا تا زمان
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پانوشت:

1-M.Vatrez
2- Localization

منابع:
 افالکی؛اسداهلل؛ «معماری وشهرسازی در فضاهای شهری»؛
سایت همشهری آنالین
 ايرانزاده ،سليمان(  ،)1380جهانيشدن و تحوالت استراتژيك در
مديريت و سازمان ،مركز آموزش
مديريت دولتي.
 برزگر ،محمدرضا؛ بازشناسی هویتشهری،مجموعه مقاالت همایش
مسایل شهرسازی ،جلد اول ،ساخت
کالبدی شهر1383،
 رجب صالحي ،حسين(،)1381ساختار حكومت محلي ،مديريت
شهري و شهرداري ،برنامهريزي و
مديريت شهري ،مسائل نظري و
چالشهاي تجربي ،تهران ،انتشارات
سازمان شهرداريها.
 رونالد ،رابرتسون( )1382ـ جهانيشدن (تئوريهاي اجتماعي و
فرهنگي جهاني) ـ ترجمه كمال
پوالدي ـ تهران ـ نشر ثالث
 زمانی ،احسان؛ «هویت شهری،حلقهای گمشده»؛ سایت همشهری
آنالین
 فرجامی ،محمدرضا؛ ابعاد هویتشهری ،مجموعه مقاالت همایش
مسایل شهرسازی ،جلد اول ،ساخت
کالبدی شهر1383،
 گل محمدی ،احمد؛ جهانیشدن ،فرهنگ،هویت؛ تهران ،نشر
نی1383،
 مهاجر ،آذر؛ فضای معنوی زندگیانسان ها؛ سایت همشهری آنالین
 واترز ،مالكوم( ،)1379جهانيشدن ،ترجمه اسماعيل مرداني گيوي
و سياوش مريدي ،تهران ،انتشارات
سازمان مديريت صنعتي.
 یاری ،ارسطو؛ نقش پذیریروستا-شهری با تأکید بر تحوالت
ساختاری-عملکردی ،دانشگاه شهید
بهشتی ،دانشکدۀ علوم زمین1385،
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حال در مقیاس اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،سیاسی و کالبدی
است .گامهای بعدی شاید شناخت نیازهای کنونی هویتی شهر
و تلفیق ارزشهای هویتی گذشته با نیازهای هویتی کنونی
است،تا آنچه را که میتوانیم از گذشته اقتباس کنیم و آنچه را
که در گذشته نمییابیم در آیندۀخود آن را تولید كنيم.
اصو ًال با توجه به چندوجهی بودن ابعاد هویتی شهر ،اخذ
یک رویکرد سیستمی و همهجانبهنگر که در آن تمام ابعاد باهم
مورد توجه قرار داده شود ،الزم و ضروریست؛ تا از این رهگذر
عناصر سازندۀ شهری (محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی)
مشخص و جایگاه آن در شهر و جامعه و نحوۀ ارتباط آن با
مردم در پدیدههای شهر شناسایی شوند.
مجموعۀ در جستجوی هویت شهری با اخذ این رویکرد
سعی براین دارد تا مسئلۀ هویت شهری را از زوایای مختلف
مورد کاوش قرار داده و ضمن شناسایی کامل عناصر هویتی
سازندۀ فضاهای شهری بهطور کامل ،ابعاد هویتی شهر را
از زوایای محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و
کالبدی در بستر مکان-زمان بررسی كند.
در ادامه این رویکرد و نحوۀ نگرش و بازشناسی هویت
شهری در این مجموعه بیشتر مورد کنکاشهای کارشناسانه
قرار داده میشود.
با توجه به آنچه که گفته شد ،بررسی و شناخت ابعاد
هویتی شهر میسر نیست مگر با مطالعات گسترده (در ابعاد
گذشتهنگری ،اکنوننگری و آیندهنگری) .از طرفی برخالف
تصور برخی از محققان و کارشناسان که صرف ًا توجه خود
را بر ابعاد کالبدی شهرها متمرکز میکنند ،هویت را باید
در تمامی اجزای شهری جستجو کرد .به عبارتی ،هر جز از
عناصر سازندۀ فضای شهری و هر ساختار فضایی موجود
در شهر دارای یک هویت منحصربهفرد است که در تعامل
و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با شهر و سایر اجزای
شهری است .عناصر سازندۀ فضای شهری که خود مولد
نگرش خاص در مقاطع زمانی و برخاسته از اندیشه و سطح
فرهنگ جامعه بوده ،مستلزم یک کاوش و بررسی جزءبهجزء
است.
به طور کلی چهار بعد اساسی نمایانگر نماي کلی شهر و نیز
نمایانگر هویت شهری است:
بعد اول :هویت محیطی -اکولوژیک
بعد دوم :هویت اجتماعی -فرهنگی
بعد سوم :هویت اقتصادی
بعد چهارم :هویت کالبدی -فضایی
نتيجه گيري:

تغییر در دیدگاهها برای بازگشت هویت گمشده
شهرهای امروزی ،اساسی و الزماالجرا است .متأسفانه
فارغالتحصیالن و صاحبان علم نیز در رشتههای
شهرسازی با وجود جنبههای فرهنگی -اجتماعی ،به شهر
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و شهروندمداری توجهی نكردهاند .آیا تكنیك به جز در
محیط فرهنگی با جمعی از گروههای مردمی و اجتماعی
به كار دیگری میآید؟ چرا در بالد اروپایی ،محالتی خاص
پدید آمده كه هر ملیتی در محله خاص خود سكنی میگیرد
و با تعامالت سرزمین خود فرهنگ و هنر خود را دنبال میكند.
اگر محورها و مؤلفههای اساسی ،برنامههای آموزشی ،بهداشتی،
فرهنگی و اجتماعی را با ویژگیها و نیازهای مخاطبان اصلی
محله همخوان كند ،تكوین بازخوردها و نگرشهای مثبت و
حداكثر حمایت در اهداف مشاركتی ،از اولیترین نتایج آن به
دست میآید .تعامل با نهادهای محلی یا نهادهایی كه برای
محله فعالیت میكنند از مواردی است كه حفظ و جهتدهی
آن برای توسعه محله ،ارتقاء تعامالت فرهنگی  -هنری و
ایجاد وحدت ،بایستی مورد توجه متولیان باشد.
بنابراين ميتوان راهكارهاي زير را براي شهرداريها به منظور
تحقق اهداف توسعه شهري و حفظ هويت شهر متصور شد:
 برنامهریزی جامع و مهندسی فرهنگی ،اجتماعی برايتقویت حوزههای فرهنگی و اجتماعی شهرها و نیز در سطح
کشور به ویژه با تاکیدات مقام معظم رهبری.
 توجه به ساماندهی و سازماندهی مشارکت اجتماعیمردم به ویژه شورایاریها و سازمانهای مردم نهاد.
 تقویت ارتباط و تعامل حوزه فرهنگی ،اجتماعیشهرداریها و شوراها با مدیریت کالن فرهنگی و
اجتماعی و دستگاههای مسوول.
 کمک به ساماندهی ،بهسازی ،نوسازی ،نگهداریو بهرهبرداری از فضاها ،بناها و آثار تاریخی و فرهنگی و
مذهبی شهرها.
 تقویت و احیاء هویت شهرها. توجه به امر پژوهش ،بهسازی ،آموزش و نظارت ارزیابانهدر حوزه فرهنگی ،اجتماعی.
 برنامه ریزی براي افزایش نشاط ،امید و اعتماد وهمبستگی و تالش اجتماعی برای تلطیف فضای شهرها.
 افزایش و توسعه مراکز و فضاهای فرهنگی ،اجتماعیو ورزشی.
 توجه به سالمت و بهداشت و مسائل زیست شهری. کمک به ارتقاء سطح فرهنگ عمومی. تأکید بر تحقق مطلوب حقوق و وظایف و گسترشفرهنگ شهروندی.
 اهمیت رویکرد محله محوری در سیاستگذاریهایفرهنگی و اجتماعی.
_ توجه به معماری و شهرسازی ایرانی و مسائل زیبایی
شناختی شهر.
_ توجه به مسئله کارآفرینی از طریق ایجاد پایگاهها و
کارگاههای کارآفرینی.
 در نهايت داشتن فكر جهاني و عمل كردن در سطحمحلهاي مهمترين راهكار مديريت شهري است.

