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چكیده

فناوریهــای نویــن ارتباطــات مجــازی ،بهعنــوان بخشــی از ارتباطــات الکترونیــک ،بهدلیــل نامرئــی بــودن جریــان و وابســتگی انــدک
ً
بــه فضــای فیزیکــی ،ماهیتــی کامــا متفــاوت از دیگــر انــواع ارتباطــات دارد؛ بنابرایــن ،بهنظــر میرســد گســترش ایــن فناوریهــا،
تحــوالت نوینــی را نیــز در زندگــی امــروز ســبب گــردد .حــال ،پرســش آن اســت کــه پیامدهــای فضایــی گســترش ارتباطــات مجــازی
فرامکانــی میــان پهنههــای کالنشــهری چــه خواهــد بــود؟ اندیشــمندان بــاور دارنــد کــه ایــن فنــاوری نویــن ،بــا کاهــش چشــمگیر
محدودیتهــای مســافتی ،منجــر بــه گســترش ارتباطــات کارکــردی و مبهــم شــدن مــرز میــان مناطــق و در نهایــت یکپارچگــی
پهنههــا خواهــد شــد.

واژههای کلیدی :فناوری های نوین ،ارتباطات مجازی ،پهنههای کالنشهری ،ابر شهر ـ منطقه ،توکایدو ،ژاپن.
تاریخ دریافت94/04/08 :
تاریخ پذیرش94/06/25 :

.1استادیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم وصنعت ایران ،تهران ،ایران(نویسنده مسوول) reza_kheryoddin@iust.ac.ir
.2دانشجوی کارشناسی ارشد(برنامه ریزی منطقه ای) ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم وصنعت ایران ،تهران ،ایران omid_khazaeian@arch.iust.ac.ir
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نقـــش
جه ــان
الوحت رد یزاجم تاطابترا نیون یاهیروانف ریثأت
یرهشنالک یاه هنهپ یدنویپمه و ییاضف راتخاس

هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی ادعــای شــکلگیری فضایــی گســترده و همپیونــد بــه نــام «ابــر شــهر ـ منطقــه» در یکــی از قطبهــای
فنــاوری اطالعــات جهــان (ژاپــن) بــر پایــه راهبــرد تفســیری ـ زمانــی و روش تحلیــل همبســتگی کانونــی میــان شــاخصهای ارتباطــات
مجــازی و جریانهــای فضایــی میباشــد .یافتههــای پژوهــش ،حا کــی از وجــود رابط ـهای مســتقیم میــان ارتباطــات مجــازی و
حملونقــل اســت؛ کــه ضمــن آنکــه رونــدی برخــاف انتظــارات موجــود مبنــی بــر نقــش کاهنــده ارتباطــات مجــازی در تقاضــای
حملونقــل را نشــان میدهــد ،بــه معنــای گســترش ارتباطــات کارکــردی میــان پهنههــای کالنشــهری نیــز هســت .بدیــن ترتیــب ،بــا
شــکلگیری و تکویــن یکپارچگــی کارکــردی میــان آنهــا ،تعییــن مــرز مشــخص بــرای هرکــدام ،بســیار دشــوار شــده و در نتیجــه" ،ابرشــهر
ـ منطقــه"ای بــا نــام «توکایــدو»ظهــور مییابــد.
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ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستا 
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
الوحت رد یزاجم تاطابترا نیون یاهیروانف ریثأت
یرهشنالک یاه هنهپ یدنویپمه و ییاضف راتخاس

امــروزه بــر کســی پوشــیده نیســت کــه گــذار بــه هــزاره ســوم،
بهمعنــای گــذار بــه عصــر پیشــرفتهای شــتابان در زمینــه
فنــاوری اســت .عصــری کــه در آن ،دانــش الکترونیــک ،بــا
پیشــرفتهای شــگرف خــود ،نــوع نوینــی از ارتباطــات را
1
بــه جامعــه بشــری ارائــه نمودهاســت .ارتباطــات مجــازی
بهمعنــای هرگونــه تبــادل داده و اطالعــات از انــواع گونا گــون
(صــوت ،تصویــر ،داده و  )...از طریــق شــبکههای الکترونیکــی،
تنهــا یــک وســیله ارتباطــی نیســت؛ بلکــه ،عملکــرد آنــی و
فرازمانــی و فرامکانــی شــبکههای الکترونیکــی ،تبــادل داده
و اطالعــات در زمانــی انــدک و فــار غ از تمــام محدودیتهــای
فیزیکــی ،طبیعــی ،جنســی ،قومــی ـ نــژادی ،سیاســی و ،...
را بهویژگــی منحصــر ب هفــرد ایــن نــوع ارتباطــات تبدیــل
نمودهاســت؛ امــری کــه تــا بهحــال ،در هیچیــک از
سیســتمهای ارتباطــی پیــش از آن ،دیــده نشدهاســت و
ً
اصــوال همیــن ویژگــی ،ماهیتــی یگانــه بــه ارتباطــات مجــازی
بخشیدهاســت .بــر همیــن اســاس میتــوان انتظــار داشــت کــه
گســترش چنیــن فنــاوریای در جامعــه ،بتوانــد آثــاری خــاص
و بیســابقه از خــود بــر جــای بگــذارد .آثــاری کــه هما کنــون
در دهههــای آغازیــن هــزاره جدیــد ،کــم و بیــش احســاس
میشــود؛ ظهــور فضــای مجــازی و شکســته شــدن حصارهــای
مــکان و زمــان در تبــادالت میــان مناطــق ،تنهــا بخــش
اندکــی از ایــن آثــار اســت کــه در کانــون توجــه ایــن مقالــه قــرار
دارد .در ُبعــد فضایــی ،برخــی بــر ایــن باورنــد کــه بــا گســترش
ارتباطــات الکترونیــک میــان مناطــق ،محدودیتهــای
مســافتی و مکانــی در تبــادالت کــه اســاس جغرافیــای عصــر
صنعــت و پیــش از آن را تشــکیل م ـیداد ،رو بــه اضمحــال
نهــاده و ایــن امــر ،بهمعنــای گســترش چشــمگیر ارتباطــات
کارکــردی میــان مناطــق کالنشــهری یــک کشــور اســت .بدیــن
ترتیــب ،مرزهــای فضایــی پیشــین منطقــه کالنشــهری توســط
جریانهــای بســیار گســترده ارتباطــی ،درهــم شکســته شــده
و از یکپارچهشــدن ایــن مناطــق ،یــک ابرمنطقــه بســیار بــزرگ
کارکــردی بــا ســاختاری شــبکهای تشــکیل میشــود.
ً
در ایــن مقالــه ،ادعــای بــاال کــه عمدتــا بــرای ملــل غربــی مطــرح
شدهاســت ،در یکــی از کشــورهای پیشــرو در زمینــه فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،)ICT( 2مــورد آزمــون قــرار گرفتهاســت
تــا از طرفــی بتــوان ویژگیهــای اصلــی تحــوالت فضایــی نویــن
در ایــن کشــور را شناســایی کــرد و از طــرف دیگــر ،راه را بــرای
شناســایی اشــکال فضایــی نوظهــور در دیگــر کشــورها ،از جملــه
ایــران ،همــوار نمــود.

شــکل  :1انــواع فناوریهــای ارتباطــات مجــازی و فناوریهــای مــورد مطالعــه
(منبــع.)1 ,2003 ,Anttalainen :

 .2طر ح مسئله و ضرورت موضوع :فناوریهای
نوین ارتباطات مجازی و ابهام در مرزهای
فضایی

ارتباطــات مجــازی ( ،)Telecommunicationsبهطــور کلــی
بهمعنــای فنــاوری برقــراری ارتبــاط از راه دور بــوده و دارای دو
شــکل مکانیکــی و الکترونیکــی اســت .ایــن فنــاوری در رونــد
تکامــل خــود ،بهتدریــج از شــیوههای مکانیکــی برقــراری
ارتبــاط همچــون پســت ،بهشــیوههای الکترونیکــی همچــون
تلگــراف و تلفــن و بعدهــا ،بــه فناوریهــای نویــن و پیچیــدهای
همچــون اینترنــت ،پس ـتالکترونیک ،تلفــن همــراه و
شــبکههای جهانــی تبــادل داده ارتقــا یافتهاســت .بهعــاوه،
فنــاوری مــورد بررســی ،دارای دو نــوع یکطرفــه (شــخص ،فقــط
گیرنــده پیــام اســت) و دوطرفــه (طرفیــن میتواننــد بــا هــم
مبادلــه داشــته باشــند) نیــز هســت (.)1 ,2003 ,Anttalainen
شــکل  ،1ابعــاد ایــن فنــاوری را بهطــور خالصــه نشــان میدهــد.
در ایــن پژوهــش ،مقصــود از فناوریهــای نویــن ارتباطــات
مجــازی ،بهطــور خــاص ،بخشــی از فناوریهــای ارتباطــات
الکترونیکــی دوطرفــه اســت کــه نســبت بــه بقیــه ،جدیدتــر،
پیچید هتــر بــوده و گســتره عملکــرد وســیعتری دارنــد .ایــن
فناوریهــا کــه در شــکل  ،1بــا رنــگ تیــره نشــان داده شــدهاند،
نســبت بهدیگــر انــواع ارتباطــات ،دارای چنــد تفــاوت اساســی
هســتند؛ نخســت آنکــه ،ارتبــاط از طریــق شــبکههای
الکترونیکــی شــامل انــواع ســیمها ،کابلهــا ،فیبــر نــوری و یــا
سیســتمهای بیســیم ( )wirelessو امــواج ماهــوارهای برقــرار
میشــود و بدیــن جهــت ،جریــان ارتبــاط ،تــا حــد زیــادی از
ویژگیهــای جغرافیــای طبیعــی و مســافت کــه در برنامهریــزی
سیســتمهای حملونقلــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت،

مســتقل میباشــد .دوم آنکــه ســرعت تبــادل در ایــن فناوریها
ً
بــه حــدی زیــاد اســت (تقریبــا معــادل ســرعت نــور) کــه حتــی
قابــل مقایســه بــا ســریعترین سیســتمهای حملونقلــی نیــز
نیســت .بنابرایــن ،مســافت زمانــی نیــز کــه در ســفرهای فیزیکــی
عاملــی مهــم محســوب میشــود ،در مــورد ارتباطــات مجــازی
چنــدان مطــرح نیســت .ایــن دو مــورد بــه همــراه هزینههــای رو
بــه کاهــش فناوریهایــی چــون تلفــن همــراه ،رایانــه و خدمــات
اینترنتــی ،منجــر بــدان گشتهاســت کــه عــاوه بــر آنکــه نــرخ
اســتفاده از فضاهــای مجــازی در جهــان بــا رشــدی چشــمگیر
افزایــش یابــد ،روابــط نوینــی کــه تــا پیــش از ایــن امــکان انجــام
آنهــا وجــود نداشــت (همچــون تعامــل فــردی همزمــان در
مقیــاس جهانــی) نیــز بــه نظــام روابــط انســانی اضافــه شــود.
تفــاوت مهــم دیگــر آن اســت کــه فناوریهــای نویــن ارتباطــات
مجــازی ،اطالعــات و ســرمایه را جابجــا مینماینــد .ایــن امــر بــا
ظهــور اقتصــاد جهانــی کــه دانــش و اطالعــات را بــه بــرگ برنــده
رقابتهــای اقتصــادی تبدیــل نمودهاســت ،جایــگاه بســیار
ارزشــمندی بــه ایــن فناوریهــا بخشیدهاســت .ایــن در حالــی
ً
اســت کــه نظامهــای حملونقلــی ،عمدتــا وظیفــه حمــل کاال
و انســان را بــر عهــده دارنــد کــه در اقتصــاد امــروز ،از درجــه دوم
اهمیــت برخوردارنــد.

حــال ،در عصــری کــه ایــن فناوریهــا پیشــرفت قابلتوجهــی را
تجربــه کــرده و بــا شــتابی فزاینــده در حــال گســترش در جوامــع
انســانی و اثرگــذاری بــر آن اســت ،بیاعتنایــی بــه ارتباطــات و
فضاهــای مجــازی و اســتمرار بخشــیدن بــه الگوهــای رایــج
ً
برنامهریــزی کــه تمامــا متکــی بــر فضــای فیزیکــی هســتند،
بــه معنــای تکــرار تجربــه تلــخ عصــر صنعــت و واپــس مانــدن
برنامهریــز از تحــوالت شــهر خواهــد بــود .بهتــر آن اســت کــه

پیــش از عصــر حاضــر ،بهدلیــل محدودیــت در ارتباطــات،
بیشــترین ارتباطــات کارکــردی در داخــل منطقــه کالنشــهری
و بیــن شــهر اصلــی و روســتاهای همجــوار صــورت میگرفــت؛
ایــن امــر باعــث میشــد کــه بهراحتــی بتــوان مرزهــای
منطقــه کالنشــهری را مشــخص کــرد .امــا در هــزاره جدیــد،
پیشــرفتهای صــورت گرفتــه در زمینــه فناوریهــای ارتباطــی
(بهویــژه ارتباطــات الکترونیــک) بــه حــدی بودهاســت کــه
محدودیتهــای مســافتی و مکانــی در برقــراری ارتبــاط
بهمیــزان چشــمگیری کاهــش یافتهاســت .در نتیجــه،
جریانهــای ارتباطــی بــر فضــا مســلط شــده و مرزهــای فضایــی
پیشــین را بهراحتــی درمینوردنــد و آنهــا را بیاعتبــار
میســازند .بدیــن ترتیــب ،از اجتمــاع مناطــق کالنشــهری ،یــک
ابرمنطقــه کارکــردی بــه عنــوان شــکل نویــن فضایــی در هــزاره
ســوم ،شــکل میگیــرد.

 .3تبیین مبانی نظری پژوهش :بازشناسی
مفاهیم نوین فضایی در هزاره سوم
امــروزه بــر کســی پوشــیده نیســت کــه گــذار بههــزاره ســوم،
بهمعنــای گــذار بهعصــر پیشــرفتهای شــتابان در زمینــه
فنــاوری اســت .عصــری کــه در آن ،دانــش الکترونیــک ،بــا
پیشــرفتهای شــگرف خــود ،نــوع نوینــی از ارتباطــات را
1
بــه جامعــه بشــری ارائــه نمودهاســت .ارتباطــات مجــازی
بهمعنــای هرگونــه تبــادل داده و اطالعــات از انــواع گونا گــون
(صــوت ،تصویــر ،داده و  )...از طریــق شــبکههای الکترونیکــی،
تنهــا یــک وســیله ارتباطــی نیســت؛ بلکــه ،عملکــرد آنــی و فــرا
زمانــی و فرامکانــی شــبکههای الکترونیکــی ،تبــادل داده و
اطالعــات در زمانــی انــدک و فــار غ از تمــام محدودیتهــای
فیزیکــی ،طبیعــی ،جنســی ،قومــی ـ نــژادی ،سیاســی و ،...
را بهویژگــی منحصــر بهفــرد ایــن نــوع ارتباطــات تبدیــل
نمودهاســت؛ امــری کــه تــا بــه حــال ،در هیچیــک از
سیســتمهای ارتباطــی پیــش از آن ،دیــده نشدهاســت و
ً
اصــوال همیــن ویژگــی ،ماهیتــی یگانــه ب ـه ارتباطــات مجــازی
بخشیدهاســت .بــر همیــن اســاس میتــوان انتظــار داشــت کــه
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امــروزه برپایــه همیــن ویژگیهــای ارتباطــات الکترونیــک،
بســیاری از دولتهــا و نهادهــای شــهری تــاش نمودهانــد
تــا بــا شبیهســازی محیــط فیزیکــی شــهر در فضــای مجــازی،
دسترســی بهخدمــات شــهری را بــرای شــهروندان خــود،
تســهیل بخشــند و بدیــن ترتیــب ،پدیدههایــی همچــون «شــهر
مجــازی» و «شــهر دیجیتــال» ،نیــز بهعنــوان محیطــی بــرای
ارائــه خدمــات شــهری الکترونیکی در عرصه شهرســازی مطرح
شــدهاند .ایــن پدیدههــا در واقــع ،بخشــی از حــوزه گســترده
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ( )ICTو یــا فنــاوری اطالعــات
( )ITهســتند کــه خــود ،شــامل طیــف گســتردهای از تمامــی
مفاهیــم و فعالیتهــای مرتبــط بــا تولیــد ،توزیــع ،پــردازش و
انتقــال داده و شــامل ســختافزار ،نرمافــزار و شــبکههای
انتقــال میباشــد ( )1999:316,mazdaو فناوریهــای نویــن
ارتباطــات مجــازی ،زیربنــا و زیرســاخت اساســی تمامــی آنهــا
بهحســاب میآیــد.

شهرســاز بهعنــوان مســئول هدایــت توســعه شــهرها و مناطــق،
بــا مطالع ـهای جامــع و دقیــق ،ایــن فضاهــا و الگوهــای تعامــل
آنهــا بــا محیــط فیزیکــی شــهر را شناســایی نمــوده و بــر همیــن
اســاس ،چارچــوب برنامهریــزی توســعه شــهرهای آینــده را بنــا
نهــد .در همیــن راســتا ،مقالــه حاضــر تــاش دارد تــا بــا تأ کیــد بــر
ُبعــد فضایــی ،یکــی از فرضیههــای مطــرح شــده درمــورد تحــول
ســاختار فضایــی مناطــق کالنشــهری در هــزاره ســوم را در کشــور
ژاپــن ،مــورد آزمــون قــرار دهــد تــا از ایــن ره ،برخــی ویژگیهــای
اساســی تحــوالت فضایــی را شناســایی نمایــد .فرضیــه مذکــور
بــه شــرح زیــر میباشــد:

حمل ونقل

ارتباطات مجازی

مسیر ارتباط

محیط فیزیکی و جغرافیای طبیعی

زمان ارتباط

بسته به محیط فیزیکی ،مسافت ،وسیله نقلیه و ...

سرعت ارتباط

بسته به ویژگیهای فیزیکی مسیر ،وسیله نقلیه و ...

شبکههای الکترونیکی (کابلی ،بیسیم و ماهوارهای)
ً
بسیار ناچیز (تقریبا آنی)
ً
بسیار زیاد (تقریبا معادل سرعت نور)

محتوای ارتباط

جریان مرئی انسان ،کاال ،سرمایه

جریان نامرئی اطالعات ،سرمایه

جدول:1مهمترینتفاوتهایمیانفناوریهاینوینارتباطاتمجازیباجریانهایفضایی(حملونقل)
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گســترش چنیــن فنــاوریای در جامعــه ،بتوانــد آثــاری خــاص
و بیســابقه از خــود بــر جــای بگــذارد .آثــاری کــه هما کنــون
در دهههــای آغازیــن هــزاره جدیــد ،کــم و بیــش احســاس
میشــود؛ ظهــور فضــای مجــازی و شکســته شــدن حصارهــای
مــکان و زمــان در تبــادالت میــان مناطــق ،تنهــا بخــش
اندکــی از ایــن آثــار اســت کــه در کانــون توجــه ایــن مقالــه قــرار
دارد .در ُبعــد فضایــی ،برخــی بــر ایــن باورنــد کــه بــا گســترش
ارتباطــات الکترونیــک میــان مناطــق ،محدودیتهــای
مســافتی و مکانــی در تبــادالت کــه اســاس جغرافیــای عصــر
صنعــت و پیــش از آن را تشــکیل م ـیداد ،رو بــه اضمحــال
نهــاده و ایــن امــر ،بهمعنــای گســترش چشــمگیر ارتباطــات
کارکــردی میــان مناطــق کالنشــهری یــک کشــور اســت .بدیــن
ترتیــب ،مرزهــای فضایــی پیشــین منطقــه کالنشــهری توســط
جریانهــای بســیار گســترده ارتباطــی ،درهــم شکســته شــده
و از یکپارچهشــدن ایــن مناطــق ،یــک ابرمنطقــه بســیار بــزرگ
کارکــردی بــا ســاختاری شــبکهای تشــکیل میشــود.
ً
در ایــن مقالــه ،ادعــای بــاال کــه عمدتــا بــرای ملــل غربــی مطــرح
شدهاســت ،در یکــی از کشــورهای پیشــرو در زمینــه فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،)ICT( 2مــورد آزمــون قــرار گرفتهاســت
تــا از طرفــی بتــوان ویژگیهــای اصلــی تحــوالت فضایــی نویــن
در ایــن کشــور را شناســایی کــرد و از طــرف دیگــر ،راه را بــرای
شناســایی اشــکال فضایــی نوظهــور در دیگــر کشــورها ،از جملــه
ایــران ،همــوار کــرد.
 .1-3ظهور شکل نوین فضایی در هزاره سوم
 تحــوالت گســترده صورتگرفتــه یــا در حــال وقــوع در
هــزاره ســوم ،بــر ُبعــد فضایــی نیــز بیتأثیــر نبــوده و منجــر بــدان
شدهاســت تــا اندیشــمندان ایــن حــوزه ،خبــر از ظهــور اشــکال
فضایــی نویــن بــه شــرح زیــر بدهنــد:
 -1-1-3ابر شهر ـ منطقه
بهعقیــده هــال و پیــن ( )3 ,2006یــک پدیــد ه نویــن در بیشــتر
بخشهــای جهــان بــا درصــد بــاالی شهرنشــینی ،در حــال
4

ظهــور اســت و آن را «ابــر شــهر ـ منطقــه» )MCR( 5نــام نهادهانــد.
آنهــا بــاور دارنــد کــه ایــن پدیــده از فرآیندهــای تمرکززدایــی از
شــهرهای بــزرگ و انتقــال جمعیــت و فعالیتهــا بــه شــهرهای
کوچــک و میانــی سرچشــمه گرفتهاســت .ایــن پدیــده ،نــوع
نوینــی از مناطــق کالنشــهری میباشــد :منطقــهای متشــکل
از  10تــا  50شــهر کــه بــه لحــاظ کالبــدی ،از یکدیگــر جــدا هســتند؛
امــا بــه لحــاظ عملکــردی ،در یــک شــبکه ،پیرامــون یــک یــا چنــد
شــهر بــزرگ مرکــزی ،ســازمانیافته و بهواســطه الگــوی نویــن
تقســیم کار (تخصصیشــدن) نیــروی اقتصــادی بســیار زیــادی
دارنــد .ایــن مکانهــا هــم بهعنــوان نواحــی جــدا از هــم کــه
در آن ،بیشــتر ســا کنان ،بهصــورت محلــی کار کــرده و بیشــتر
کارکنــان ،ســا کنان محلــی هســتند و هــم بهعنــوان بخشــی از
یــک منطقــه شــهری کارکــردی )FUR( 6کــه توســط جریانهــای
عظیــم جمعیــت و اطالعــات کــه در بزرگراههــا ،خطــوط راهآهــن
سریعالســیر و کابلهــای ارتباطــات مجــازی در جریــان هســتند
و «فضــای جریانهــا» ( )428-376 ,1996 ,Castellsنامیــده
میشــود ،مطــرح اســت ( .)1999 ,Blowers and Painایــن
شــکل نویــن فضایــی ،در واقــع ،بیانگــر مبهــم شــدن مرزهــای
فضایــی در عصــر ارتباطــات و بیاعتبارشــدن مرزبنــدی برپایــه
ویژگیهــای کالبــدی و مکانــی اســت.
 -2-1-3مناطــق  Desakotaدر آســیای شــرقیsui and( :

)39-38 ,2001 ,zeng
ً
فرآینــد شــهری شــدن آســیا ،اساســا متفــاوت از کشــورهای
غربــی اســت .هرچنــد بیشــتر شــهرهای بــزرگ آســیایی مســیر
توســعهای مشــابه ایــن الگــو را گذراندهانــد؛ امــا شهریشــدن
شــتابان در آســیا در اواخــر قــرن بیســتم ،فرآینــدی متفــاوت
از غــرب را نشــان دادهاســت ( .)1989 ,McGeeتفــاوت
اصلــی در آن اســت کــه فرآینــد شهریشــدن در ؟؟؟آســیا ،در
ً
مناطــق روســتایی نســبتا پرترا کــم میــان شــهرهای بــزرگ رخ
دادهاســت و بنابرایــن ،نیــازی بــه مهاجــرت گســترده روســتا
بــه شــهر نداشتهاســت .در عــوض ،شــهری شــدن شــتابان
در آســیا ،بــا دگرگونــی اقتصــادی در ایــن جوامــع مترا کــم
و گــذار از فعالیتهــای کشــاورزی بهســوی فعالیتهــای

شکل:2فرضیهتحولساختار فضاییمناطق کالنشهریوظهور ابرشهرـمنطقهها(مأخذ:نگارندگان)

دوره زمانی

عصر صنعت

عصر ارتباطات

منطق مسلط جغرافیایی

فضای مکانها

فضای جریانها

ساختار فضایی مناطق کالنشهری

کالنشهری مجزا
مجموعه مناطق ً
(ارتباطات عمدتا داخلی)

تسلط فضای جریانها و شکسته شدن مرزهای
فضایی (تشکیل ابرشهر ـ منطقه کارکردی)

درمان ـ محور (منفعالنه)

هدایت ـ محور (رویکرد پیشنهادی)

رویکرد نظام برنامهریزی در برخورد با
مسائل شهر و منطقه

جدول:2مقایسهساختار فضاییدر عصرصنعتوعصرارتباطات(مأخذ:نگارندگان)

مطابــق ایــن مــدل ،ایــن مناطــق در آســیا بــا ترکیبــی از مشــاغل
کشــاورزی و غیرکشــاورزی ،اغلــب در امتــداد محورهــای
ارتباطــی میــان هســتههای بــزرگ شــهری شــکل میگیــرد.
ایــن مناطــق بــا نامهــای کالنشــهر گســترش یافتــه ،کالنشــهر
پرا کنــده ،کالنشــهر بههمپیوســته ،نواحــی نیمهشــهری و...
نیــز شــناخته میشــود ()1991,McGee ;1990,Ginsburg
ایــن شــکل فضایــی ،بــا کمرنــگ شــدن مــرز بیــن شــهر و روســتا
و تشــکیل شــهر ـ منطقــه میانــی ،بهنوعــی میتوانــد همــان
الگــوی شــهر ـ منطقــه در آســیا باشــد.

 .4روششناسی پژوهش و فرآیند کار

نمونههایــی کــه در ایــن بخــش ،مطــرح شــدند ،ســاختار
فضایــی نوینــی را ارائــه میدهنــد کــه همگــی نــه بــر مبنــای درک
رایــج از منطــق جغرافیــا (فضــای مکانهــا) ،بلکــه برپایــه فضــای

پژوهــش حاضــر برپایــه نــگاه همزمــان بــه هــر دو ُبعــد مجــازی
و فیزیکــی در تحــوالت ســاختار فضایــی منطقــه متاثــر از
انگارههــای ســاختارگرایانه قــرار دارد.
نکتــه قابــل ذ کــر آنکــه بــا توجــه بــه گســتردگی شــاخصهای
مربــوط بهســنجش تحــوالت ســاختار فضایــی و نیــز بــا توجــه
بــه موضــوع بررســی نقــش ارتباطــات مجــازی در تحــوالت
فضایــی ،تأ کیــد اصلــی بــر ُبعــد ارتباطــات بــوده اســت .بههمیــن
منظــور ،برمبنــای ادبیــات نظــری مطــرح شــده ،شــاخصهای
مناســب در دو دســته «شــاخصهای بیانگــر توســعه ارتباطــات
مجــازی» ،بهعنــوان متغیرهــای مســتقل و «شــاخصهای
بیانگــر جریانهــای فضایــی» بهعنــوان متغیرهــای وابســته،

ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستـا 
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
الوحت رد یزاجم تاطابترا نیون یاهیروانف ریثأت
یرهشنالک یاه هنهپ یدنویپمه و ییاضف راتخاس

غیرکشــاورزی شــناخته میشــود .ایــن فرآینــد شهریشــدن
در آســیا ،منجــر بــه شــکلگیری الگــوی فضایــی جدیــدی
7
شدهاســت کــه در مــدل گینســبرگ بــا نــام «مناطــق دســا کوتا»
شنا ختهمیشــو د .

جریانهــا قــرار دارنــد و بدیــن ترتیــب ،احتمــال آن وجــود دارد
کــه بتواننــد ،بخــش عمــدهای از نظریــات کالســیک مبتنــی بــر
مــکان و در نتیجــه ،الگوهــای رایــج برنامهریــزی را کــه بــر ایــن
پایــه قــرار دارنــد ،بــا چالــش جــدی مواجــه ســازند.
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شکل:3مدلارائهشدهتوسطمکگیو گینزبرگبرایمناطق Desakotaدر آسیایشرقی

()39 ,2001, Source: Sui and Zeng

بهشــرح جــدول  3اســتخراج شدهاســت .از آنجــا کــه بررســی
رابطــه ای ـن شــاخصها مبتنــی بــر رونــد تغییــرات آنهــا در
طــول زمــان اســت و نیــز الگــوی تحــوالت مبتنــی بــر ســیر زمانــی
ً
آن تفســیر میشــود لــذا راهبــرد پژوهــش ،عمدتــا تفســیری ـ
زمانــی و روش آن ،توصیفــی ـ تحلیلــی اســت.

10
ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستا 
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
الوحت رد یزاجم تاطابترا نیون یاهیروانف ریثأت
یرهشنالک یاه هنهپ یدنویپمه و ییاضف راتخاس

از میــان شــاخصهای مربــوط بــه ارتباطــات مجــازی کــه در
جــدول  2آمدهاســت ،شــاخص «تعــداد مشــترکین تلفــن
همــراه» و «تعــداد کاربــران اینترنــت» ،بیانگــر میــزان نفــوذ
ارتباطــات مجــازی و ابزارهــای بهکارگیــری آن در منطقــه مــورد
مطالعــه اســت .شــاخص «پهنــای بانــد اینترنــت» ،دال لــت بــر
میــزان ظرفیتســازی و توســعه زیرســاختهای ارتباطــات
ً
مجــازی دارد کــه معمــوال متناســب بــا تقاضــای عمومــی،
توســط دولــت یــا بخــش خصوصــی ،صــورت میگیــرد .بهعــاوه،
شــاخص «ترافیــک صوتــی» بیانگر میــزان اســتفاده از ارتباطات
مجــازی بــوده و در واقــع ،دال لــت بــر میــزان رغبــت یــا گرایــش
اجتماعــی بــرای بهکارگیــری ایــن فناوریهــای ارتباطــی در
زندگــی روزانــه دارد.
در ُبعــد جریــان فضایــی نیــز شــاخص «کل طــول راههــا» بیانگــر
میــزان توســعه زیرســاختهای حملونقلــی و بسترســازی
بــرای چنیــن ارتباطاتــی اســت؛ شــاخص «وســیله ـ کیلومتــر
پیمودهشــده» دال لــت بــر میــزان اســتفاده از ایــن زیرســاختها
و شــاخص «جریانهــای جمعیتــی» گرایشهــای اجتماعــی
بــه تحــرک و ســفر فیزیکــی را نشــان میدهــد .پــس از اســتخراج
شــاخصها ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل همبســتگی کانونــی،
میــزان و نحــوه اثرگــذاری گســترش ارتباطــات مجــازی بــر
جریانهــای فضایــی و در نتیجــه ،بــر ارتباطــات عملکــردی
شناســایی شدهاســت.

 .5مطالعات موردپژوهی :مناطق کالنشهری
همپیوند و ظهور “ابر شهر ـ منطقه”

بــا توجــه بهآنکــه هــدف ایــن پژوهــش ،جســتجو و شناســایی
مصداقهــای تحــوالت فضایــی نویــن در مناطــق کالنشــهری
اســت ،بایــد کشــوری را بهعنــوان نمونــه مطالعاتــی انتخــاب
کــرد کــه در زمینــه فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی ،یکــی
از پیشــگامان در عرصــه جهانــی در زمینــه  ICTباشــد؛ زیــرا
پیامدهــای چنیــن فناوریهایــی در ایــن کشــورها ،بســیار
ســریعتر از دیگــر کشــورها ،آشــکار میشــود و همچنیــن
ســرنخهای بســیاری میتــوان بــرای اثبــات یــا رد فرضیــه
مطر حشــده یافــت.
بههمیــن منظــور ،بخــش مرکــزی کشــور ژاپــن شــامل پهنههای
کالنشــهری س ـهگانه (توکیــو ،اوزا کا و نا گویــا) ،بهعنــوان نمونــه
مطالعاتــی ،انتخــاب شدهاســت و تــاش میشــود تــا بــا بررســی
رونــد تعامــات فیزیکــی و مجــازی میــان ایــن ســه منطقــه،
فرآینــد تحــوالت فضایــی آن را شناســایی و از آن بــرای اثبــات یــا
رد فرضیــه اســتفاده کــرد.
محــدوده مــورد مطالعــه ،شــامل عمدهتریــن و مهمتریــن
مناطــق کالنشــهری ژاپــن (مناطــق کالنشــهری توکیــو ،اوزا کا
و نا گویــا) اســت؛ در ایــن میــان ،منطقــه کالنشــهری توکیــو ،بــه
جهــت دارا بــودن کالنشــهر توکیــو بهعنــوان پایتخــت کشــور
و نیــز یکــی از ســه قطــب برتــر اطالعاتــی و ارتباطــی جهــان (بــه
همــراه لنــدن و نیویــورک) ،نقشــی بســیار حســاس و کلیــدی
ایفــا مینمایــد .بهعــاوه ،حضــور دو کالنشــهر مهــم دیگــر
ژاپــن (اوزا کا و نا گویــا) منجــر شدهاســت کــه ارتباطــات بســیار
گســتردهای بهمنظــور تبــادل اطالعــات و ســرمایه و هماهنگــی
امــور ،میــان ایــن ســه منطقــه صــورت گیــرد و بــه همیــن دلیــل،
بیشــترین ترا کــم زیرســاختهای ارتباطــی (فیزیکــی و مجــازی)

شاخصهای
جریانهای
فضایی

شاخصهای
ارتباطات
مجازی

منبع

تعداد مشترکین
تلفن همراه

Mobile Cellular,2010,World bank
Subscription in Japan(http://www.
tradingeconomics.com/japan/mobile)cellular-subscriptions-wb-data.html

تعداد کاربران
اینترنت

Internet users in Japan,2010,World bank
(www.tradingeconomics.com/japan/
)internet-users-wb-data.html

پهنای باند
اینترنت
(مگابیت در
ثانیه)

international-/2008,World bank
internet-bandwidth-mbps in Japan
(www.tradingeconomics.com/japan/
international-internet-bandwidth-mbps)wb -data.html

international-voice- ,2010,World bank
traffic-out-and-in- in Japan (www.
ترافیک صوتی
tradingeconomics.com/.../international(میلیون دقیقه)
voice-traffic-out-and-in-minutes -wb)data.html

منبع

Portal site of official statistics of
Japan, Number of In-migrants, Outجریانهای migrants and Net-migration for Tokyo
جمعیتی (نفر) Area, Nagoya Area and Osaka Area
http://www.e-stat.( 2010 to 1954 :
)estat/ListE.do/go.jp/SG1
کل طول راهها
(کیلومتر)

وسیلهکیلومتر
پیموده شده9
(هزار کیلومتر)

TRAFFIC BUREAU, NATIONAL
2007 POLICE AGENCY, statistics
.road accidents Japan, p13

TRAFFIC BUREAU, NATIONAL
2007 POLICE AGENCY, statistics
.road accidents Japan, p14
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جدول:3شاخصهایمنتخب

8

نیــز در آنجــا وجــود دارد .بهطوریکــه در زمینــه مشــترکین
تلفــن همــراه ،حــدود  52درصــد از مشــترکین تلفــن همــراه و در
زمینــه مشــترکین شــبکه بــا پهنــای بانــد بــاال ،ایــن منطقــه ،بــه
تنهایــی ،حــدود  66درصــد از مشــترکین ایــن شــبکه را تشــکیل
میدهــد.

بهعــاوه ،کشــور ژاپــن بهعنــوان یکــی از برتریــن قطبهــای
ارتباطــات مجــازی جهــان ،در زمینــه گــذار بــه مدیریــت
شــهری الکترونیــک ،از کشــورهای پیشــرو محســوب شــده
و پدیدههایــی چــون «شــهر مجــازی» و «شــهر دیجیتــال»،
نــه بهصورتــی ظاهــری ،بلکــه بــا نهادینهشــدن خدمــات
الکترونیکــی ،واقعیتــی حیاتــی و اساســی در زندگــی روزانــه
شــهروندان ایــن کشــور میباشــد .در ایــن پژوهــش ،از

 .6ارزیابی پیامدهای ارتباطات مجازی بر
جریانهای فضایی:
در ایــن بخــش بهمنظــور ارائــه تحلیلــی منطقــی و روشمنــد
از پیامدهــای ارتباطــات مجــازی بــر جریانهــای فضایــی ،بــا
انتخــاب شــاخصهای مربــوط بــه ارتباطــات مجــازی بهعنــوان
متغیرهــای مســتقل و شــاخصهای حملونقــل بهعنــوان
متغیرهــای وابســته ،دادههــای آنهــا بــا روش تحلیــل
همبســتگی کانونــی و بــه کمــک نرمافــزار  ،SPSSمــورد آزمــون
قــرار گرفتهاســت .در ادامــه ،ضمــن ارائــه مهمتریــن نتایــج،
یافتههــا مــورد تفســیر و ارزیابــی قــرار گرفتهانــد( .همبســتگی
کانونــی ،روشــی اســت کــه بهمنظــور تعییــن میــزان همبســتگی
میــان یــک مجموعــه متغیــر وابســته و یــک مجموعــه متغیــر
مســتقل ،بهصــورت کلــی ب ـهکار م ـیرود).
در جــدول  ،4ســه متغیــر کانونــی استخراجشــده بههمــراه
مقادیــر ویــژه ،همبســتگیهای کانونــی و میــزان واریانــس

فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
الوحت رد یزاجم تاطابترا نیون یاهیروانف ریثأت
یرهشنالک یاه هنهپ یدنویپمه و ییاضف راتخاس

همچنیــن ،حصــول بیــش از  55درصــد از تولیــد ناخالــص
داخلــی و حضــور کالنشــهرهای میلیونــی بــا ترا کــم جمعیتــی
بیــش از دو برابــر ژاپــن و مــوارد اینچنینــی ،بیانگــر آن اســت کــه
بخــش مهمــی از حیــات اقتصــادی و اجتماعــی ژاپــن نیــز در
ایــن حــوزه در جریــان اســت .همیــن مــوارد ،منجــر بــه آن شــده
اســت تــا بخــش مرکــزی ،بهعنــوان قلــب اقتصــادی ،اجتماعــی و
نیــز مرکــز فرماندهــی بخــش اطالعــات و ارتباطــات ژاپــن ،مطــرح
باشــد.

ً
یکــه گســترش ایــن پدیدههــا ،خــود ،عمدتــا معلــول
آنجای 
گســترش فناوریهــا و فضاهــای مجــازی بــوده و ارتباطــات
مجــازی ،اســاس و زیربنــای آن را تشــکیل میدهــد ،نقــش
آنهــا همســو بــا نقــش ایــن فنــاوری نویــن ارتباطــی در نظــر
گرفتــه شدهاســت.

ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستـا 

شکل:4موقعیتبخشمرکزیژاپن(شاملمناطق کالنشهریاصلیژاپن)

()1986 ,Source: Rimmer
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ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستا 
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان

شــکل :5ســهم منطقــه مــورد بررســی از مشــترکین تلفــن همــراه ژاپــن در
ســال 2012

الوحت رد یزاجم تاطابترا نیون یاهیروانف ریثأت
یرهشنالک یاه هنهپ یدنویپمه و ییاضف راتخاس

(منبــعMinistry of Internal Affairs and Communications, Information and:
)10775/Communications Statistics Databse (http://stats-japan.com/t/kiji

تبیینشــده ،نشــان دادهشدهاســت .10بــا توجــه بــه آنکــه
آمــاره مقــدار ویــژه ،بیانگــر میــزان واریانــس تبیینشــده توســط
هرکــدام از متغیرهــای کانونیاســت ،میتــوان گفــت کــه متغیــر
نخســت ،بــا مقــدار ویــژهای ســه برابــر بزرگتــر از مقــدار ویــژه متغیــر
دوم ،بهعنــوان مهمتریــن متغیــر ،در تحلیلهــا مــورد بررســی
قــرار میگیــرد .ایــن امــر بــا بررســی همبســتگی کانونــی و میــزان
واریانــس نیــز تأییــد میشــود.
بهعــاوه ،مثبــت بــودن همبســتگی کانونــی میــان مجموعــه
متغیرهــای مســتقل و وابســته ،بیانگــر وجــود رابط ـهای
مســتقیم میــان ارتباطــات مجــازی و جریانهــای تبــادل
فیزیکــی بــا شــدتی قابلتوجــه اســت؛ در واقــع ،ایــن امــر
میتوانــد نقــش مثبــت ارتباطــات الکترونیــک را در گســترش

شــکل  :6ســهم منطقــه مــورد بررســی از مشــترکین شــبکه بــا پهنــای
بانــد بــاالی ژاپــن در ســال 2010
(منبعMinistry of Internal Affairs and Communications, Information and:
)10775/Communications Statistics Databse(http://stats-japan.com/t/kiji

ارتباطــات عملکــردی (شــامل ارتباطــات مجــازی و فیزیکــی)
میــان ســه منطقــه کالنشــهری تأییــد نمایــد.
حــال بهمنظــور تفســیر نقــش هریــک از شــاخصها در بــروز
چنیــن امــری ،میتــوان جــدول  5را مــورد ارزیابــی قــرار داد.
در ایــن جــدول ،ضرایــب همبســتگی کانونــی استانداردشــده
بیانگــر اهمیــت نســبی هریــک از متغیرهــای اصلــی در محاســبه
مقــدار کانونــی هریــک از متغیرهــای کانونــی اســت (کالنتــری،
.)278 ،1391
ً
جــدول  5نشــان میدهــد کــه اوال ،شــاخصهای «پهنــای
بانــد اینترنــت»« ،مشــترکین تلفــن همــراه» و «ترافیــک صوتــی»
ً
بــر افزایــش ســفرهای فیزیکــی ،تأثیــر مثبــت داشــتهاند ،ثانیــا
از میــان ایــن ســه شــاخص ،دو شــاخص نخســت ،بهترتیــب،
بیشــترین نقــش را در ایــن افزایــش ایفــا نمودهانــد .در صــورت

شکل:7قیاستطبیقیتحوالتتعدادمشترکینتلفنهمراه(صدهزار نفر)و کلطولجادههایاحداثشده(هزار کیلومتر)در مناطقموردمطالعه

متغیر
کانونی

مقدار ویژه

همبستگی
کانونی

میزان واریانس
تبیین شده

متغیر مستقل

متغیر
کانونی 1

متغیر کانونی 2

1

33/142

0/985

0/970

مشترکین تلفن همراه

0/513

1/701

2

11/962

0/960

0/922

کاربران اینترنت

-0/306

-0/846

3

1/001

0/707

0/500

پهنای باند اینترنت
(مگابیت در ثانیه)

0/699

-1/090

ترافیک صوتی (میلیون دقیقه)

0/309

0/259

جــدول :4متغیرهــای کانونــی استخراجشــده بــه همــراه همبســتگیهای
کانونــی و واریانــس تبییــن شــده

ایــن یافتــه ،عــاوه بــر آنکــه ادعاهــای عامیانــه موجــود ،مبنــی
بــر نقــش کاهشــی ارتباطــات تلفنــی بــر تقاضــای ســفرهای
فیزیکــی را دس ـتکم در محــدوده مطالعاتــی نقــض میکنــد،
بــر رونــد روزافــزون گســترش همزمــان ارتباطــات فیزیکــی و
مجــازی میــان ســه منطقــه مــورد بررســی ،صحــه گذاشــته و
بدیــن ترتیــب ،بــا زمینهســازی گســترش جریانهــا در منطقــه،

میتوانــد بــه نوعــی همراســتا بــا فرضیــه پژوهــش و شــکلگیری
ابــر شــهر ـ منطقــه باشــد.
شــکل 6بیانگــر نوعــی رابطــه همافزایانــه میــان ارتباطــات
مجــازی و جریانهــای فضایــی میباشــد؛ امــا ایــن رونــد،
جــدای از گســترش ارتباطــات و کمرنگشــدن مرزهــا ،بــر ابعــاد
دیگــر نیــز بیتأثیــر نیســت؛ یکــی از الزاماتــی کــه ایــن یکپارچگــی
بــا خــود بــه همــراه م ـیآورد ،یکپارچگــی سیاســی ،اقتصــادی و
ً
اجتماعــی مناطــق اســت؛ در چنین شــرایطی ،معموال کالنشــهر
برتــر بــر ایــن ســاختارها مســلط شــده و احتمــال آن وجــود دارد
کــه الگوهــای فرهنگــی و اجتماعــی بومــی دیگــر نواحــی ،رو بــه
زوال نهــد .بهعــاوه ،در ســطوح پیشــرفتهتر ،ممکــن اســت
شــهرها و روســتاهای ابــر شــهر ـ منطقــه ،در حــد محلههــای یــک
شــهر ،پیونــد کارکــردی بســیار نزدیکــی بــا یکدیگــر بیاینــد .در

ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستـا 
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
الوحت رد یزاجم تاطابترا نیون یاهیروانف ریثأت
یرهشنالک یاه هنهپ یدنویپمه و ییاضف راتخاس

بررســی متغیــر کانونــی دوم ،مثبــت بــودن تأثیــر «مشــترکین
تلفــن همــراه» و «ترافیــک صوتــی» همچنــان برجاســت.
ً
بــا توجــه بــه آنکــه ایــن دو شــاخص ،عمدتــا بهاســتفاده از
تلفــن (همــراه یــا ثابــت) مربــوط میشــوند ،چنیــن نتیج ـهای
میتوانــد بیانگــر اثــرات همافزایــی تلفــن و درخواســت بــرای
زیرســاختهای جریانهــای فضایــی باشــد؛ بدیــن صــورت
کــه افزایــش اســتفاده از تلفــن ،تقاضــا بــرای زیرســاختهای
حملونقلــی را نیــز در مناطــق مــورد مطالعــه ،افزایــش
دادهاســت.

جدول:5ضرایبهمبستگی کانونیاستانداردشده
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شکل:8قیاستطبیقیمیانتحوالتتعداد کاربراناینترنت(100هزار نفر)ومیزانجمعیتجابجاشده(هزار نفر)
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ش ـمـ ــار ه 5-۲
ن ۱۳۹۴
تابستا 
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
الوحت رد یزاجم تاطابترا نیون یاهیروانف ریثأت
یرهشنالک یاه هنهپ یدنویپمه و ییاضف راتخاس

چنیــن شــرایطی ،تعاریــف پیشــین از شــهر و منطقــه کــه همگــی
بــر اســاس نظریــه «فضــای مکانهــا»( 11کســتلز )476 ،1389 ،و
ً
مبتنــی بــر مرزبندیهــای کامــا مشــخص بــرای نواحــی شــهری
و روســتایی هســتند و تنهــا بــر ماهیــت فیزیکــی و ملمــوس
آنهــا توجــه دارنــد ،کارایــی الزم را بــرای توجیــه ایــن پدیــده
مبتنــی بــر منطــق «فضــای جریانهــا» نداشــته و بهدنبــال آن،
الگوهــای رایــج برنامهریــزی منطق ـهای کــه براســاس همیــن
دیدگاههــای مــکان ـ محــور و محدودیتهــای مســافتی
تدویــن شــدهاند نیــز نمیتواننــد در هدایــت گرایشهــای
جریــان ـ محــور عصــر ارتباطــات ،چنــدان مؤثــر افتنــد.
در میــان شــاخصهای جــدول  ،5شــاخص «تعــداد کاربــران
اینترنــت» رونــد متفاوتــی را ارائــه میدهــد؛ ایــن شــاخص کــه در
واقــع بیانگــر میــزان دسترســی افــراد ســا کن بخــش مرکــزی ژاپن
ً
بــه اینترنــت میباشــد ،نقــش کاهشــی و نســبتا قابلتوجهــی
در ارتبــاط بــا حجــم جریانهــای فضایــی ایفــا نمودهاســت.
ایــن موضــوع را میتــوان از طرفــی بهفراهــم نمــودن امکاناتــی
چــون کار از راه دور ،خریــد از راه دور و بانکــداری الکترونیکــی
کــه همگــی محصــول اینترنــت هســتند و از طــرف دیگــر ،بــه
توســعه روزافــزون زیرســاختها و نیــز ،ابزارهــای دسترســی بــه
فضاهــای مجــازی در ژاپــن ،نســبت داد.
آنچــه از تحلیلهــای صورتگرفتــه در بخــش پیــش برمیآیــد،
آن اســت کــه از طرفــی بهدلیــل مثبــت بــودن همبســتگی
کانونــی ،ارتباطــات مجــازی ،بهطــور کلــی نقــش افزاینــدهای
در تحــوالت جریانهــای فیزیکــی میــان ایــن مناطــق داشــته

و از طــرف دیگــر ،دادههــا حا کــی از نــرخ بســیار بــاالی گســترش
ارتباطــات الکترونیــک در منطقــه اســت؛ ایــن امــر ،ضمــن آنکــه
در مجمــوع ،رونــد روزافــزون گســترش ارتباطــات عملکــردی
میــان ایــن ســه منطقــه را نشــان میدهــد ،بهخوبــی حا کــی از
مطــرح شــدن ارتباطــات الکترونیــک بهعنــوان شــکلی نویــن از
همکاریهــای بینمنطق ـهای نیــز هســت.
ایــن موضــوع ،درواقــع بــه یکــی از پیامدهــای تعامــات میــان
فضــای مجــازی و مــکان فیزیکــی شــهر اشــاره دارد و حا کــی از
ظهــور گرایشــی نویــن بــه اســتفاده از فضاهــای مجــازی در
زندگــی روزانــه اقتصــادی و اجتماعــی شــهر اســت .گســترش
اســتفاده از ارتباطــات مجــازی ،ضمــن آنکــه بــا کمــک بــه تســلط
منطــق «فضــای جریانهــا» بــر منطقــه ،میتوانــد بنــا بــه گفتــه
هــال و پیــن ،)2006:3( 4بــا یکپارچهســازی مناطــق جــدا از هــم،
در نهایــت بــه تشــکیل ابــر شــهر ـ منطقــه بینجامــد ،همچنیــن
میتوانــد بــا متحــول نمــودن ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی و
کالبــدی شــهرها ،لــزوم بازتعریــف مفهــوم شــهر و متعاقــب آن،
بازنگریهــای اساســی در الگوهــا و شــیوههای مدیریتــی و
برنامهریزانــه شــهری و منطق ـهای را طلــب کنــد.

 .7یافتهها :پیامدهای ارتباطات مجازی بر
ساختار فضایی بخش مرکزی ژاپن
بنابرایــن ،در نمونــه مطالعاتــی ،بهنظــر میرســد کــه فضــای
جریانهــا در حــال تســلط بــر منطقــه بــوده و بهدلیــل
غلبــه ایــن فناوریهــا (بهویــژه ارتباطــات الکترونیــک) بــر
محدودیتهــای فضایــی و زمانــی ،امــکان برقــراری ارتبــاط

شکل :9گسترششبکهتبادالتبینمنطقهایوظهور ابرشهرـمنطقهتوکایدودر قلبژاپن(مأخذ:نگارندگان)
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در آن واحــد از هــر نقطــه بــا هــر نقطــه دیگــر ،امکانپذیــر
شدهاســت؛ ایــن امــر بــه معنــای شکستهشــدن حصارهــای
فیزیکــی و جغرافیایــی (بیاعتبــار شــدن مرزهــای فضایــی
پیشــین) و کمرنــگ شــدن ماهیــت مجــزای ایــن ســه منطقــه
کالنشــهری و در مقابــل ،تشــکیل یــک واحــد فضایــی بــزرگ،
متشــکل از ایــن مناطــق و مناطــق بیــن آنهــا گشتهاســت کــه
همانطــور کــه کســتلز ( )1389مطــرح نمودهاســت ،توکایــدو
نامیدهمیشــود .ایــن ابــر شــهر ـ منطقــه ،در امتــداد خــط
ســاحلی جنــوب ژاپــن ســربر آورده و بــا دربرگرفتــن چیــزی در
حــدود  60درصــد از جمعیــت ژاپــن و بــا ترا کــم جمعیت ـی بیــش
از دوبرابــر ژاپــن (90نفــر در هکتــار) ،بزرگتریــن مجتمــع بشــری
تاریــخ ژاپــن را تشــکیل دادهاســت .بهعــاوه ،ایــن ابــر شــهر
ـ منطقــه ،یکــی از ســه قطــب برتــر اقتصــاد جهانــی و اطالعاتــی

(یعنــی توکیــو) را در خــود دارد و بــه همیــن جهــت ،در یکــی از
بزرگتریــن گرهگاههــای شــبکه تبــادالت جهانــی نیــز قــرار دارد.
امــا مســئله بههمیــن جــا ختــم نمیشــود .واقعیــت آن اســت
کــه ارتباطــات مجــازی و فضاهــای مبتنــی بــر آن ،پیشــینه
چندانــی در جوامــع انســانی نداشــته و از ظهــور آنهــا و مطــرح
شدنشــان بهعنــوان یکــی از ارکان ارتباطــی و نیــز ،یکــی از
بســترهای حیــات اقتصــادی و اجتماعــی شــهر ،بیــش از چنــد
دهــه نمیگــذرد .بههمیــن دلیــل ،میتــوان گفــت ،از طرفــی
پیامدهــای آنهــا در بســیاری از ابعــاد ،بهطــور جــدی و علمــی
شناســایی نشدهاســت و از طــرف دیگــر ،رونــد تحــوالت آتــی
ایــن فضاهــا ،چنــدان روشــن نیســت.

الوحت رد یزاجم تاطابترا نیون یاهیروانف ریثأت
یرهشنالک یاه هنهپ یدنویپمه و ییاضف راتخاس

شکل:10مقایسهروند کلیتحوالتتعداد کاربراناینترنت(صدهزار نفر)و کلجمعیتجابجاشده(هزار نفر)

بهطــور مثــال ،در شــکل  ،10هرچنــد شــاخص «تعــداد کاربــران
اینترنــت» بــر اســاس معادلــه بهتریــن بــرازش آن ،بــا رونــدی
ً
ً
کامــا افزایشــی ،تقریبــا تمامــی جمعیــت ژاپــن را پوشــش
دادهاســت و میــل بــه ســمت مجانــب دارد؛ ولــی تاچــه حــد
میتوانــد بــر میــزان جمعیــت جابجــا شــده کــه بنــا بهدالیــل
گونا گــون تــن بــه ایــن امــر میدهنــد ،مؤثــر باشــد و تــا چــه میــزان
میتوانــد ایــن دالیــل را کمرنــگ یــا پررنــگ نمایــد؟؛ بهعبــارت
دیگــر ،آیــا ماهیــت فرامکانــی و فرازمانــی ایــن فناوریهــا،
میتوانــد الزامــات جابجاییهــای فیزیکــی را در آینــده،
همچنــان مطابــق معادلــه رگرســیون آن در شــکل ،10کاهــش
دهــد یــا آنکــه مطابــق شــکل  ،7خــود بهعنــوان عاملــی مهــم
در توســعه زیرســاختهای حملونقــل و در نتیجــه ،افزایــش
جریانهــای فضایــی نقــش ایفــا خواهــد نمــود؟ بهعــاوه ،از
یکــه تعــداد کاربــران اینترنــت ،گرایــش بــه پوشــش کل
آنجای 
جمعیــت کشــور دارد ،آهنــگ تحــوالت جمعیــت در ســالهای
آتــی ،تأثیــر بســزایی بــر آن خواهــد داشــت.
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الوحت رد یزاجم تاطابترا نیون یاهیروانف ریثأت
یرهشنالک یاه هنهپ یدنویپمه و ییاضف راتخاس

در ایــن شــرایط ،بــروز تحــوالت بنیادیــن در ســاختار خانــواده
و نیــز ،دیگــر تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی مؤثــر بــر ســاختار
جمعیتــی ،از جملــه انبوهزدایــی از نظــام اقتصــادی و اجتماعــی
و تســلط منطــق شــبکه بــر نظــام تعامــات انســانی در هــزاره
ســوم کــه تافلــر درکتــاب «مــوج ســوم» و کســتلز در مجموعــه
«عصــر اطالعــات» بــدان اشــاره مینماینــد ،آینــدهای را بــرای
گرایشهــای اجتماعــی جامعــه ژاپــن در ارتبــاط بــا فضــای
مجــازی رقــم خواهــد زد کــه تحلیــل مناســبات آن بســیار
پیچیــده میباشــد .در ایــن شــرایط ،تحلیــل ســاختار فضایــی
شــهرها و مناطــق فــردا بهعنــوان برآینــدی از کلیــه نیروهــای
شــکلدهنده بــه جامعــه نیــز امــری بســیار دشــوار خواهــد بــود
ً
کــه احتمــاال پایههــای نظــری و روشهــای نوینــی را طلــب
خواهــد کــرد.

نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر گرچــه توانســت بهطــور مــوردی ،یکــی از
پیامدهــای فضایــی ارتباطــات مجــازی را در یکــی از نقــاط
جهــان روشــن نمایــد؛ ولــی واقعیــت آن اســت کــه تعامــات
بســیار پیچیــده میــان فضاهــای مجــازی و مکانهــای
فیزیکــی شــهر و منطقــه ،در تمامــی ابعــاد جوامــع بشــری وارد
شــده و آنهــا را متاثــر میکنــد .بنابرایــن ،بهمنظــور داشــتن
درکــی جامــع از شــهر امروزیــن کــه دیگــر واجــد دو ماهیــت
جداییناپذیــر فیزیکــی و مجــازی اســت ،بایســتی تمامــی ایــن
ابعــاد را مــورد پژوهــش قــرار داد و ســپس از برآینــد آنهــا ،در
پــی یافتــن تعریفــی نویــن بــرای شــهر و منطقــه برآمــد .بهطــور
مثــال ،ایــن پژوهــش ،بــا تأ کیــد بــر ُبعــد ارتباطــی انجــام گرفــت،
ولــی از آنجایــی کــه ایــن ُبعــد در ارتبــاط بــا دیگــر ابعــاد فضایــی

میباشــد ،ایــن پرســش بــه ذهــن پژوهشــگر یــا مخاطــب متبــادر
یگــردد کــه ظهــور شــکل نویــن فضایــی ،چــه پیامدهایــی
م 
میتوانــد بــر الگــوی کاربــری زمیــن ،الگــوی مســکن ،طراحــی
شــهری و امثــال آن داشتهباشــد؟ و بهدنبــال آن ،درصــورت
وقــوع چنیــن تحوالتــی ،نظــام برنامهریــزی چــه شــرایطی را
تجربــه خواهــد نمــود؟ و ســرانجام دگرگونیهــای جامعــه در
عصــر ارتباطــات ،چــه الزاماتــی را بــرای برنامهریــزی آینــده
ایجــاد خواهــد نمــود؟
بهعــاوه ،ا گــر ســطح و افــق دیــد خــود را گســترش داده و بــه
ســطح جهانــی نیــز نظــری بیفکنیــم ،بــا پرس ـشهای دیگــری
روبــرو خواهیــم بــود؛ ا گــر گســترش ارتباطــات کارکــردی
بهمعنــای کمرنــگ شــدن مرزهــا و یکپارچگــی کارکــردی باشــد،
بــا توجــه بهگســترش روزافــزون فناوریهــای نویــن ارتباطــی
در ســطح جهانــی و کاهــش قابــل توجــه محدودیتهــای
مســافتی در ایــن تبــادالت ،یکپارچگــی ابــر شــهر ـ منطقههــا در
ســطح جهانــی و تشــکیل شــبکهای از ایــن واحدهــای فضایــی
همــکار را تــا چــه حــد میتــوان عملــی دانســت؟ و چگونــه
میتــوان بهصــورت علمــی و جــدای از بحثهــای رایــج در
میــان عامــه ،رونــد کمرنگشــدن مرزهــای بینالمللــی در
آینــده در مقابــل نیــروی بســیار قدرتمنــد «جهانــی شــدن»
و در نتیجــه ،تشــکیل آنچــه از آن بــه «دهکــده جهانــی» یــاد
میکننــد را راس ـتآزمایی نمــود؟ بهعــاوه ،ا گــر نظــری بــه
دیگــر ابعــاد بیفکنیــم ،آیــا گســترش ایــن رونــد ،میتوانــد منجــر
بــه همگراییهــای گونا گونــی در زمینــه فرهنــگ ،الگوهــای
زندگــی و بهدنبــال آن ،اســتحاله جوامــع کوچــک در منطــق
اجتماعــی و فرهنگــی جوامــع کالن و مســلط بــر شــبکههای
جهانــی و کمرنــگ شــدن هویتهــا و تعلقــات فرهنگــی
شــود؟ مــوارد اینچنینــی ،میتوانــد زمینهســاز تهدیدهــا و
فرصتهــای مهمــی بــرای شــهر فــردا باشــد کــه شایســته اســت
در پژوهشهــای آتــی بــدان پرداختهشــود.

آموزههایی برای آینده شهرسازی ایران
امــروزه ،گســترش فناوریهــای نویــن ارتباطــات مجــازی در
ً
جوامــع ،امــری کامــا اجتنابناپذیــر اســت .در ایــن میــان،
کشــور مــا نیــز از ایــن امــر مســتثنی نبــوده و پیشــرفت چشــمگیر
در ارتقــای روزافــزون ســطح کمــی و کیفــی زیرســاختهای
ارتباطــی ،تهیــه و اجــرای پروژههایــی همچــون افزایــش پهنــای
بانــد شــبکه مخابراتــی ،توســعه شــبکه فیبــر نــوری کشــور،
افزایــش ضریــب نفــوذ داده و ( ...کــه در چشــمانداز توســعه
و اســناد فرادســت برنامهریــزی کشــور نیــز مــورد تأ کیــد قــرار
گرفتهاســت) بیانگــر ایــن مســئله اســت.

اســتمرار چنیــن رونــدی میتوانــد بهمعنــای تقویــت هرچــه
بیشــتر پیوندهــای بینشــهری و در نتیجــه ،تســلط تدریجــی
فضــای جریانهــا بــر جغرافیــای کشــور باشــد .در ایــن شــرایط،
امــکان بــروز دو تحــول بنیادیــن در شهرســازی کشــور وجــود
خواهــد داشــت؛ نخســت آنکــه پیوســتگی کارکــردی حوزههــای
شــهری در ایــران کــه پیــش از ایــن ،در مقیــاس منطق ـهای بــا
نامهایــی چــون «مجموعــه شــهری» در نظــام برنامهریــزی
کشــور مطــرح شــده بــود ،در آینــده ،میتوانــد هماننــد نمونــه
ژاپــن ،در ســطح ملــی و بهصــورت یکپارچگــی عملکــردی
برخــی از مناطــق کالنشــهری کشــور رخ دهــد .ایــن یکپارچگــی
از طرفــی بهدلیــل مرکزیــت و تســلط بــاالی تهــران بــر شــبکه
شــهری کشــور و قویتــر بــودن پیوندهــای میــان کالنشــهرها
بــا تهــران ،نســبت بــه روابطشــان بــا یکدیگــر و از طــرف دیگــر،
نقــش مکمــل جریانهــای فضایــی ،در درجــه نخســت میــان
کتــر بــه آن رخ خواهــد داد.
تهــران و کالنشــهرهای نزدی 
امــری کــه پیشــتر درمــورد حــوزه شــهری تهــران و کــرج رخ داده
بود.گســترش چنیــن پدیدههــای نویــن فضایــی ،بــه معنــای
کماهمیــت شــدن تدریجــی مرزهــای قــراردادی و در نتیجــه،
نا کارآمــدی نظامهــای مدیریتــی و برنامهریــزی مبتنــی بــر آن
بــوده و بهخوبــی ،لــزوم گــذار بــه الگــوی حکمروایــی یکپارچــه
منطقــهای را مطــرح خواهــد نمــود.
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7 .7اصطــاح «دســا کوتا» نخســتین بــار توســط مکگــی ( )1989مطــرح
و ســپس توســط گینســبرگ ( )1990تکمیــل شــد .ایــن اصطــاح،
ترکیبــی از دو واژه اندونزیایــی »desa« :بــرای روســتا و « »kotaبــرای
شــهر کوچــک اســت.
8 .8عــاوه بــر شــاخصهای جــدول ،2میتــوان بــه شــاخص دیگــری
همچــون « تعــداد خدمــات اداری ـ بانکــی قابــل انجــام توســط
مشــترکین بانکهــا» کــه میتوانــد بهمنظــور ســنجش نــوع خاصــی از
ارتباطــات الکترونیــک میــان مناطــق کالنشــهری ب ـهکار رود نیــز اشــاره
نمــود کــه در ایــن مقالــه ،بهدلیــل محدودیــت فــراوان در دسترســی بــه
دادههــای مربوطــه ،مدنظــر قــرار نگرفتهاســت.
9 .9منظــور از وســیله ـ کیلومتــر پیمــوده شــده ،حاصلضــرب تعــداد وســایل
نقلیــه در میــزان مســافت پیمودهشــده بهوســیله آنهــا میباشــد.
1010جــدول مربــوط بــه دادههــای پژوهــش و مراحــل تحلیــل همبســتگی
کانونــی در نرمافــزار  ،SPSSدر پیوســت مقالــه آمدهاســت.
1111نظریــه فضــای مکانهــا بهعنــوان منطــق مســلط جغرافیایــی
دوران گذشــته ،مــکان را تکیــهگاه مــادی عملکردهــای اجتماعــیای
میدانســت کــه در یــک زمــان انجــام میشــوند .ایــن نظریــه مبتنــی
بــر لــزوم همجواریهــای فیزیکــی بهدلیــل وجــود محدودیتهــای
ارتباطــی و مســافتی بــود.
1212ایــن مقالــه ،مســتخرج از بخشــی از پایاننامــه دوره کارشناســی ارشــد
آقــای امیــد خزائیــان بــا عنــوان «ســنجش و ارزیابــی نقــش ارتباطــات
مجــازی در نظــام روابــط بیــن شــهری کشــور» بــه راهنمایــی دکتــر رضــا
خیرالدیــن در دانشــگاه علــم وصنعــت ایــران میباشــد.
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تحــول دیگــر ،رونــد تدریجــی تغییــر برخــی مفاهیــم و اصــول
شهرســازی اســت؛ واقعیــت آن اســت کــه بــا تســلط منطــق
فضــای جریانهــا بــر نظــام روابــط بینشــهری کشــور ،از
وابســتگی شــهر بــه حــوزه نفــوذ پیرامــون خــود کاســته شــده و
در مقابــل ،بــه موجودیتــی بهشــدت وابســته بــه شــبکه ملــی و
جهانــی مبــادالت و جریانهــای ارتباطــی بســیار ســریع ،تغییــر
نقــش خواهــد داد .در ایــن شــرایط ،مطالعــات ،برنامهریزیهــا
و سیاســتگذاریهای شــهری و منطق ـهای در کشــورمان کــه
هنــوز بــر پایــه اصــول عصــر گذشــته و عــدم توجــه کافــی بــه
ماهیــت فیزیکــی ـ مجــازی شــهر صــورت میگیــرد ،بهطــور
روزافــزون ،کارایــی خــود را در توجیــه تحــوالت ناشــی از تعامــل
میــان ماهیــت فیزیکــی و ماهیــت شــبکهای و مجــازی شــهر
از دســت خواهنــد داد .ایــن رونــد ،تنهــا در صورتــی اصــاح
میشــود کــه بــا مطالعــه جامــع ابعــاد گونا گــون ایــن تعامــات
و اتخــاذ نگرشــی مناســب و رویکــردی هدایتمحــور ،مفاهیــم
بنیادیــن را مــورد بازنگــری قــرار داده و تعاریــف و الگوهــای نوین
مدیریــت و برنامهریــزی را بــرای حــال و آینــده طر حریــزی
نمــود.

3 .3فضــای جریانهــا ســازماندهی مــادی عملکردهــای اجتماعــیای
اســت کــه دارای اشــترا ک زمانــی هســتند و از طریــق جریانهــا
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از نظــر فیزیکــی بــا یکدیگــر ارتبــاط ندارنــد .ایــن فضــا ،مکانهایــی جــدا
از هــم بــه لحــاظ فضایــی را بهصــورت الکترونیکــی بــه هــم مرتبــط
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