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  شهرها هوشمندند 
  
  

   *شاهین کی نوش

  

  
  

  دهیچک
ی محیط، اعم از مصنوع       شهرها به لحاظ ذات پیچیده    

و زنده از نظر ماهیتی رفتارهای هوشمندانه از خـود          
ک یـ تـا زمـانی کـه شـهر بـه عنـوان             . دهنـد   بروز می 

ستم تئـوری وارد مـود      یدگاه س یستی از د  یستم ز یس
و مبتنی بـر    آشوبناک نشده است روشهای کالسیک      

های تعریف شده برای برنامه ریزی و کنترل          سیستم
اما در زمانی که وارد مـود       . رفتار آنها جوابگو است   

شود اگرچـه کـه در بـازه هـائی از زمـان               آشوب می 
بینـی از خـود       رفتار های تعریف شـده و قابـل پـیش         

نشان می دهد امـا بـه لحـاظ حـساسیت بـه شـرایط               
 بـه ناگـاه رفتارهـای       اولیهبسیار هوشمندانه و خالق   

بینی و خـارج از برنامـه را بـروز مـی              غیر قابل پیش  
دهند که به طور اساسی غیر قابل کنتـرل مـی نمایـد             
لذا در این یاد دداشت حداقل راهکارهـای پیـشنهادی          
برای محتمل شمردن سـناریوی آشـوبناک آن ارائـه          

با عنایت بـه ایـن امـر کـه پرشـماری بـه              . شده است 
  .ستم برابر نیستصورت پیچیدگی سی

  
 شهر، سیتستم شهری، سیستمهای     :دییهای کل  واژه

  .آشوبناک
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 !شهرها هوشمندند
ده اند و   یچیا شهرها تنها به دلیل پر شماری عناصر پ        یآ

  یا پیچیدگی ذات و ماهیت درونی آنهاست؟
و پیچیــدگی ) simple(مــی پــذیریم کــه  بــین ســادگی  

)complex (           مـرز  که تصوری عام بـر آن اسـت چنـان
خیلی از سیستم ها بظاهر ساده      . واضحی، وجود ندارد  

رسـند در حـالی کـه بعـد از شـناخت دقیـق،                به نظر می  
پیچیدگی  آنان نمایان می شود، وسیستم های دیگـری          
که پیچیده بنظرمی رسند در حالی که به سـادگی قابـل            

از آن رو اســت کـه بــه یــاد مــی  . توصـیف مــی باشــند 
ــآور ــدگی یــ ــماری  )complex(م،  پیچیــ ــر شــ  وپــ

)complicate (  دو مفهوم مجزا می باشند وخواهیم دید
که شهرنه به دلیل پر شماری اجزا بلکه به دلیل ماهیـت            

  .سیستم، پیچیده می باشد رفتار
برای فهم بهتر موضوع تصویری از یک سیستم بـسته          

  .زیستی را ارائه می کنیم
 ها در یک برکه بسته ماهی

ماهی ها و پالنگتونهـای     تصوری از یک برکه که میزان       
موجـود در آن ثابـت هـستند، نمونـه          ) غذای ماهی هـا   (

ی زیستی اسـت کـه مـی          مناسبی ازیک  سیستم پیچیده    
  .تواند رفتارهای متفاوت بروز دهد

در نتیجـه مـصرف   ،  زیـاد شـود     مـاهی هـا   اگررشد   -1
 توسط ماهی ها زیاد شده و بعد از یک دوره           پالنگتونها

 منجـر مـی     انقـراض مـاهی هـا      به اتمام می رسد و بـه      
وضعیت سیستم در این حالت بـه یـک وضـعیت            . شود

نمـودار   . (ثابت ؛ یعنی انقراض نسل ماهی ها، می رسـد         
1(1  
  پالنگتونها  و تولید مثل      مصرف ماهی ها    اگر میزان  -2
  بــه تعــادل برســد، - حتــی بعــد از چنــد دوره تغییــر–

ل سیستم در این حالت به یک وضـعیت ثابـت ، از تعامـ            
  2)2نمودار . (جمعیت ماهی ها و پالنگتونها می رسد

در نتیجـه مـصرف   ،  زیـاد شـود    مـاهی هـا    اگررشد   -3
 توسـط مــاهی هـا زیــاد شـده و پالنگتونهــا    پالنگتونهـا 

کاهش می یابند و بر اثر کاهش پالنگتونها یعنی کـاهش     

غذای آنها، جمعیت ماهی هـا کـم شـده وفرصـت زاد و              
 موجب افزایش جمعیت آنها     ولد بیشتر برای پالنگتونها،   

بدین ترتیب به یک سـیکل تکـراری و یـا یـک             . می شود 
  3)3نمودار . (شود  جمعیتی تبدیل می–چرخش زیستی 

 ماننـد وضـعیت جـوی       تـاثیر فـصل    به حالـت قبـل،       -4
مناسب و همزمانی آن با فصل تخم ریزی ماهی ها می           
تواند چرخه زیستی یکدست حالت قبل تـاثیر بگـذارد و           

  4) 4نمودار . (کند به یک چرخه تو درتو تبدیل میآن را 
ی رفتـار رشـد جمعیتـی         اتفاقات ذکر شده نشان دهنده    

ماهی ها است که در یـک معادلـه رشـد کـه بـا عنـوان                 
معــروف ) logistic(معادلــه رشــد جمعیتــی الجــستیک 

در این معادله بر حسب جمعیت و ضریب رشـد          .  است
سیـستم را بـه    گیرد نمونـه بـارزی از یـک           آن شکل می  

گذارد کـه در آن سیـستم از وضـعیت ثابـت              نمایش می 
های تعریف شـده      تعریف شده  تا مودهای دیگرسیستم     

ایـن  . رود  امکان تغییر داشته و تا مود آشوب پیش مـی         
 رفتــار 75/3معادلــه بــه ازای ضــریب رشــد بیــشتر از 

اتفاقی از خود نشان داده و در واقع وارد مـود آشـوب             
ن وضعیتی است که رفتـار هـای غیـر          این هما . شود  می

بینی، هوشـمند، پیـشرفته وخـالق را از خـود             قابل پیش 
اما این بـدان معنـی نیـست کـه سیـستم            . دهد  نشان می 

پیچیده شهری تنها در این مـود اسـت کـه تـوان چنـین               
شـود، بلکـه ایـن تـوان بـالقوه در           رفتارهایی را دارا می   

گام لـزوم   تمام مراحل همراه سیستم است و تنها در هن        
کـدام هنگـام و بـه چـه         ! کنـد   و به میزان الزم بروز مـی      

میزان؟ این سوالی است که طرح آن دغدغه این یاداشت 
 .باشد می
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  ستم های آشوبناکیات سیخصوص
( شـده ای     تعریـف  سیستم های  آشوبناک   سیستم های 
قی از خود نـشان     هستند که رفتارهای اتفا   ) دارای نظم   

رغم وجود معادالت و قوانین      علی بدین ترتیب    .می دهند 
 غیر قابـل پـیش بینـی مـی       ها سیستم،  حاکم بر سیستم  

 با توجه به مثـال ذکـر شـده، رفتاریـک سیـستم          .باشند
تعریف شده در حالت هایی قابل پیش بینی مـی باشـد،            
در صورتی که همان سیستم در شرایطی دیگررفتـاری         

هنگـامی کـه   . اقی و غیر قابـل پـیش بینـی دارد    کامال اتف 
سیــستم هــا در  در مودآشــوب ظــاهر مــی شــوند، در 

مقابله با رفتارهای محیط و پیش برد سیستم، دست به           
در این پروسـه    . روشهای ابداعی زده و خالق می شود      

این سیستم ها با توجـه بـه اینکـه نظـم و قـانون هـای                 
 خود در تعامل    کنند، با محیط    درون سیستم را حفظ می    

ــرازش     ــیط ب ــارخود را در مح ــد ورفت ــی گیرن ــرار م ق
  .کنند می

این تعامل به معنای وجود خاصـیت بـازخوردی اسـت           
که در آن با تحلیـل دقیـق اطالعـات دریـافتی از محـیط        

یـابی بـه      امکان تدوین بهتـرین اسـتراتژی بـرای دسـت         
های درونـی را احـراز کـرده و منتظـر دریافـت               گرایش

ایـن ویژگـی    . های خارج از خود نمی ماند      دستور العمل 
زا که سیستم حق انتخـاب را ضـمن همراهـی بـا               درون

 5نمایــد را خودســامانگی محــیط بــرای خــود حفــظ مــی
 .نامیم می

  دهیچیشهرموجودی پ
پذیرفتن شهر به عنوان موجودی پیچیده ، مـی تـوان            با

 را بـرای شـهرها در نظـر         ک و آشـوب   یکالسـ دو مود   
خالقیت بالفعل و در دیگری خالقیت      که در اولی    . گرفت

ــالقوه را در پــیش رو خــواهیم داشــت  بــدین ترتیــب . ب
خواهیم دید که خالقیت شهر نه یک صـفت اکتـسابی و            
نه یک ماهیتی اتفاقی بلکه فطرت درونی و توان فراگیـر           

چنانچه هـر   . شهر برای حفظ بقا و زندگی خویش است       
  .سیستم زنده ای در حفظ بقای خویش کوشا است

به یاد آوریم کـه معنـای زنـده را محـدود بـه تعـاریف                
کتابهای علوم و طبیعیات نکنیم و آنرا در معنای فراتـر           
ودر گستره عالم به مثابه یک شعور کـل و در سـاحت             

  . قابل بحث در عصر اطالعات جستجو کنیم
  مود آشوب وکیمود کالس

شهر تا پیش از بـه دنیـا آمـدن شهرسـازان در تعامـل               
 زیرمجموعه های خود و نظـام حـاکم ماننـد           مستقیم با 

هرگز به اجزای جـدا از      . کرد  یک پیکره واحد زندگی می    
هم تقسیم نمـی شـد کـه هـر پـاره ای از آن بـه دسـت                   
متخصصان آن حوزه سپرده شود و هر الیه وجـودی          
اش را تولیت اندیـشمندان آن حـوزه در بـر گیـرد؛ کـه               

 قطعه ها بـه     زبانی و فهم متقابل این قطعه       بدین سان هم  
  .شکل برنامه ای در دست مدیریت شهری قرار گیرد

این نوع نگاه که شامل تقلیل دادن یک کلیت بـه عناصـر             
جزء و مطالعه دقیق هر یک می باشد، بـه عنـوان روش             
علمی تقلیل گرایانه شهرسازان برای درک سیستم های        

لـذا  . تعریف شده کالسیک بسیار مناسب بوده و هست        
تم پیچیده شهری در مودهای تعریـف       هنگامی که سیس  

باشند، ) مثال برکه بسته3 و2و 1حاالت ( شده کالسیک 
روشهای برنامه ریزی کالسیک بخوبی پاسخ گو بـوده         
و رفتار طبیعی شهر با برنامه ریـزی هـای کالسـیک و             

  .سازی کاملی دارد دستورالعمل های آن، هم
تجربیات موفق برنامه ریزی دوران مـدرن کـه گـاه در            
طی زمانهایی فراتر از افـق طـرح، پاسـخگوی نیازهـای            

گر این موضوع است، مانند پاسـخ         شهر بوده است بیان   
به نیازهـای پـاریس    6هوسمانگویی ایده های شهری  

. که تا سال ها پس از او، پاسخ گوی نیازهای شهر بود           
مانند ظرفیت ترافیکی شریان های پاریس حتـی پـس از     

  . به عرصه آمدن اتوموبیل
تجربیات برنامه ریزی شـهری بخـصوص در سـالهای          
اخیرنشان دهنده ناکـار آمـدی و گـاه شکـست برنامـه             

این امر کـه بخـشی      . ریزی های کالسیک بوده و هست     
از آن  به محتوی و محدودیت هـای ایـن روش برنامـه              
ریزی و طراحی برمی گردد، در رویکردی واقع گرایانه         
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دن شـهر بـه     به تجربیات موفق گذشته حاصل وارد شـ       
  .مودی غیر کالسیک و جهانی متفاوت با گذشته است

رغـم دقـت بـاال و مهـارت           در این مود جدید شهر علـی      
فراگیر برنامه ریزان در تحلیل رفتار شهر گویی که این          
موجود بر خالف هر آنچه در نظرشهر سازان منطقی و 
شدنی است سر ناسازگاری گذاشته و آنان را با خـود           

و از عدم قطعیت ، آشفتگی و آشـوب مـی           به دنیایی ممل  
  .کشاند

 وقتی که شهر در مود آشوب وارد می شـود،  برنامـه             
ریزی های کالسیک نه تنهـا پاسـخ گـوی نیازهـای آن             
نمــی باشــد بلکــه بــه بحــران هــا و مــسائل موجــود در 
ــی هــر بحــران، بحــران دیگــری    شــهردامن زده ودر پ

 مـی   حاصل از تقابل با برنامه ریزی کالسـیک سـر بـر           
آورد و ایــن خــود بــه یــک دور باطــل از بحــران هــای  

های  موفـق      از اینرو تعمیم تجربه   . شهری بدل می شود   
یی با این مود و یـا       برنامه ریزی های گذشته به شهرها     

پاسخ دهی موردی برنامه ریزی های  شهری به         تعمیم  
 بـه تقابـل بـا رفتـار شـهرمی           کلیت شهرهای آشوبناک  
سیستم های مـدیریت و برنامـه   انجامد که در نتیجه در  

بکـار  ریزی شهری اختالل ایجاد شده و در این راسـتا           
گیری روشهای تحدیدی و تنبیهی جهت به اجـرا بـردن           

اعمال می شود کـه خـود منتهـی بـه           برنامه های مذبور  
ازدیاد بحران های شهری و فرار شهر از برنامـه هـای            

  .مذکورمی باشد
رصــه هــای تکــرار ایــن دور بــه صــور مختلــف ودر ع

کند، که گاه در بازه های زمانی         گوناگون خودنمایی می  
کوتاه مدت و گاه در بازه زمانی بلند مدت قابل روئیـت            

شود، تداوم تاثیرهای بلند مدت برنامه های         مشاهده می 
قبلی که به شکل پنهان به افق زمانی برنامه های جدیـد            

ه یابد گاه به ترتیبی تمامی پیش فرضهای برنامـ          راه می 
جدید را از ریشه دگرگون میکنـد کـه برنامـه جدیـد از              

هـای عظـیم برخـورده و گـاه تـا             همان آغاز به تنـاقض    
  . رود بروز فاجعه و شکست مطلق پیش می

هـا در زنـدگی       ها و اخـتالل     بدین ترتیب با بروز تناقض    
شهر،بدلیل عدم توفیق مدیران و برنامه ریزان در تامین 

 شهر در جهت حل مشکل      نیازهای شهر  خالقیت بالقوه    
خودش پا به عرصـه فعلیـت گذاشـته و روش هـایی را              
برای خارج شدن از وضعیت بحران و گریـز از عوامـل            

روش های ابـداعی شـهر یـا در         . کند  بحران زا ابداع می   
یـابی بـه      جهت مقابله با برنامه یا فرار از آن و یا دست          

هـای جدیـدی جهـت عبـور از برنامـه همـراه بـا                حل  راه
  .های درونی خود می باشد رین اختالف با گرایشکمت

 شهر در مهندسین مشاور     7های انجام شده بر       بررسی
 مبانی طرحهای سـیال     "زیستا که گزارش آن در کتاب       

هـای قابـل       آمـده اسـت نـشان دهنـده مغـایرت          7شهری
توجهی در انطباق طرحهای پیشنهادی و شهرها در افق        

شی بـه علـت ذات      ها که بخـ     این مغایرت . طرح می باشد  
کـه در کتـاب     ( برنامه ریزی انجام شده برای آنان بوده      

و بخـشی   ) مذبور به تفصیل به آن پرداخته شده اسـت        
دیگر به علت خالقیت درونی شهر و آگاهی ذاتی آن بر           

  .شود، می باشد آنچه بر او واقع می
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  )ستاین مشاور زیمهندس(

  
 درت های شهر یبرخی از روش های خالق

  ی و کنترلی برنامهای با روشهای اجربرخورد
هـای اتخـاذ      روش های ابداعی فوق در واقع اسـتراتژی       

ی شهر کـه در آن رویکردهـای متفـاوت را بـرای               شده
. کنـد   دستورالعمل های دیکته شده از برنامه تولیـد مـی         

بدین ترتیب گویی شهر از ابزارهـای هرمنوتیـک جهـت           
ایـن بـدین معنـی      .دتفسیر و تاویل برنامه بهره مـی بـر        

 8است که کلیـت برنامـه بعنـوان یـک مخـزن اطالعـاتی             
مورداستفاده شبکه تحلیل گر شـهر قـرار مـی گیـرد و             

ی ظهـور مـی       برنامه ای جدید اما پنهان پـا بـه عرصـه          
ــذارد ــورد   . گ ــای م ــتراتژی ه ــارزترین اس ــضی ازب بع

  :توان تحت عناوین زیر عرضه نمود استفاده را می

ت ی کنتـرل و هـدا     ، به دسـت گـرفتن برنامـه      
های قانونی برنامه در جهت رفتـار        چهارچوب

 شیعی خویطب
نمونه بارز این امر عدم کارآمد بـودن شخـصیت هـای            
حقوقی و حقیقی نظارتی شهر بر حسن انجام برنامه و          

بــا آنکــه تمــام . دســتیابی بــه اهــداف افــق طــرح اســت 
چهارچوبهــای قــانونی و ظــوابط بروکراتیــک بــه دقــت 

و صورت اداری و مستندات خبر از اجرای رعایت شده 
برنامه دارند، در آخـر محـصول ایـن فراینـد مغـایر بـا            

جالـب تـر آنکـه هرچـه     . شود اهداف پیش بینی شده می  
هـا    فیلترها و مراحل نظارتی جهت کنتـرل ایـن مغـایرت          

تر به    شود، شهر آزادانه    تر می   افزایش می یابد و پیچیده    
گـویی  . حرکت مـی کنـد  سمتی متفاوت با اهداف برنامه      

تمــامی ایــن پیچیــدگی هــای نظــام نظــارتی در خــدمت  
 . خالقیت شهر برای فرار از برنامه قرار می گیرد

 زی شهرییک فاجعه در برنامه ریجاد ی ا
در این روش شهر پـس از چنـد دوره تبعیـت کامـل از               
برنامه و پس از کسب اطمینان مدیران شهری در زمینه      

 و به روال آمدن تصمیم گیریها       تطابق برنامه با واقعیت   
در حوزه مدیریت، ناگهان مدیران شهری در برابر یـک          
فاجعه قرار می گیرند که بخش یـا تمـامی پـیش فـرض              

  .های برنامه را دگرگون می کند
این بدان معنی است که آنچه بعنـوان برنامـه در دسـت         
مدیران باقی می ماند، برنامه ای مبتنی بر موهومـات و           

در واقع این غلط بودن اطالعات نـه      . ط است اطالعات غل 
به معنی نقص در جمع آوری اطالعـات یـا کوتـاهی در             
دقت اندازه گیری است، بلکه به دلیل حساسیت سیستم         
هــای آشــوبناک بــه انــدازه گیریهــای شــرایط اولیــه و  
خاصیت افزایش نمایی خطا پـس از یـک یـا چنـد دوره              

  9. کاهش قابل توجه می باشد
ریـزی شـهری فلـج        ن رخـدادهایی برنامـه    با بروز چنـی   

شود و مـدیران شـهری کـه برنامـه ای ناکارآمـد و                می
متناقض با واقعیت ها را در دست دارنـد دچـار بحـران       
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 عرصه تصمیم گیـری هـای       در تصمیم گیری شده وبه    
ایـــن .  وارد مـــی شـــوند مقطعـــی و بـــی مطالعـــه  

های مقطعی که به شکلی سهل و ممتنـع و            گیری  تصمیم
و خطا صورت مـی گیرنـد، در مقطعـی، التیـام            با سعی   

لحظه ای داده ولی که در زمان های بعد بر بحران مـی             
افزاید و این دور باطل یا مدیران با جسارت را به سمت 
بحران های جدی و حذف از بدنه مدیریتی مـی کـشاند            

 . ویا آنان را منفعل کرده و به حاشیه می راند

ـ  منحرف کردن کل   ـ اجراهـای    دها و اهـرم   ی ی ی
 منافع مشترک برنامه در راستای

در این روش شهر با ایجاد منافع مشترک بـین خـود و             
دستگاه مجری و یا ناظر و یـا هـردو سـعی در هـدایت               

مجرای اجرائی و نظارتی به سـوی تمـام یـا بخـشی از           
  .های درونی خود دارد گرایش

مدیران به بحران رفته فوق الذکر در ایـن مرحلـه کلیـه             
های اجرایی برنامـه را بـه سـویی سـوق            اهرم کلیدها و 

) یعنی خروج از بحران   (دهند که منافع مشترک خود        می
را ) های درونی دیـده نـشده در برنامـه          گرایش(و شهر   

تامین کنند و به این ترتیب به معامله پایاپای با شهر تن       
  . دهند در می

از سویی دیگر گـاه شـهر بـا یـافتن نیازهـای مـوردی               
جرایی و نظـارتی و هـدایت آن نیازهـا در           های ا   سیستم

های درونی خود در تعامل آگاهانه بـر          تطابق با گرایش  
های   سر میزمذاکره و کسب توافقی دو جانبه با سیستم        

  .گیرند مذبور قرار می
ــضی از  ــایبع ــ پراهکاره ــه شنهادیی  برنام

هـا و    لیکـشف پتانـس    د آشوب رزی در مو  یر
 الگوهای نهان رفتار شهر

 اینکه بسیاری از برنامه ریزیهـای نادرسـت         با توجه به  
شناخت نادرست از رفتار شهر می باشد، و اینکه تمـام           
استراتژی هـای فـوق الـذکربرای هـدایت برنامـه هـای             

های درونـی و الگوهـای پنهـان          مذبور به سمت گرایش   
شود لذا برای جبران این کاسـتی         توسط شهر اتخاذ می   

ان رفتـار شـهر     ها باید به شناخت و کشف الگوهای نهـ        
  . پرداخت

ــاد زمیا ــهیج ــروز    ن ــرای ب ــب ب ــای مناس ه
 های پنهان لیپتانس

با کشف پتانسیل های نهان موجـود در شـهر و ایجـاد             
زمینه های مناسب در جهت بروز پتانـسیل هـای فـوق،         
به برنامه ریزیهای شهر کمک می شود تا با استفاده از           

تژی خالقیت های آن برای برنامه ریزی و اتخاذ اسـترا         
به یـاد داشـته باشـیم       . های کنترل مناسب استفاده کرد    

که در این نگاه اطالعات به معنی پرسش است نه پاسخ           
و برنامــه ریــزی بــه معنــی گــسترش هــر چــه بیــشتر  
سناریوهای محتمل و کنترل به معنی تدوین روش های         
هرمنوتیک مناسب در جهت رفتار طبیعی شهر است نـه         

  . محدود کردن آن
ـ گ می شهرسـاز از تـصم     ل نقـش  یتبد ری بـه   ی
 وین سناریتدو

شهرسازان در طول تمام سـال هـای اخیـر بـه عنـوان              
تصمیم گیرندگان و حاکمان اصلی برنامه ریـزی طـرح          

این انگاره فراگیـر از نقـش       .های شهری مطرح بوده اند    
شهرسازان به عنوان سـنت شهرسـازی مـدرن تـا بـه             

مـه هـا و     کنندهای در روند تهیـه برنا       امروز نقش تعیین  
این نقش مبتنی بـر نگـاه       . طرح های شهری داشته است    

پاسخ گرا و ایستا بـه شـهر و موجودیـت آن بـوده بـا                
لذا . آنچه که در مورد شهر گذشت در تقابل کامل است         

در رویکــردی تــازه بــازنگری بــه نقــش شهرســازان و 
ــران      ــدوین گ ــوان ت ــه عن ــش ب ــن نق ــد ای ــف جدی تعری

تمـامی  (زیگران آن سناریوهای شهری گوناگون کـه بـا      
بتواننـد نقـش خـود را بـر حـسب زمـان و              ) شهروندان

بـدین ترتیـب ایـن      . مکان شناخته و به درستی ایفا کنند      
نقش تصمیم گیری از شهرساز گرفته و به کلیت شـهر           

  .تعمیم می یابد
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ال و شــفاف اطالعــاتی در یجــاد بــستر ســیا
 ت شهری یریزی و مدیر عرصه برنامه

ان الزم برای شهروندان بـرای      در جهت مهیا کردن امک    
شناخت نقش مناسب در زمان و مکان مربوط و ایفـای           
درست آن نقش، لزوم ایجاد بستری شـفاف اطالعـاتی          
ازسناریوهای محتمل برنامه غیـر قابـل انکـار بـه نظـر             

در این راستا سیال بودن جریـان اطالعـات و          . رسد  می
ال ها در حوزه مدیریت شهری و انتق        به روز بودن داده   

همزمان آن به شهروندان تنهـا راهبـرد موجـود بـرای            
فعــال ســازی بهتــرین ســناریواز ســناریوهای محتمــل 

  . برنامه است
  
  یری جه گینت

آنچه در مورد هوشمندی و خالقیت شـهرها گفتـه شـد            
. اشاره به زنده بودن محیط حتی محیط مـصنوع اسـت          

این بدین معنی است که سیستم زنده می تواند از مـود            
ایـن واقعیـت و     . ف پذیر تا آشوبناک گسترش یابد     تعری

تعمیم آن بـه محـیط مـصنوع امکـان وقـوع سـناریوی              
ایـن احتمـال بـه معنـای        . آشوبناک را محتمل می سازد    

آشوبناک بودن همه محیط هـای مـورد برنامـه ریـزی            
نمی باشد بلکه اشاره به این مهم است کـه اگـر محـیط              

ی هــای وار مــود آشــوبناک شــود دیگــر برنامــه ریــز 
کالسیک و صلب جوابگـو نخواهـد بـود اگرچـه کـه در              
بازه های زمانی محیط رفتار هـای کالسـیک و تعریـف     
شده را از خود نشان می دهد ولی این متضمن موفقیت      

لذا بـا توجـه بـه       . های کالسیک نمی باشد     برنامه و مدل  
احتمال بروز مود آشوب عالوه بر روشهای دقیق کمی         

ــیط   ــود مح ــد محاســبه ضــریب و  م(در بررســی م انن
کــه در مراحــل پیــشرفته تــر ممکــن ) پــارامتر لیپــانوف

شود موارد اشاره شده فوق، حداقل رویکـرد هـایی            می
  . است که باید مورد توجه قرار گیرد
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