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 چکیده

نقش مهم شهر های خالق در جهان آینده و لزوم توجه به آنها و به ویژه اقتصاد فرهنگی در آنها، به دنبال  پژوهش حاضر با توجه به

شهر تهران را به از این رو  می باشد و بررسی شاخص های شهر خالق با بررسی نقش موزه ها به عنوان یک عامل فرهنگی در اقتصاد

که برای این منظور سه شاخص شامل؛ ویژگی فعالیتی، دلیل پتانسیل های بیشمار فرهنگی و وجود موزه های متعدد برگزیده است 

از مدیران و کارشناسان  ای و بین افراد نمونه که مجموعه تدوین ویژگی کالبدی و ویژگی معنایی موزه ها را در قالب پرسش نامه ای

این پژوهش که در نظر داشته بررسی کند، آیا شهر تهران با توجه به سه . د توزیع شدنمی باشو موزه ای و فرهنگی  حوزه شهری

 . را داردبه عنوان شهر خالق  توانایی تبدیل و مطرح شدن شاخص مطرح شده و داشته های موجود، 

های پژوهش، دو فرضیه اول یعنی تأثیر ویژگی فعالیتی و و بررسی فرضیه   SPSSپس از تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار      

در بررسی فرضیه سوم یعنی تأثیر ویژگی معنایی موزه ولی شهر خالق رد شد عنوان کالبدی موزه ها برای دست یابی شهر تهران به 

 ی تهران در دست یابی این شهر به عنوان شهر خالق پذیرفته شد.ها

 

 کلمات کلیدی

 ، کالبد، معناشهر خالق، اقتصاد فرهنگی، موزه، فعالیت خالقیت،

 مقدمه. 1

 ابد،ی یم شیو توجه به شهرها افزا تیاهم ینیبا گسترش شهرنش

جوامع  عیسر راتییتغ و عیبد یو حرکت ها نیشهرها محل تحوالت نو

 نیمهمتر دیشتابان شهرها شا راتییتغ نیبوده است. هم ریدر سده اخ

 نیباشد و ا افتهیاز ممالک رشد ن افتهیتوسعه  یکشورها زیوجه تما
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 یکهایتاکت 21گردد. شهرها در قرن  یشهرها م نیرقابت ب جادیباعث ا

به نظر جذب نخبگان  و نندیگز یرقابت بر م یرا برا یادیز

 یراهبرد نااستمداریاصحاب رسانه و س انیخالق در م یواستعدادها

 تی،خالق ندهی(. در جهان آ173:1389 ونگیاست )شورت و  یعموم

بودنش  هک یزیباشد، نه چ دیکه با یزیضرورت است، به عنوان چ

ن شهر رابطه بخش خالق آ یشکوفا و سرزندگ یشهر نیخوب است. ب

 .طرح خالق تورنتو( شگفتاریوجود دارد )پ میمستق

 هیبه سرما اجیاز آنچه که احت شیو پ شیب زیفرهنگ ن رساختیز     

نخبگان و بخصوص هنرمندان است.  تیداشته باشد مستلزم خالق یماد

 قــتلفیو  بیاست ترک حرـمط قالـخ مناطقدر  صلیکها یژگیو

 یــمنطق مــنظاز  ایهــگوندر گــفرهن و داــقتصا فــمختل داــبعا

(. شهر خالق Momas, 2004; Zukin,1995)تــسا انیــنسا

 یم یاسیشهرها با هر اندازه و مق ینماد اقتصاد و فرهنگ برا نیمهمتر

 ابجذ مکانی که ستا ینا قشهرخال هر عمومی ییژگیهاباشد. از و

( انجو نسل ایبر صخصو به) دخو انندوشهر ندگیو  ز دنکر رکا ایبر

 شکوفاییدر  نمنداتو(،  یسمرتو صنعت)انشگردگر ایبر ابجذ مکانی، 

 مدیریتو  ژیتکنولو یگیر رکا به)از راه  دیقتصاا مختلف یبخشها

 رنوظهو دیقتصاا مختلف یهاهبنگا بجذ مرکز همچنینآن( و  صحیح

 -یها" یها یتکنولوژ نهیدر زم هیژو به تحقیقاتی کزامرو  خوشهها)

مهم و موثر  یکردهایاز رو یکی(. 54: 1387،یمیباشد )ابراه( "تک

صنعت، نقطه  نیا است. یو گردشگر سمیصنعت تور ثشهر خالق بح

 باشد. یم یشهر داریو توسعه پا داریاتکا درآمد پا

 1404 افق در تهران انداز چشم سند به توجه با از سویی دیگر     

 و ملی عملکرد با کالنشهری و هوشمند پایه، دانش شهری تهران

 پژوهشی فرهنگی، امور مرکزیت با مدرن اقتصادی از برخوردار و جهانی

 و باالدستی اسناد به توجه با که معناست این به این کند، می ترسیم

 توجه به نیاز همچنین پایدار، درآمد و پویا اقتصاد یک به احتیاج نیز

 به توجه تهران، گردشگری قطب ایجاد هنرمندان، و فرهنگ به بیشتر

 باید که تهران برای پایتخت مهم عنوان و شهری فرهنگی میراث

 کالنشهر شهری مدیریت رو این از باشد، شهرها دیگر برای الگویی

 اما سرعت به را شهرخالق به رسیدن برای مناسب فضای تهران

 نیازمند تهران خالق شهر به رسیدن. نماید فراهم منطقی و سنجیده

 و بوده دارا را بسترها آن از برخی تهران که باشد می مناسبی بسترهای

 نقاط و آن تقویت و قوت نقاط شناخت پس باشد نمی دارا را بخشی

با بسط این  .باشد می اهمیت حائز بسیار آن بردن بین از و ضعف

و  یفرهنگ یاست با فضاهای کالنشهردیدگاه به شهر تهران که 

مدون و  یزیبا برنامه ر تواندیفراوان که م یگردشگر یفضاها لیپتانس

و توسعه  ایآن درآمد پا یمناسب به هدف شهر خالق و در پ  تیریمد

 یربنایفضاها موزه ها هستند که هم ز نیاز ا یکی .دیآ لینا داریپا

 یرا دارا م  یگردشگر یها اذبهو ج یو هنر یمناسب فرهنگ بایتقر

 یشهر را در خود جا یو فرهنگ یمعنو راثیاز م یباشد و هم بخش

دادن هنرمندان و  یو در خود جا ییداده است و هم توان گردهم آ

جذب گردشگر و  زیهنردوستان از گوشه  و کنار شهر را دارد و ن

و   یگو محصوالت فرهن یو هنر یآثارخالقانه فرهنگ دیو تول سمیتور

اد و فرهنگ که نقطه وصل اقتص داریبا ثبات و پا یهم توان درآمد شهر

 باشد.  یباشد را دارا م یم

 داریبه توسعه پا دنیرس یبرا دیکالنشهر تهران با یشهر تیریمد     

را انجام دهد تا هم بتواند در  یتر قیدق یو اجرا حیصح یزیبرنامه ر

 زیها را ن یماندگ عقبحال  نیو در ع ردیقرار گ شرفتیدرست پ ریمس

. در حال حاضر با دینما یط داریرا پا شرفتیپ ریجبران کند و هم مس

دانش، فرهنگ و هنر و  یعنیشهر خالق  یدر نظر گرفتن بسترها

آن  بتوان تهران را جزء دیو مکانها و فضاها، شا یاجتماع یبسترها

 یبرا یمناسب لیدسته از کالنشهر ها قرار داد که به نسبت پتانس

 به شهر خالق را داشته باشد.  دنیرس

شهر  آن است که با توجه به چشم اندازکالن یپ پژوهش در نیا     

 تیکه هو یانیشهر به شهر دانش بن ریدارد تصو یم انیتهران که ب

 یعنی رییتغ ریگردد، مس لیاست تبد یو فرهنگ یدانش تیممتازش، هو

خالقانه و نوآورانه تهران را به سمت چشم انداز  یکردهایو رو یچگونگ

شهر خالق و  یشاخص ها یضمن بررس  ریمس نیکه در ا دینما تیهدا

 لیفضا و پتانس کیموزه ها به عنوان  یها تیکارکردها و فعال نیهمچن

شاخصها و  نیانطباق ا زانیم لیو تحل ییو خالقانه به شناسا یفرهنگ

 یکه موزه ها از نظر شاخص ها دیکارکردها پرداخته و مشخص نما



          

 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان        
 

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

 
 

را  ییو راهکارها داتشنهایپ انیداشته و در پا یتیشهر خالق چه وضع

 .دیبه شهر خالق ارائه نما لین یدر راستا

 . مطالب اصلی2

 مفاهیم. 2-1

 .خالقیت2-1-1
 کردن نگاه. است انسان خصیصه انگیزترین شگفت و زیباترین خالقیت

 است چیزی همان جدید حل راه یک به رسیدن و مسائل به متفاوت

 حقیقت در خالقیت. شود می تعبیر خالقیت به آن از عموماٌ که

 شکل آن حاصل و افتد می اتفاق خالق فرد ذهن در که است فرآیندی

 اهمیت امروزه. است ابتکاری حل راه یک یا جدید ایده یک گرفتن

 آشکار همگان برای زندگی مسائل کلیه در آن زیربنائی نقش و خالقیت

. است خالقیت حرکت، و پویایی تحول، هرگونه الزمه. است گشته

 مدیون هایش پیشرفت کلیه در انسان بگوییم اگر نیست اغراق بنابراین

 (.1381 بخش، فیض) است خالق تفکر

 اقتصاد خالق .2-1-2

 اقتصاد خالق که از آن می توان به عنوان پیوند هنر و اقتصاد یاد کرد،

میان اقتصاد  از دهه گذشته و در واقع سال های پیش از هزاره سوم،

جای پیدا کرد و به سرعت به کشورهای کوچک های بزرگ دنیا 

آسیایی نیز تسری یافت و امروزه به بخش جدایی ناپذیر بسیاری از 

 اقتصادها در آمده و به کرسی ثابت درآمد و اشتغال تبدیل شده است.

این حوزه نسبتا جدید از اقتصاد که با مفاهیمی همچون هنر و فرهنگ 

ع بزرگ و پرسابقه همچون سر و کار دارد، نه تنها همپای صنای

خودروسازی، در حرکت رو به توسعه است، بلکه رقابتی تنگاتنگ را در 

ایجاد اشتغال و درآمد ایجاد کرده است. در چنین فضایی، بخش 

و در شرایطی که   فرهنگ کشور ما نباید خود را از غافله جدا ببیند

 بخش های مختلف اقتصادی در حال برخاستن از بستر بی تحرکی

هستند، این حوزه نیز خود را صاحب سهم و ایده در توسعه اقتصادی 

  .کشورمان قلمداد کند
) اقتصاد خالق ( ناظر بر شناخت مناسبات و   اقتصاد فرهنگ و هنر     

تعامالت بین حوزه های تولیدی و آفرینش ، مصرف و بازار بوده و با 

های اطالعاتی، استفاده از نظام آماری و جمع آوری و پردازش داده 

قادر خواهد بود، دولت را در تخصیص و تجهیز مکفی اعتبارات فرهنگی 

از محل منابع عمومی یاری نموده و در اتخاذ شیوه های حمایتی و 

هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیر دولتی 

در فعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاه 

فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کاالها و خدمات فرهنگی در  های

 1382هادیان ،). حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی هدایت نماید

،415.) 

 صنایع ارتقای برای ها زیرساخت تقویت مستلزم نگاهی چنین     

 .است هنر و فرهنگ بخش در خالق

 

 اقتصاد فرهنگ  .2-1-3

تغییری مداوم در اقتصادهای شهری را  فرآیند بازساخت اقتصادی اخیر

از وضـعیت فوردیسـم کـه در آن صنایع کارخانه ای از طریق استاندارد 

فوردیسـم -سازی فرآیند تولید شناخته می شد بـه وضـعیت پسـت

کـه مشخصه های اصلی بخش های تجارت و خدمات مصرف کننده و 

تاندارد شده و ارتباطات، به عنوان فرآیندهای تولیدی که کم تر اس

بیشتر انعطاف پذیرند؛ به سوی وضـعیت اخیـر کـه فنـاوری، خـدمات 

بخش های فرهنگی با عناصـری کـه  و ارتباطـات در افزایش دانش،

در واقع . بـرای خلّاقیـت و نـوآوری مناسـبند، آشـکار مـی سـازد

 اقتصادهای شهری پر هزینه رقابتی، دیگر نمی توانند در تولید انبوه

بلکه، مجبورند بر ارزش های سمبولیک تمرکز کنند.  . رقابـت کننـد

این نیازمند تغییر ساختارهای تولید به سوی فعالیت های طراحی خلّاق 

 . است

بدین ترتیب در پایان قرن بیستم، فرهنگ و خلّاقیـت با بخش های      

دگرگونی ها به طـور معنـاداری . اقتصادی به وضوح پیوند خورد خاص

بـا تغییراتی که در شهرها به عنوان موتورهای رشد اقتصادی و مراکز 

تولید، مصرف ، نوآوری و تجمع ثروت؛ رخ می دهد، در ارتباط است. 

برخی از این شهرها در این دگرگونی ها بیشتر از سایرین پیشرفت می 

لیه وابسته نیست. تولید کنند. تولید امروز در شهرها زیاد به مواد او

امروز در محیطی از خدمات، آگاهی ها، دانش، مصـرف، فرهنگ و 

نوآوری شکل می گیرد. بنابراین، هیچ ماده ای به اندازه اسـتعداد) 
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 مهـارت بـاال( یـا همـان سـرمایه انسانی در تولید نقش محوری ندارد.

اغلـب بـه  امروزه برخی شهرها قادرند تا خصوصیات ویژه مکانی کـه

طـور کامل برای تقاضای جدید مناسبند را در خود به وجود آورند. این 

)کیرچبرگ،  شهرهای موفّق ، شهرهای دانش و شهرهای خلّاق هستند

2006).  

 شهر خالق .2-1-4

شهر خالق و نوآور از جمله مباحث جدید در زمینه مطالعات شهری و 

شکل گیری خالقیت،  مدیریت شهری می باشد به شهر به عنوان محل

دانایی، صنایع خالق و نوآور نگاه میکند. شهر خالق به عنوان یکی از 

مهمترین اهداف مدیریت شهری باعث می شود که خود به شکل یک 

رویکرد نوین در مواجهه با محیط های شهری و اثرگذاری بر فرایندها، 

رد. اهداف و روشهای مدیریت و برنامه ریزی شهری مد نظر قرار بگی

مدیریت شهری خالق با تلفیق اندیشه ها و ایده های مدیران شهری 

مدرن با ارزش های بومی جهت حل مسائل و مشکالت شهری قدم 

 برمی دارد. 

شهر خلّاق، استعداد ها را شناسایی، پرورش و جذب می کند و      

 آورد.امکان تداوم آن را نیز فراهم مـی 

که همیشه در یک مکـان پتانسـیل فلسفه شهر خلّاق این است      

پایه های شهر خلّاق را می توان در سه زمینه  هـای خلّـاقی وجود دارد.

اقتصاد، فرهنگ و مکان در نظـر گرفـت. محـیط هـای قابـل اعتماد 

شهری با آزادی های تفریحی و فرهنگی مدیریت می شوند تا افراد 

در عوض، ثروت را در ایـن نیروی کار  .خلّاق را جذب و حفـظ کننـد

اقتصاد دانش گسترش می دهد. شهرها برای تولید ثروت، باید محـیط 

هـای شهری قوی از نظر فرهنگی از طریق برنامه های بهتر که بین 

مکان، اقتصاد و فرهنگ یکپارچگی، ایجاد نماید، بسازند. شهرها به 

 عنوان نظام های فرهنگی درك می شوند، که توسط میراث انسانی و

طبیعی شکل گرفته اند و محصول ارزش ها و عقاید شهروندان خود 

 .     (AuthentiCity,2008:21) .است

 مونتگومری در مورد شهر خالقنظریه  .2-1-5
 مکان نقش تشریح فلوریدا، به کار و نظری اصول از انتقاد با مونتگومری

 .پردازد می کانتر مکان مدل از با استفاده خالق محیط توسعه در

 نمی شهر یک کل مواقع اکثر کند که می بیان ادامه در مونتگومری

 آن بخش یک بیشتراز بخش یا یک بلکه باشد، خالق محیط یک تواند

 های خوشه و فرهنگی مراکز ها آن به امروزه که باشند خالق می محیط

 اینکه بیان با وی (Montgomery,1998).می گویند خالق اقتصاد

 که باشند می تشخیصی قابل مراکز دارای بزرگ شهرهای بیشتر

 گردند. می آنها فرهنگی جذب قدمان پیش و هنرمندان

می نامد می توان چنین  نابرآنچه کانترِ استعاره ای برای مکانب     

به خصوص مکانهای فرهنگی فرض کرد که تمام مکان های شهری 

 می باشند:ی زیرموفق واجد سه دسته از عناصر و ویژگیها

 اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ، فعالیت: .1

 ارتباط بین بناها و فضاها  فرم: .2

 حس مکان، تاریخی و فرهنگی. معنا: .3

 

  معنایی کالبدی کارکردی
تنوع کاربری های _

 اصلی و فرعی.

 تنوع و وسعت_

 ها مکان و رویدادها

 .فرهنگی ی

حضور اقتصاد _

شبانگاهی شامل 

 .فرهنگ کافه

قوت بنگاه ها ی _

اقتصادی کوچک و 

 .وکار خالق کسب

 تأمین دسترسی به_

کننده ها ی خدمات 

 .تربیتی_آموزشی

ریخت شناسی یا _

مورفولوژی شهری 

 .ریزدانه

 تنوّع و تطبیق_

پذیری ذخائر 

 .ساختمانی

نفوذپذیری منظر _

 .خیابانی

 .خوانایی_

تعداد و کیفیت _

 .فضاهای شهری

 .جداره ها ی فعال_

فضاهای مهم برای _

 .گردهم آیی و دیدار

برخورداری از حس _

تاریخ ]گذشته[ و 

پیشرفت ]حال و 

 .آینده[

هویت و _

 .تصویرسازی محدوده

وجود سبک ها  و  _

طراحی قابل 

 .تحسین

 .شناخت پذیری _

زه های مکانی محدوده های بار-1جدول 

 (Montgomery,1998)فرهنگی

 

 موزه .2-1-6
 شده بسیار گسترده شناخته صورت تعریف تخصصی موزه که امروزه به

های شورای  در اساسنامه 2007است، هنوز همان تعریفی است که در 
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موزه نهادی غیر انتفاعی و »است:  ها )ایکوم( ارائه شده المللی موزه بین

دائمی در خدمت جامعه و توسعۀ آن است که برای عموم باز است و 

هداف آموزش، میراث ملموس و غیرملموس بشر و محیط آن را برای ا

نگهداری میکند، دربارة آن  و مطالعه و سرگرمی کسب، حفاظت

  .«دهد پژوهش میکند، آنرا انتقال و نمایش می

کند که در آن چیزها و  می نوبۀ خود موزه را مکانی تعریف شارر به     

هایی که حقایق غایب را  عنوان نشانه ارزشهای مربوط به آنها، به

 ,Scharer)»گهداری، مطالعه و منتقل میشوندن و تفسیرمیکند، حفاظت

) یا، به شیوهای که در ابتدا به نظر تکراری میرسد،  مکانی که 2007

تر، موزه  شدن در آن رخ میدهد. در مفهومی حتی گسترده ای موزه

درك شود که نهادها، ، یک پدیده« مکان یادبود» عنوان  میتواند به

و حتی فضاهای غیرملموس ها، تجربیات،  مکانهای مختلف یا خطه

 ،(Nora,1984; Pinna, 2003)میدهد.   راپوشش

 

 

    چارچوب نظری .2-2

 

مونتگومری تحقیق اساس بر نگارنده ماخذ:

 نتیجه -6

که با توجه به پرسش نامه های پر شده و سواالت مطرح شده در آنها 

نفر به عنوان نمونه پخش شده  67شامل پنج بخش می باشد و در بین 

است، پس از تجزیه و تحلیل آماری پرسش نامه ها نتایج زیر حاصل 

 شده است.

پس از تجزیه و تحلیل بخش اول سواالت پرسش نامه مشخص      

نفر را زنان تشکیل  35نفر را مردان و  32نمونه ی پژوهش،  67شد، از 

ند که از این بین بیشترین تعداد را کارشناسان فرهنگی هنری و داده ا

کمترین تعداد نمونه را فعاالن رسانه ای، مدیران در حوزه مدیریت 

 یران فرهنگی هنری شامل می شود.شهری و مد

در بخش دوم پرسش نامه که به جهت شناخت افراد در ارتباط با      

است،  در پاسخ به سوال اول آشنایی آنها با موزه ها صورت بندی شده 

 بازدید "تهران شهر های موزه" از تاکنون آیا "این بخش با عنوان 

نفر پاسخ بله داده اند و چهار نفر خیر. در سوال  63تعداد  "اید؟ نموده

کارکرد "از دیگر کارکردهای موزه، به غیر از آیا  "دوم پژوهش با عنوان 

نفر پاسخ خیر  20پاسخ بله و  نفر 47تعداد  "آن اطالع دارید؟ "اصلی

آیا موزه ها برای اجرای  "داده اند و اما در پاسخ به سوال سوم با عنوان 

برگزاری "دیگر فعالیتهای فرهنگی هنری، آموزشی، تفریحی از جمله 

 "و یا  "اجرای برنامه های فرهنگی هنری "،  "دوره های آموزشی

باز هم  "مناسبی است؟ و... مکان و فضای  "مکانی برای قرار مالقات

نفر پاسخ بله و پنج نفر پاسخ خیر داده اند. این آمار نشان می دهد  62

که ارتباط خوبی بین افراد نمونه با شناخت کلی از موزه ها وجود 

 داشته است.

در بخش سوم سواالت پرسش نامه که به یکی از متغیر های اصلی      

زه های شهر تهران در پژوهش یعنی تأثیر ویژگی های فعالیتی مو

ارتباط با شهر خالق پرداخته می شود، پس از تجزیه و تحلیل آماری 

مشخص شد که در هفت سوال این بخش، پاسخ دهندگان در تمامی 

هشت مورد، نظری متوسط  تا بسیار کم داشته اند از این رو این نتیجه 
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ی فرضیه اول این پژوهش را که معتقد است ویژگی های فعالیتی فعل

 موزه های تهران باعث رسیدن به شهر خالق می شود را رد می کند.

در بخش چهارم سواالت پرسش نامه که به متغیر اصلی دیگر      

پژوهش یعنی تأثیر ویژگی کالبدی موزه های شهر تهران در ارتباط با 

شهر خالق می پردازد، پس از تجزیه و تحلیل مشخص شد که در هفت 

فراوانی پاسخ های متوسط و کم بسیار بیشتر  سوال دیگر این بخش،

است از این رو فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تأثیر ویژگی های کالبدی 

موجود موزه های در شهر تهران در تحقق پذیری این شهر به عنوان 

 شهر خالق نیز رد می شود.

اما در بخش پنجم پرسش نامه که با هشت پرسش بیان شده است      

با متغیر اصلی آخر پژوهش یعنی نقش ویژگی معنایی موزه و در ارتباط 

های شهر تهران در تحقق پذیری شهر تهران به عنوان شهر خالق می 

باشد، پس از تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد که به نظر پاسخ 

دهندگان از این رو که فراوانی پاسخ های متوسط و زیاد بیشتر می 

 باشد، این فرضیه قابل قبول است.

ویژگی )فعالیت، کالبد، معنا( به عنوان یک  3در نهایت به دلیل اینکه  

موفق و موثر را شکل یک مکان کل واحد و در کنار هم می توانند 

ویژگی فوق  3ویژگی از  2دلیل اینکه در آنالیز مشخص شد ه بو  دهند

  یآمارتاثیر مورد انتظار را در جامعه  نتوانستهدر موزه های شهر تهران 

فرضیه تحقق شهر خالق تهران )صرفا( با تکیه بر نقش موزه ها  ،ذاردبگ

موزه های شهر تهران به که این به دان معنی است  مردود می باشد.

بخش بسیار مهمی از تاریخ، عنوان یک مولفه مکان فرهنگی که 

تاثیر بسزایی در بخش  و  فرهنگ، میراث معنوی را در خود جای داده

که رونق دهنده اقتصاد و فرهنگ نیز است، گردشگری و جذب توریسم 

از ای مجموعه  برایبه تنهایی توانایی ایجاد شهر خالق را نداشته و باید 

فرهنگی و هنری که محل حضور تعداد زیادی از مکان ها و فضاهای 

 مانند است، مردم و هنرمندان می باشد و باصطالح پاتوق فرهنگی نیز

کتابخانه ها، نگارخانه ها، سالنهای سینمایی،  موزه ها، فرهنگسراها،

زی منسجم و مجموعه های فرهنگی هنری و... به شرط یک برنامه ری

و با موثر و هدف گذاری دقیق برای ایجاد شهر خالق فرهنگ بنیان ، 

و هماهنگی بین دستگاه های مسئول مانند مدیریت واحد و یکپارچه 

مسئول زیر مجموعه، سازمان میراث  سازمانهایو تهران رداری شه

وسعت و گستردگی شهر در نظر گرفتن با فرهنگی، وزارت ارشاد و ... 

اقدام  بافت متفاوت انسانی از نظر فرهنگیو تهران هم از نظر جغرافیا 

می  دارانیز به طور قطع توانایی ایجاد شهر خالق را  نمود که البته

در ایران از تجربیات شهرهای خالق  بین هم می توان باشد، در این

نظیر اصفهان و رشت و در دنیا شهرهایی مانند پاریس که هم مجموعه 

 استفاده نماید. های فرهنگی قوی مانند موزه لوور و ... را دارا می باشند
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