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 چکيده
در . ترین اصل هر نظام سیاسی است ای یهپاین و تر مهم ین امنیت ملی و ادارة سرزمینتأم

ترین راهکار جهت ادارة سرزمین و حفظ یکپارچگی  یعالاین راستا، تقسیمات فضایی 

توجه به اصل . یتاً افزایش ضریب امنیت ملی استنهاو تقویت همبستگی درونی و 

بندی  منطقهیر شگرفی بر بهبود کارکرد تأثهمگنی فرهنگی در بحث تقسیمات فضا 

در صورت عدم رعایت این اصل در یک منطقة همگن فرهنگی، نظام . فضایی دارد

تحقیق حاضر را . سیاسی باید شاهد وقوع گسست فرهنگی و نسلی در قلمرو خود باشد

بندی کرد،  توان در زمرة تحقیقات توصیفی و همبستگی طبقه یمشناسی  به لحاظ روش

توصیف وضعیت موجود بودیم و از سوی دیگر به زیرا از یکسو به دنبال بررسی و 

با استفاده از دو . دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر تقسیمات فضایی و گسست فرهنگی

مشاهده و )و میدانی ( های اینترنتی یتسابرداری،  ی، فیشا کتابخانه)روش اسنادی 

اطالعات  SPSSباطی افزاری آمار استن گیری از بستة نرم و بهره( مصاحبه با مردم منطقه

های پژوهش مشخص کرد که عدم رعایت  یافته. آوری و تجزیه و تحلیل شد جمع

شود که  یمدر فرایند تقسیمات فضایی منجر به انفکاک و گسست فرهنگی  ها شاخص

نتایج . ی بین تقسیمات فضا و گسست فرهنگی وجود داردا واسطهرابطة مستقیم و با

دهندة این مطلب بود که تقسیمات فضایی با  نشان One-Sample Testحاصل از آزمون 

ایجاد انفکاک فرهنگی، گسست فرهنگی را در پی داشته که این امر در شهر فاروج از 

 .شدت بیشتری برخوردار بوده است

 .گسست فرهنگی انفکاک فرهنگی، تقسیمات فضا، خراسان، :هاي كليدي واژه
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نویسنده )، (ع)دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین  . 
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 لهئمسمقدمه و طرح 
 تقسیم به نسبت ها دولت کشورها، توسعة در فضا سازماندهی اهمیت بعد از انقالب صنعتی و

داشته و با توجه به وضعیت خاص سیاسی  خاصی جدیت مناسب، شکل به خود فضای سرزمینی

تر برای سهولت اداره و تأمین  خود اقدام به تقسیم کشور به واحدهای اداری و سیاسی کوچک

بندی گاه بر مبنای تاریخ  این تقسیم. اند سرزمین کردهامنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی 

گیرد  و فرهنگ، اوضاع جغرافیایی، جمعیت و گاه بر حسب مالحظات سیاسی صورت می

های سیاسی  کارکرد تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه تمام نظام(. 831 وزارت کشور، )

زمند و تسهیل حاکمیت دولت تا باشد عبارت است از تأمین امکانات و خدمات برای مناطق نیا

در واقع، هدف کلی تقسیمات (. 863: 831 پور و همکاران،  احمدی)ترین سطح سیاسی  پایین

کشوری تهیة چارچوب و بستری مناسب برای تداوم بقای ملی، امنیت ملی و تسهیل توسعة 

از اهم مسائلی به عبارتی، نظام تقسیمات کشوری (. 4:  83 پور، کریمی)ای است  متوازن منطقه

های اقتصادی و اجتماعی و ادارة  ریزی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه

مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته . برداری بیشتر به آن توجه کند بهتر سرزمین و بهره

الً مغشوش ای و محلی ناچیز و احتما ریزی در سطح ملی، منطقه باشیم، بازده هرگونه برنامه

 . خواهد بود

در ایران نخستین خطوط تفکیک سرزمین یا به عبارتی تقسیمات سرزمینی از تلفیق طبیعت 

و فضای سکونتگاهی انسان شکل گرفت، زیرا اقوام آریایی در مهاجرت خود به ایران که از 

مل مادها، هزارة اول قبل از میالد آغاز شده بود و با توجه به تقسیمات درون قومی خود که شا

شد به ترتیب در نواحی مرکزی و شمال غرب، غرب و جنوب و جنوب  ها می ها و پارت پارس

سال دارای کاربرد  422 بندی نزدیک به  این تقسیم. غربی و شمال شرق و شرق مستقر شدند

 . اساسی در مدیریت سرزمینی در ایران بود

دارد ( خورشیدی36  )مشروطه نظام تقسیمات کشوری فعلی ریشه در متمم قانون اساسی 

که کشور ایران را به ایالت، والیت، بلوک و ده تقسیم کرده است و به لحاظ تقسیمات کشوری 

مراتب تقسیمات کشوری جدیدی متشکل از استان، شهرستان، بخش و  اصالح و نظام سلسله

: 833 اران، پور و همک احمدی)دهستان تعریف شد که تاکنون نیز همین قانون در حال اجراست 

گیری مرتبط با فضای جغرافیایی یک کشور و تقسیمات مربوط به آن و  در این میان تصمیم(.  8
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های طبیعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فضاها و نواحی مورد نظر از بعد  توجهی به شاخصه بی

ش های نادرست همگرایی ملی را کاه تصمیم. امنیت داخلی یک کشور بسیار تأثیرگذار است

 (.18: 833 اخباری و همکاران، ) دهد و حتی در سیاست خارجی یک کشور نیز تأثیرگذار است  می

ترین گامی بود که در جهت توسعه و سازماندهی  مهم 838 تقسیم استان خراسان در سال 

این استان پس از فرایند تقسیمات کشوری، به سه استان . سیاسی فضا در این استان برداشته شد

در ابعاد مختلف در این  ها یهمگنها و  وجود تشابه. شمالی، رضوی و جنوبی تقسیم شدخراسان 

استان سبب شده تا امر سازماندهی فضا به دشواری صورت پذیرد، چرا که در صورت عدم 

تنها سازماندهی فضایی نقشی در امر توسعه و  ی اصلی تقسیمات کشوری نهها مؤلفهرعایت 

عبور مرز . گردد یمثباتی منطقه  ، بلکه خود عاملی جهت بیپیشرفت منطقه نخواهد داشت

درون شهرستان قوچان و تقسیم آن به دو  سیاسی دو استان خراسان رضوی و شمالی از

ی اصلی تقسیم فضایی ها مؤلفهشهرستان قوچان و فاروج از جمله مواردی است که در آن به 

وری که فضایی متجانس را به دو بخش ویژه به همگنی فرهنگی توجه نشده است، به ط کشور به

متصل کرده و موجب انفکاک فرهنگی در  متفاوتیک را به یک قلمرو با فرهنگ ر تفکیک و ه

اداری استان خراسان رضوی با  –قوچان در حوزة سیاسی. یک منطقة همگن فرهنگی شده است

ا فرهنگ غالب اداری استان خراسان شمالی ب -فرهنگ غالب فارسی و فاروج در حوزة سیاسی

با  ها شهرستانبا توجه به افزایش تعامالت هر یک از این . کرمانجی و ترکی قرارگرفته است

از هم و  ها آنیابد، بلکه بر واگرایی  یمکاهش  ها آنی خود نه تنها تجانس فرهنگی ها استانمرکز 

تماعی با یکدیگر، اختالفات بر سر افتخارات، مفاخر و مشاهیر، عدم تمایل به برقراری روابط اج

. شود یمهای محلی و جزآن افزوده  و موسیقی عدم پذیرش و اقبال به آداب و سنن محلی، لباس

اهلل نجفی  حال حاضر بر سر تعلق مکانی یکی از مفاخر مشترک، یعنی آیتر طور مثال، د به

شده و  وی در محدودة جغرافیایی شهرستان فاروج متولد. شود یمقوچانی، این مسئله مشاهده 

بخشی از دوران زندگی خود را در آن گذرانده و بخشی دیگر را در شهرستان قوچان سپری 

دو  نفوذدر حوزة  ها آنمواردی از این قبیل و قرارگیری . کرده و آرامگاه ایشان در این شهر است

ابد افزایش ی ها آنشود که در فرایند زمان، تفاوت و اختالفات فرهنگی  یمفرهنگ متفاوت باعث 

 . به گسست فرهنگی منجر شود ها نسلو طی 
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عوارضی همچون   و کیف واقعی در خور اهمیت آن است که برای آگاهی از کمّ ةنکت

که  ها چنان میدانی است تا واقعیت یها و عمق نفوذ این مسائل نیاز به پژوهش ها و گسل گسست

ادی و میدانی به این سؤال بنابراین، این پژوهش سعی دارد با مطالعة اسن. هست نموده شود

عدم توجه به همگنی فرهنگی در تقسیم فضایی استان خراسان چه »: اساسی پاسخ مناسب دهد

تا هنوز این انفکاک « ی قوچان و فاروج دارد؟ها شهرستانیری بر گسست فرهنگی در تأث

ن دو گیران در رابطه با تقسیم فضایی ای فرهنگی منجر به گسست فرهنگی نشده است، تصمیم

 .شهرستان تجدید نظر کنند

 پيشينة مطالعاتي پژوهش

های فرهنگی،  با توجه به بررسی محققان در خصوص نقش تقسیمات فضایی بر گسست

های علوم جغرافیایی و علوم اجتماعی به تحلیل تقسیمات کشوری و  کدام از رشته هیچ

ه خارج از کشور در این اند و تاکنون پژوهشی چه در داخل و چ های فرهنگی نپرداخته گسست

زمینه صورت نگرفته است ولی مواردی اعم از مقاله، کتاب و جزآن و مرتبط با موضوع تحقیق، 

درکتاب خود با عنوان ( 336 )پیتر هاگت . شود شناسایی و استفاده شد که در ادامه مطح می

وان کرده به صورت خیلی مختصر در خصوص انفکاک فرهنگی مطالبی عن جغرافیا، ترکیبی نو

پژوهنده  فیتأل« اتحاد ملی و گسست اجتماعی، فرهنگی و سیاسی»ی با عنوان ا مقالهدر . است

های  و عوامل ایجاد گسست و گسله ها شهیر، نویسنده درصدد شناسایی و کشف (831 )

راهکار عملی در جهت مقابله با آن و جویانه  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و یافتن راهبرد چاره

بررسی شکاف )شکاف نسلی یا گسست فرهنگی »ی با عنوان ا مقالهدر ( 838 )فر  معیدی. است

، نخست مفاهیم شکاف، گسست، انقطاع و تفاوت نسلی را تعریف کرده و از «(نسلی در ایران

مفهوم و مسئلة اجتماعی تعیین شده است و نویسنده  نیتر جیرااین میان مفهوم شکاف نسلی 

تفاوت  ها نهیزمی دینی، سیاسی و اجتماعی در برخی ها شاخصوزة معتقد است که در سه ح

تألیف  تحلیل نظام سیاسی فضا در ایراندر . دشو ینمآشکاری میان جوانان و بزرگساالن مشاهده 

عوامل مؤثر در نحوة تقسیمات کشوری در ایران در دو دورة تاریخی و ( 832 )اعظمی و دبیری 

ها عوامل متنوع و متفاوتی بر الگوی تقسیمات  یک از دورهمعاصر بررسی شده است که در هر 

تحلیل عوامل مؤثر بر »ی با عنوان ا مقالهدر ( 833 )پور و همکاران  احمدی. کشوری تأثیر دارند

، عواملی نظیر وسعت زیاد «ارتقای سطوح تقسیمات کشوری، مطالعة موردی شهرستان فارس
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های مکانی  مذهبی و قومی، رقابت –های فرهنگی تاستان، محرومیت مناطق جنوبی استان، تفاو

 . اند و جزآن را در تقسیمات سرزمینی استان مؤثر دانسته

 تحقيق متون تجربي و نظري

، برای سهولت ادارة آن تر کوچکبندی فضای کشور به واحدهای  به فرایند تقسیم .تقسيم فضايي

ات کشوری یا تقسیم فضایی کشور ین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی تقسیمتأمو 

به بیان دیگر، سازماندهی سیاسی فضا، (. 41: 832 اعظمی و همکاران،)شود  یماطالق 

ی همگن اجتماعی، محیطی، ها محدودهبندی یک پهنة سرزمینی بر اساس عوامل و  تقسیم

لوب و برداری مط اقتصادی، سیاسی و اداری به منظور اداره و مدیریت بهینة سرزمین و بهره

منطقی از منابع در راستای برقراری توسعة پایدار و به منظور ایفای نقش سیاسی است 

تقسیم فضایی کشور یکی از ابزارهای حکومتی در اداره و (. 63: 831 پور و همکاران،  احمدی)

ین کشورهاست که امکان دارد از تر کوچککنترل فضای جغرافیایی کشور است و تنها در مورد 

ک کشور، بدون اتخاذ یک یا چند طبقة واسط اداری، به طور کامل و مستقیم بر پایتخت ی

مبحث سازماندهی سیاسی فضا، تا بدان حد (.  1 : 813 مویر، )سرزمین کشور حکومت کرد 

رود  یمی حکومتی نیز به کار ها نظامشناسی  اهمیت دارد که به عنوان شاخصی برای گونه

دلیل اهمیت سازماندهی سیاسی فضا در توسعة کشورهایشان به  ها دولت(.  :  83 عاملی، )

نسبت به تقسیم فضای درونی سرزمین خود به شکل مناسب و بهینه جدیت خاصی دارند و 

ان عقیده دارند، تقسیمات سیاسی و سازماندهی فضایی درون کشور از محققاندیشمندان و 

 . شود یمردی اشاره کند که در اینجا به موا یمیی تبعیت ها شاخصو  ها مؤلفه

هایی متعدد وجود دارند که از  ملی شاخص -در تقسیمات کشوری در قالب سطوح سیاسی

توان به عوامل قومی، مذهبی، زبانی، طبیعی، جغرافیایی، جمعیتی، اقتصاد و شکل  ها می میان آن

 (48: 833 کاویانی، )کشور اشاره کرد 

کشوری را تحت تأثیر قرار داده که به طور در دورة معاصر عوامل متعددی الگوی تقسیمات 

عوامل جغرافیای سیاسی، .  های رسمی و قانونی،  شاخص.  : شود کلی به سه دسته تقسیم می

های دیگری تقسیم  یک از این عوامل نیز به شاخه هر. عوامل غیررسمی. 8امنیتی و راهبردی، و 

سی بیشترین میزان تأثیر را دارد در میان این عوامل شکل حکومت و نوع رژیم سیا. شوند می

ای تقسیم  ها به تعداد واحدهای مشخص و جداگانه اکثر دولت(. 11 : 832 اعظمی و دبیری،)
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ها عمدتاً ناشی از ساختار اجرایی، سیاسی یا سوابق تاریخی  بندی چگونگی این تقسیم. اند شده

 (.82 : 338 شورت، ) هاست آن

اری، تسلط نظام اقتصادی اساس سازماندهی فضایی را د از نظر کاستل، در جامعة سرمایه

های  گزینی فعالیت داری، جستجوی سود بیشتر، مکان کند، زیرا در نظام سرمایه تعیین می

گیرد و  ای صورت می های ویژه ونقل و ارتباطات در مکان اقتصادی، تولیدات کاال، خدمات، حمل

معیارهایی  (.32: 331 سایر، )گیرد  ه عهده میهای اقتصادی، سازماندهی فضایی را ب این فعالیت

اند از شاخص جمعیت، روابط  دهند عبارت که اساس سازماندهی درون کشوری را تشکیل می

های مرکزی،  ای، همگنی طبیعی، همگنی فرهنگی، شیوه یا سبک معیشت، حوزة نفوذ مکان فاصله

 (.32: 832 پور و همکاران،  احمدی)های راهبرد دولت  های ویژة امنیتی و اندیشه ضرورت

پور و همکاران که  های مذکور، به ویژه معیارهای مورد نظر احمدی یدگاهدبا توجه به 

های زیر در تقسیم فضایی مناسب کشور  ها و شاخص مؤلفهتوان گفت  یمند، تر کاملجدیدتر و 

 .یر را دارندتأثبیشترین 

 قانوني -ي رسميها شاخص( الف

 :اند از قانونی عبارت -های رسمی قسیم فضا با توجه به شاخصین معیارهای تتر مهم

 ین شاخص قانونی و رسمی مرتبط با تقسیمات کشوری تر مهمشاید  .شاخص جمعيت

گرایش مسلط در الگوی تقسیماتی موجود به سمت پارامتر جمعیت بوده . شاخص جمعیت باشد

شاخص جمعیت که از جمله (. 836: 834 نیا،  حافظ)که گاه با عامل سیاسی همراه شده است 

شود، ارتقای واحد سیاسی به مرتبة باالتر را در گرو دسترسی ناحیه به یک  در ایران استفاده می

 (.   :  83 پور،  کریمی)داند  یمسقف مشخص جمعیتی 

 در قانون تقسیمات کشوری، همگنی جامعه تحت عنوان  .شاخص تجانس و همگني

 (.  3: 832 پور،  احمدی)قومی و سرزمینی تعریف شده است  های اجتماعی، فرهنگی، همنوایی

 توزیع خدمات در درون یک جامعه، معموالً بر اساس . شاخص دسترسي و فاصله

این . شود که مردم دسترسی بیشتری به آن دارند یممرکزیت هندسی، در نقاطی در نظر گرفته 

 (. 64 : همان) شوند یمنقاط برتر تحت عنوان مرکز، بخش یا استان شناخته 
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 ي جغرافيايي، سياسي و امنيتيها شاخص( ب

  در دوران معاصر ( بسیط و متمرکز)شکل حکومت . شکل حکومت و نوع رژيم سياسي

درواقع، قالب . یرگذار بر الگوی تقسیمات کشوری استتأثدهنده و  ین عامل شکلتر مهم

برای اعمال  ها حکومتدست گیری حکومت متمرکز، ابزاری در  تقسیمات کشوری بعد از شکل

 (. 86: 813 چی،  مدیرشانه)قدرت و کنترل مستقیم سرزمین بوده است 

  هایی گفته  یتاقلشناختی یا فضایی به  های بوم یتاقل (.اكولوژيکي)شناختي  هاي بوم يتاقل

با برخورداری از صفات ویژة خود دارای فضای جغرافیایی یا زیستگاه  زمان همشود که  یم

ی ها مالکبر ا ایران بن(. 38: 831 نیا،  حافظ)اند  ی و مجزا از سرزمین و زیستگاه اکثریتاختصاص

های فضایی ترک، کرد، عرب،  یتاقلوجود  .شود یمقومی و مذهبی کشوری ناهمگن محسوب 

در کشورهای همسایه، شرایط  ها آنی فضایی ها دنبالهبلوچ و ترکمن در حواشی کشور به همراه 

نیا و دیگران،  حافظ)کرده است  حکمفرمای خاصی را بر الگوی تقسیمات کشوری امنیت -سیاسی

در ایران تا سرحد امکان با ایجاد ( تقسیمات کشوری)لذا، ترتیب تقسیمات فضا (. 86: 838 

ی مرزی از غلبة یک اکثریت قومی و مذهبی جلوگیری ها استانقومی در  -ی مذهبیها تعادل

 (. 1  :  83 پور،  کریمی)کرده است 

  این عامل در دوران تاریخی یکی از عوامل مهم در نحوة . هاي طبيعي سرزمين يژگيو

تقسیمات فضایی کشور بوده است، اما در دورة معاصر با پیشرفت فناوری و گسترش وسایل 

 . دهی به الگوی تقسیمات کشوری کاسته شده است ارتباطی از اهمیت آن در شکل

   شود که کاال و  یمنقطه یا مکان مرکزی به مکانی اطالق  .يي مركزها مکانحوزة نفوذ

دهد و از این نظر برای مناطق  یمخود قرار وحوش خدمات را در اختیار نواحی فراتر از حول

:  83 پاپلی یزدی و همکاران، )آید  یمبه حساب  ها آنمتعددی مرکزیت دارد و منبع مایحتاج 

 31 .) 

 (ساز قدرت)عوامل ساخت قدرت ( ج

دهند، نه شامل عوامل  یمیر قرارتأثعوامل ساخت قدرت که الگوی تقسیمات کشوری را تحت 

شود که در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به آن اشاره شده  یمرسمی و قانونی 

عوامل ساخت قدرت حتی در . را از لحاظ علمی و فنی بررسی کرد ها آنتوان  یماست و نه 
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و  ها گروهگنجد، بلکه شامل آن دسته از افراد،  ینمامنیتی نیز  -سیاسی زمرة عوامل جغرافیای

ها در ساختار حکومت است که با نفوذ و قدرتی که در اختیار دارند بدون توجه به  البی

البته، . شود یماداری  -گیری یا ارتقای یک واحد سیاسی ی قانونی و علمی باعث شکلها شاخص

شوند که از لحاظ  یمگیری و ارتقای واحدهایی  ع از شکلمان ها گروهگاه این اشخاص و 

شاید رخنة عوامل ساخت قدرت . ی قانونی و رسمی شرایط مورد نیاز را دارایندها شاخص

، برای ارتقای واحدهای سیاسی، تا حدودی ناشی از نادیده انگاشتن پیوندهای (ساز قدرت)

توان با عنوان  یمگذاران باشد که از آن  وناز سوی طراحان و قان ها مکانعاطفی و سیاسی مردم و 

 . جغرافیای قدرت یاد کرد

ای  یژهو، همگنی فرهنگی به دلیل قلمرو موضوعی این پژوهش اهمیت ها شاخصاز میان این 

 .دارد

 انفکاک فرهنگي 

به لحاظ تعریف لغوی، انفکاک مصدری الزم و به معنای از هم جدا شدن، جدا شدن، رها شدن 

انفکاک و جدایی یک »، بدین صورت که (86 :  83 ، نامه معین فرهنگ)است  و آزاد شدن

، تعریفی که  «تر بزرگای، مذهبی، نژادی یا جنسیتی از یک گروه  یلهقببخش فرهنگی، قومی، 

 ها گروهاز کلمة انفکاک دارد عبارت است از اعتقاد به جدایی نژاد، مذهب یا  دیکشنری کمبریج

ن یک کشور که باید مستقل و دولت خود را داشته باشند یا در بعضی و مواردی دیگر در درو

توان میراث اجتماعی یک جامعه به حساب  یمرا فرهنگ   .مواقع با دیگر مردم زندگی کنند

های مادی است، بلکه تولیدات فکری و روحی  تنها شامل تمام کاالها و ابداع این میراث، نه. آورد

 –در جغرافیا، مفهوم ناحیة فرهنگی. گیرد یمها و تمایالت را نیز دربر، باورها ارزشمانند عقاید، 

در اواخر قرن نوزدهم به همت فردریک  -شده اشغالای که با یک فرهنگ یا فرهنگ مشابه  یهناح

اصطالح انفکاک فرهنگی در علم (. 88: 832 مویر، )راتزل، جغرافیدان آلمانی، شکل گرفت 

جدایی و تفکیک یک ناحیة همگن فرهنگی : به معنای زیر استژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی 

در واقع، یکی از . المللی ینبیی مجزا توسط عوامل مختلف از قبیل مرزهای ملی و ها قسمتبه 

بر روی یک ناحیة ( المللی و داخلی ینب)دالیل مهم انفکاک فرهنگی اعمال مرزهای سیاسی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Oxford dictionary‚2001 
2. Cambridge dictionary‚1990‚ p953  
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توان به نوار مرزی پیرامونی یا داخلی کشورها  یمفرهنگی همگن است که از مصادیق بارز آن 

 .شود یماشاره کرد که باعث جدایی دو اقلیت و دو فرهنگ همگن از یکدیگر 

شاخص ( مادر)ة تبعیت از مرکز و جدایی از بستر فرهنگی خود مؤلفدر این بخش دو 

عنوان انفکاک ، جغرافیدان شهیر انگلیسی، از این عامل با (833 )پیتر هاگت . شوند محسوب می

توان یکی از عوامل بروز  یمکند که آن را  یمیاد  جغرافیا ترکیبی نودر کتاب خود   فرهنگی

. ای و محلی مطالعه کرده است یهناحوی انفکاک را در سه سطح ملی، . شکاف فرهنگی برشمرد

ین عبارت تعریف زیر را برای ا« انفکاک فرهنگی»در مقالة خود با عنوان  (  2 )الو و ساالزار 

ی قومی و فرهنگی در یک محیط یا یک موقعیت ها گروهانفکاک فرهنگی، جدایی : دهند یمارائه 

ساالزار، )فرهنگی خویش است ( بستر)در واقع، انفکاک فرهنگی جدایی فرد از مسیر . است

 2   :8-  .) 

 گسست فرهنگي 
از آن به  جامعه  ه در عرفک یزیچ رود؛ در برابر یکپارچگی به کار می فرهنگی مفهوم گسستگی

شود که ارتباط بین یک فرهنگ در گذشته، حال  یمزمانی گسست ایجاد  .کنیم وارفتگی تعبیر می

. شود و آینده در میان یک نسل از بین رفته و عدم پیوستگی بین گذشته، حال و آینده برقرار می

 در. فکاک فرهنگی استی پس از انا مرحلهتوان عنوان کرد که گسست فرهنگی  یمبه عبارتی 

با لحاظ کردن  ها تظاهرات اجتماعی رخدادها به عوامل ایجادی آن  توانیم پس از بررسی می واقع،

پی ببریم و آنگاه پس از کشف  های موجود از طرفی دیگر پارامترها از یک طرف و پتانسیل

مقابله با  و برای  بینی آینده را تا حدودی پیش های مسائلی همچون موضوع گسست، ریشه

 .(4 : 831  ،پژوهنده)کرد  جویی ها چاره عوارض منفی آن

 :، سه دیدگاه عمده دربارة شکاف یا گسست نسلی وجود دارد(312)به نظر بنگستون 

ف دیدگاهی که در نقطة مقابل، شکا.  . کند یمدیدگاهی که از وجود شکاف بزرگ حمایت .  

دیدگاهی . 8و . داند یمی عمومی ها رسانهبزرگ را توهم و ناشی از فریب افکار عمومی از سوی 

 .قرار دارد ها نسلکه بین دو دیدگاه پیشین و اعتقاد به وجود گسست و تفاوت انتخابی میان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
  .نژاد، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران ، جغرافیا ترکیبی نو، ترجمة شاپور گودرزی(811 )هاگت، پیتر .  
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پیروان دیدگاه حمایت از وجود شکاف بزرگ معتقدند این شکاف میان جوانان و بزرگساالن 

در این دیدگاه، فرهنگ جوانی از فرهنگ مسلط بزرگساالن که بر . گسترش یافته است نسبتاً

از این نظر . ی رایج است، جدا شده و در مخالفت با آن قرار گرفته استها ارزشمبنای قبول 

فرهنگ جدیدی در این جوامع رایج شده که بر اساس آن جوانان از میان معاصران، الگوهای 

این . ی تجربی استها دادهطور کلی، این دیدگاه ذهنی و فاقد  به. زینندگ یمنقشی خود را بر

و هنجارهای  ها ارزشو هنجارهای جوانان از  ها ارزشتواند توضیح دهد که چرا  ینمدیدگاه 

استدالل اساسی آنان مبتنی بر ستیز رفتاری جوانان در برابر . بزرگساالن تمایز یافته است

روزاک، )کنند  یمی متفاوت ها ارزشین تفاوت رفتاری حکم به بزرگساالن است و بر اساس ا

 363 :68.) 

( چندان که دیدگاه اول معتقد است)ی جوانان ها ارزشنقطة مقابل این دیدگاه معتقد است 

ی اجتماعی ها ارزشرسد جوانان  یماگرچه به نظر . ی بزرگساالن نیستها ارزششباهت با  بی

ی متفاوت ها ارزشربطی به پذیرش  تماماًدارند، اما این شکاف دیگری در مقایسه با بزرگساالن 

رسد این جدایی مربوط به کاربرد وضعیتی مجوزهای هنجاری  یمبه نظر . در میان جوانان ندارد

به عبارت دیگر، ستیز بین نسلی ناشی از وسایل به کار گرفته شده . برای واقعیت ارزشی است

ی بزرگساالن است و نه پذیرش ها ارزشمشابه با  ی پذیرفته شده وها ارزشبرای تحقق 

های  اگرچه یافته(. 363 ؛ لویل، 363 ؛ لیپست، 312 ادلسون، )ی متفاوت با آنان ها ارزش

کننده  قانع کامالًها را  تجربی فراوانی در تأیید این دیدگاه وجود دارد، اما توماس این یافته

 .داند ینم

. پذیرد یمرا  ها نسلی ها ارزشانتخابی، ستیز کم بین سومین دیدگاه، یعنی گسست و تفاوت 

؛ نادل،  31 ؛ پارسونز، 361 ؛ فالکس، 361 کینستون، )در عین حال مدافعان این دیدگاه 

مشکل این . اند با فرضیة توهم شکاف و القایی بودن شکاف نسلی موافق( 311 ؛ مرتن، 316 

چیست، چطور ایجاد  ها اختالفکند این  ینمیقاً مشخص دقدیدگاه از نظر بنگستون این است که 

 (.11: 838 معیدفر، )شود و در آینده چه پیامدهایی دارد  یم

ی تقسیم فضایی، انفکاک فرهنگی و ها شاخصو  ها مؤلفهبا توجه به متون موجود راجع به 

 ای که این سه حوزة مطالعاتی را به هم پیونده زند یهنظرگسست فرهنگی و نسلی و عدم وجود 

توان چارچوب نظری این پژوهش را چنین استنباط  یمو مبنای نظری این پژوهش قرارگیرد، 

ویژه تجانس فرهنگی باعث انفکاک یک  ی تقسیم فضایی بهها شاخصو  مؤلفهعدم رعایت »: کرد
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 گسستسبب  ها فرهنگشود و این انفکاک فرهنگی در تعامل با سایر  فرهنگ همگن می

 (.  نمودار )« گردد یمدر یک قلمرو همگن فرهنگی در فرایند زمان 

 

 

 

 

 

 

                             

 

  

 

 مدل مفهومي تحقيق. 8نمودار 

 

ی فرهنگی در تقسیمات فضایی به صورت ها شاخصطبق مدل مذکور، عدم توجه به 

شود که در این بخش،  یمهای فرهنگی را موجب  مستقیم و از طریق انفکاک فرهنگی گسست

ی فرهنگی از قبیل لهجه، گویش و زبان، آداب و سنن مثل رسم و رسوم ها مؤلفهتوجه به  عدم

ی مختلف، پوشش و لباس محلی و موسیقی، مشاهیر و مفاخر منطقه، ها مراسمبرگزاری 

شود که خود این عامل در فرایند  های قومی و جزآن موجب انفکاک فرهنگی در منطقه می یتهو

همچنین، تفکیک فرهنگی یک فرهنگ . لی را در پی خواهد داشتزمان گسست فرهنگی و نس

همگن در پارامترهای زبان، مذهب، آداب و سنن و جزآن نیز گسست فرهنگی را در پی خواهد 

ی فرهنگی در تقسیمات کشوری در مواقعی ها شاخصقابل ذکر است که عدم توجه به . داشت

توان به منطقة مورد  یمبرخی موارد که شود و در  یمهای فرهنگی  یماً منجر به گسستمستق

در این . شود مطالعه اشاره کرد، تقسیمات ناصحیح کشوری ابتدا موجب انفکاک فرهنگی می

مرحله هنوز گسست فرهنگی صورت نگرفته که در صورت عدم تدبیر خاص در این منطقه، در 

 .آینده شاهد وقوع گسست فرهنگی و نسلی در منطقه خواهیم بود

در فر
ا

يند زمان
 

هاي عدم توجه به شاخص  

فرهنگي در تقسيمات فضايي   

زبان*   

مذهب*   

مشاهير*   

مکان*   

آداب و سنن*   

...و قومي *   
 

 انفکاک فرهنگي 

 گسست فرهنگي 
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 ي تحقيقشناس روش
. شناسی از نوع توصیفی و با رویکردی تحلیلی و همبستگی است پژوهش حاضر به لحاظ روش

آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات شده  همچنین، از دو روش اسنادی و میدانی اقدام به جمع

بازبینی شد تا در صورت وجود اطالعات  ها پرسشنامهتک  پس از گردآوری اطالعات، تک. است

تهیه و  ها پرسشنامه code sheetسپس . دوش از فرایند تجزیه و تحلیل خارج شوندناقص و مخ

 ها آنشد و تجزیه و تحلیل الزم بر روی  Spss/pc/20افزاری  وارد بستة نرم ها آناطالعات 

 .صورت گرفت

 جامعة آماري و نمونة آماري

جامعة آماری پژوهش و روستایی دو شهرستان مذکور  سال مناطق شهری 61تا  3 تمامی افراد 

. است نفر  8 ,213، 832 روند که رقم آن طبق آمار رسمی سرشماری سال  یمحاضر به شمار 

تعداد نمونة آماری . برای انتخاب حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد

ونة حجم نم.گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که بر مبنای نمونه نفر است 66 دست آمده  به

 .محاسبه شد( فرمول کوکران)آماری از طریق فرمول زیر 

pqtNd

pqNt
n 22

2


  

266
5050961050232078
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n=  ،حجم نمونهN = (درصد 31ضریب اطمینان )جمعیت یا جامعة آماری ،t =36/  

، (اطمینان دقت احتمالی مطلوب با نصف فاصلة) P =1/2، (احتمال وجود صفت معین در نمونه)

d =21/2 (احتمال فقدان صفت معین در نمونه) ،q =1/2 . 

N=  ، 8 213 P=  ،1/2 t=  /  ،36 d= 21/2  ،q= 2/  1  

 

و ( تقسیم فضایی)این تحقیق دارای دو متغیر اصلی مستقل . سنجش متغيرهاي تحقيق

در متون با توجه به اینکه . است( انفکاک فرهنگی)و یک متغیر واسط ( گسست فرهنگی)وابسته 

 .پردازیم می ها آننظری تعریف نظری متغیرها آمده است در اینجا به تعریف عملیاتی 
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یی ها شاخص .همگني فرهنگي مؤلفهتعريف عملياتي متغير مستقل تقسيم فضا با تأكيد بر 

شاخص  از دنا بر گسست فرهنگی بررسی شد عبارت ها آن ریتأثکه در متغیر تقسیمات فضایی و 

در این قانون، همگنی جامعه تحت عنوان )ی جامعه در قانون تقسیمات کشوری جمعیت، همگن

، شاخص دسترسی و (های اجتماعی، فرهنگی، قومی و سرزمینی تعریف شده است همنوایی

ی ها تیاقلی مرکزی، شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی، ها مکانفاصله، حوزة نفوذ 

با توجه به (. جغرافیای قدرت)ساخت قدرت ی طبیعی سرزمین و عوامل ها یژگیوشناختی،  بوم

آن  توان یماینکه در متغیر مستقل عدم توجه به همگنی فرهنگی در تقسیم فضا بنیاد اصلی است 

مشاهیر و مفاخر، لباس و پوشش،  وجود تجانس در زبان، آداب و رسوم،: را چنین تعریف کرد

و سابقة تاریخی در یک محیط  و مراسم مذهبی، ساختمان و بناها، قومیت ها جشنموسیقی، 

 .جغرافیایی

گسست فرهنگی عبارت است از وجود . تعريف عملياتي متغير وابستة گسست فرهنگي

و  ها جشنمشاهیر و مفاخر، لباس و پوشش، موسیقی،  زبان، آداب و رسوم،در  شکاف نسلی

 .حیطمراسم مذهبی، ساختمان و بناها، قومیت، سابقة تاریخی، تعلق و دلبستگی به م

عبارت است از جداکردن دو فرهنگ متجانس یک  .تعريف متغير واسط انفکاک فرهنگي

 . سیاسی -فضا از طریق مرزهای قراردادی اداری

 شناسي پژوهش محيط

قلمرو مکانی مورد مطالعه این پژوهش محدودة جغرافیایی دو شهرستان قوچان و فاروج است 

اداری یک شهرستان واقع بودند  -محدودة سیاسی که قبل از تقسیمات فضایی خراسان هر دو در

قلمرو ر یک به عنوان یک شهرستان شناخته شد و شهرستان قوچان در که پس از تقسیمات ه

 . ی خراسان رضوی و شهرستان فاروج در حوزة خراسان شمالی قرار گرفتها استان

این . تقوچان در شمال استان خراسان رضوی واقع شده و مرکز آن شهر قوچان اس

دارای دو بخش، دو شهر، پنج  832 شهرستان طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

فاروج در جنوب شرق استان خراسان . نفر جمعیت است 13 ,4 1آبادی با  38 دهستان و 

این شهرستان نیز طبق سرشماری عمومی نفوس . شمالی واقع شده و مرکز آن شهر فاروج است
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آبادی دارای سکنه با   3دارای دو بخش، دو شهر، پنج دهستان و  832 و مسکن در سال 

 . نفر نفوس است  864,1

المعارف اسالمیه که  در دائرهتوان گفت که  یمدر خصوص پیشینة تاریخی شهرستان قوچان 

ها و  که شهر قوچان در زمان امیر تیمور و ایل هدی نیز به آن استناد کرده است گفته شدیتوح

همچنین، با  .کردها را در آنجا اسکان دادند ،شهراین  جود آمد و با درست کردنها به و کوچ

شناسی، اقوام و قبایل ایرانی به شش گونه  شناسی و جامعه شناسی، زبان های مردم یژگیوتوجه به 

بندی قرار دارند شامل طوایف زیر  که در این دسته ها ترکمنکردها و . اند شدهبندی  دسته

 :شوند یم

 طوایف کرد استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی (الف

ی بجنورد، قوچان و شیروان در استان خراسان ها شهرستانطوایف کرد ساکن ( ب

 .ندا ایران یها ها یکی دیگر از ترکمن طوایف بزرگ گوکالن(. 41: 833 پور و همکاران،  احمدی)

بر اساس اطالعات . ار نفر بوده استهز2 ها در حدود  در اوایل قرن بیستم، جمعیت گوکالن

از این تعداد . اند بودهخانوار  322 ها دارای  گوکالن  33 آوری شدة آرتامونوف در سال  جمع

شمالی محل سکونت  ةآنان در منطق. نشین بودند خانوار کوچ 431خانوار یکجانشین و  1 8 

یی از ها بخشورد، قوچان و بجن، (گرگان)دشت ترکمن  ةیموت در جلگ «آق آتابای» یها ترکمن

 (. 813 دوریدف و همکاران، )کنند  یمدرگز زندگی 

 هاي پاسخگويان يژگيو

درصد نیز شهرستان فاروج   4/8درصد پاسخگویان شهرستان قوچان و  6/61محل سکونت 

توزیع فراوانی پاسخگویان به  ها شهرستانیک از این ر است که با توجه به میزان جمعیت ه

 (. جدول )مناسب است  لحاظ مکانی

 دهندگان توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت پاسخ. 8جدول 

 تراكمي درصد معتبر درصد درصد فراواني محل سکونت

 شهرستان قوچان

 شهرستان فاروج

 جمع

 32 6/61 6/61 6/61 

36 4/8  4/8   22 

 66  22  22  
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درصد را زنان   4رصد را مردان و د  1به لحاظ ترکیب جنسی، از مجموع پاسخگویان 

 (. جدول )شود  یمدهند که توزیع ترکیب جنسی مناسبی محسوب  یمتشکیل 

 

 دهندگان توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس پاسخ. 7جدول 

 تراكمي درصد معتبر درصد درصد فراواني ضعيتو

 مرد

 زن

 پاسخ بی

 جمع

 83 8/1  16 16 

 23 4  44  22 

 3 3/6  22  

 66  22   

ها بین گروه سنی  دهندگان به پرسشنامه از پاسخ( درصد 83)نفر  21 از لحاظ گروه سنی، 

 1و  12تا   4بین ( درصد 2 )نفر  3 سال،  42تا   8بین ( درصد 3 )نفر  16سال،  82تا  1 

این سال در  1 ترکیب سنی پاسخگویان باالی . سال قرارداشتند 62تا   1بین( درصد 8)نفر 

 (. 8جدول )مطلوب است  ها شهرستانپژوهش با توجه به ساختار سنی این 

 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن. 3جدول 

 تراكمي درصد معتبر درصد درصد فراواني سن

 سال 1  -82

 سال  8 -42

 سال  4 -12

 سال 62 -  1

 جمع

 جواب بی

 جمع کل

 21 1/83 6/43 6/43 

16 6/ 3   /81  3/38  

 3 1/ 2   8 3/36  

1 6/   /8   22 

  6  /3   22  

12 3/ 3    

 66  22   

 

 هاي تحقيق يافته

بخش نخست مبتنی . گیرد یمتحلیل توصیفی این پژوهش در دو قسمت انجام . تحليل توصيفي

ی ها مؤلفهاست بر نگرش مردم بر همگنی فرهنگی در دو شهرستان قوچان و فاروج که یکی از 
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تقسیم فضایی است؛ و بخش دوم، نگرش مردم را در رابطه با گسست فرهنگی پس  اساسی در

 .کند یماز تقسیمات استان خراسان به سه استان رضوی، شمالی و جنوبی توصیف 

ها در  طبق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه .نگرش مردم به همگني فرهنگي

درصد از مردم  11ردم شهرستان قوچان و درصد از م 46، مشخص شد که حدود 1و  4جدول 

همچنین، . فاروج معتقدند که از نظر لهجه و گویش زبان محلی دو شهرستان شبیه یکدیگر است

درصد از اهالی شهرستان فاروج معتقدند که زبان ترکی  18درصد از مردم قوچان و  16حدود 

ل که آیا زبان کردی قوچانی و در پاسخ به این سؤا. رایج در قوچان و فاروج شبیه یکدیگر است

درصد  33و حدود  13فاروجی شبیه به یکدیگر است اهالی قوچان و فاروج به ترتیب حدود 

معتقد  کامالًدرصد از ساکنان فاروج  66درصد از ساکنان قوچان و  13. داشتندمثبتی  کامالًنظر 

در مورد . گر استبودن که رسم و رسوم برگزاری مراسم عروسی در دو شهرستان شبیه یکدی

با این امر موافق  کامالًشباهت کیفیت برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم، مردم هر دو شهرستان 

در پاسخ . ها چنین نظری نداشتند درصد فاروجی 1ها و کمتر از  یقوچاندرصد  2 بودند و تنها 

درصد از مردم   1و  66، به ترتیب «شباهت پوشش و لباس محلی در هر دو شهرستان»به سؤال 

درصد از مردم  33درصد از مردم قوچان و  13همچنین، . بودندموافق  کامالًقوچان و فاروج 

در پاسخ به این . فاروج معتقد بودند که موسیقی محلی هر دو شهرستان شبیه یکدیگر است

  1درصد از مردم قوچان و  12سؤال که آیا از نظر شغل و حرفه دو شهرستان شبیه یکدیگرند، 

های اقتصادی دو شهرستان شباهت نزدیکی به  یتفعالمعتقدند که  کامالًدرصد از مردم فاروج 

سبک و الگوی »درصد از مردم فاروج در پاسخ به این سؤال که   6حدود . یکدیگر دارند

موافق و موافق را  کامالًهای  ینهگز، «معماری بناهای هر دو شهرستان قرابت نزدیکی دارند

 . بودنددرصد معتقد به این امر  86، در صورتی که در شهرستان قوچان تنها ندانتخاب کرد

توان در این دانست که قبل از جدایی دو شهرستان، فاروج  یمدلیل این تفاوت در نظرها را 

بخشی از شهرستان قوچان و دارای الگوی معماری شهری شبیه قوچان نبوده ولی با جدایی 

آن به سطح شهرستان، الگوی سبک معماری شهری شبیه قوچان  فاروج در دهة گذشته و ارتقای

. در آن رشد و توسعه پیدا کرده، به طوری که به سبک معماری شهری قوچان نزدیک شده است

از نظر قومی خودم را بخشی از »دهندگان قوچانی در پاسخ به این دو سؤال که  اما پاسخ

به ترتیب « .اروج تعلق و دلبستگی خاصی دارمبه شهرستان ف»همچنین « .دانم یمشهرستان فاروج 

 ها آنو بیش از نیمی از  ندموافق و موافق را انتخاب کرد کامالًهای  ینهگزدرصد،  1 و  6 
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دهندگان فاروجی به دو سؤال فوق که در مورد  ولی بیش از نیمی از پاسخ. مخالف این امر بودند

(. درصد 13و   6به ترتیب ) داشتندفق و موافق موا کامالًنظرسنجی شده بود نظر  ها آنقوچان از 

توان در حوادثی جستجو کرد که در دهة گذشته روی  یمتوان گفت تنها دلیل این اختالف را  یم

ی بوده که ا هستهآید که شهرستان قوچان به عنوان مادر و  یمدر این راستا به نظر . داده است

ین شهرستان از هستة اصلی خود به مرور این چرخیده و با جدایی ا یمشهرستان فاروج حول آن 

توان گفت این دو شهرستان  یمدر نهایت، در این بخش . گسست فرهنگی رخ داده است

 . را منطقة همگن فرهنگی دانست ها آنتوان  یمهای زیاد فرهنگی با یکدیگر دارند و  تشابه

 توزيع فراواني نگرش مردم به همگني فرهنگي در قوچان . 4جدول 

 ها يهگو
 كامالً

 موافق

 نسبتاً

 موافق

نظري 

 ندارم

 نسبتاً

 مخالف

 كامالً

 مخالف

شباهت لهجه و گویش محلی با شهرستان .  

 فاروج
4/ 4  1/8  1/ 6  1/6  3/ 3  

شباهت زبان ترکی قوچانی و زبان ترکی .  

 فاروجی
1/ 6  3/ 3  3/88  3/1   /  

شباهت زبان کردی قوچانی و زبان کردی . 8

 فاروجی
3/ 1  82 1/86  3/  3/  

شباهت برگزاری مراسم عروسی در هر دو . 4

 شهرستان
1/ 6  1/8  8/ 3  6/ 2  1/   

ی عزاداری محرم ها مراسمشباهت برگزاری . 1

 در هر دو شهرستان
3/ 3  3/88  1/ 6  3/8   /6  

شباهت پوشش و لباس محلی در هر دو . 6

 شهرستان
3/88   /8  8/ 3   /1  6/1  

1 /3  1/1 لی هر دو شهرستانشباهت موسیقی مح. 1   2 8/3  1/  

های اقتصادی از نظر شغل و حرفه در  تشابه. 3

 دو شهرستان
4/ 3  6/82   /   4/ 4   2 

در دو  یمعمار یها در سبک و الگو هتشاب. 3

 شهرستان
4/ 4  1/    1 1/ 6   /   

6 /  های قومی دو شهرستان تشابه. 2    2  /   3/ 8  3/43  

8/3 ستگی به شهرستان فاروجتعلق و دلب.     3/3   1  /   1/16  



 

 

 

 

 

 1303بهار  ،1، شمارة 3 ةردو، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي 199 

  

 

 

 توزيع فراواني نگرش مردم به همگني فرهنگي در فاروج . 5جدول 

 ها گويه
 كامالً

 موافق

 نسبتاً

 موافق

نظري 

 ندارم

 نسبتاً

 مخالف

 كامالً

 مخالف

شباهت لهجه و گویش محلی با شهرستان .  

 قوچان 
6/ 1  1/41  3/   1 1 

ی فاروجی و زبان ترکی شباهت زبان ترک.  

 قوچانی  
48  / 3   / 1  1/8  8/3  

شباهت زبان کردی فاروجی و زبان کردی . 8

 قوچانی  
1/62  3/ 1  3/1   /  1/8  

شباهت برگزاری مراسم عروسی در هر دو . 4

 شهرستان
1/ 6  1/83  1/4  1/ 2  6/ 3  

ی عزاداری محرم ها مراسمشباهت برگزاری . 1

 در هر دو شهرستان
3/4  8/41  1/4  8/  8/  

شباهت پوشش و لباس محلی در هر دو . 6

 شهرستان
4/83  6/8  8/3  6/    /3  

1 /3  3/6 شباهت موسیقی محلی هر دو شهرستان. 1  8/  8/  1/4  

های اقتصادی از نظر شغل و حرفه در  تشابه. 3

 دو شهرستان
3/4   /82  1 6/   8/3  

 در دو یمعمار یا در سبک و الگوه تشابه. 3

 شهرستان
4/8   /82  3/   1/ 2  6/   

1/41 های قومی دو شهرستان تشابه. 2    4 8/ 6  1/4   / 1  

1/83 تعلق و دلبستگی به شهرستان قوچان.     3/ 3   /   3/1  3/   

 

 6جدول )هایی  های فرهنگی در دو منطقه، محققان با طرح گویه شدن تشابه پس از مشخص

توجه به نتایج خروجی ا ب. دندرهنگی میان دو شهرستان کرهای ف اقدام به سنجش گسست( 1و 

افزار مشخص شد که گسست فرهنگی طی دهة گذشته در منطقه شروع شده است که در  از نرم

 .ادامه به تحلیل این نتایج خواهیم پرداخت

یکی از دالیل . درصد از مردم قوچان معتقدند که تمایلی به لباس محلی ندارند 48حدود 

توان جذب در هستة مرکزی استان و همنوا  یمشدن  را عالوه بر گسترش روند جهانیاین امر 

کند زیرا نزدیک به  یمهمچنین، این امر در مورد شهرستان فاروج نیز صدق . شدن با آن دانست
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دهندگان فاروجی معتقدند که پوشش و لباس محلی شهرستان بجنورد  درصد از پاسخ 42

آیا آقانجفی قوچانی یکی از علمای قوچان »به این سؤال که  در پاسخ. برایشان جذاب است

موافق و موافق بودند که  کامالًدهندگان قوچانی  درصد از پاسخ 12نزدیک به « فاروج؟است تا 

درصد از   1از سوی دیگر . اهلل آقانجفی قوچانی یکی از علمای شهرستان قوچان است آیت

تا قبل از جدایی این . ز علمای شهرستان فاروج استمردم فاروج معتقد بودند که ایشان یکی ا

به  دو شهرستان این اختالف دیدگاه وجود نداشت ولی پس از انفکاک و جدایی دو شهرستان

آید که این اختالف نظرها در آینده منجر به تهدیدی برای هر دو شهرستان به شمار آید،  یمنظر 

منیتی را برای دو استان خراسان رضوی و ین خطای مدیریتی چالش اتر کوچکبه طوری که با 

چقدر تمایل به »ها در پاسخ به این سؤال که  یقوچان. آن کشور رغم خواهد زد طبعشمالی و به 

های خیلی زیاد و زیاد را  ینهگزدرصد  33نزدیک به « صحبت کردن به زبان فارسی دارید؟

ها تمایل به  درصد از فاروجی 42از طرفی، حدود . بودندمخالف  26/2و تنها  ندانتخاب کرد

ها به موسیقی کالسیک عالقه داشتند و  یقوچاندرصد از  11. داشتندلهجة کرمانجی بجنوردی 

دهندگان  اما پاسخ. ها موسیقی کرمانجی بجنوردی جذابیت داشت درصد از فاروجی 11برای 

روسی و عزاداری چقدر تمایل به برگزاری رسم و رسوم ع»که  ها الؤسقوچانی در پاسخ به این 

های خیلی زیاد و  ینهگزدرصد  83درصد و  1 به ترتیب نزدیک به « ها دارید؟ یمشهدمحرم 

چقدر »که  ها الؤسدهندگان فاروجی در پاسخ به این  همچنین، پاسخ. زیاد را انتخاب کردند

 83به ترتیب « ها دارید؟ یبجنوردتمایل به رسم و رسوم برگزاری عروسی و عزاداری محرم 

دهندة این امر  که نشان ندکم و کم را انتخاب کرد های خیلی ینهگزدرصد  84درصد و حدود 

 . اند نشده مؤلفهاست که هنوز دو هستة مرکزی موفق به جذب دو شهرستان حداقل در این 

درصد از مردم قوچان تمایل زیاد و خیلی زیادی به زندگی در شهر مشهد دارند و حدود   8

در آینده تمایل به زندگی کردن در مشهد خواهند داشت  احتماالًکه  اند بودهنظر  درصد نیز بی   

اما نکتة قابل . درصد از مردم فاروج تمایل به زندگی در شهر بجنورد را دارند 83و بیش از 

تا چه میزان خود را عضوی از شهرستان فاروج »که  ها پرسشتوجه این است که در پاسخ به این 

 13درصد و  18به ترتیب  «تا چه میزان تمایل دارید تا شهروند فاروجی باشید؟»و « دانید؟ یم

ولی نزدیک به نیمی  ندهای کم و خیلی کم را انتخاب کرد ینهگزدهندگان قوچانی  درصد از پاسخ

درصد نیز خود را شهروند  12از مردم فاروج خود را عضوی از شهرستان قوچان و ( درصد41)
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درصد از مردم فاروج عالقة زیاد و خیلی زیادی به  18نین، نزدیک به همچ. دانند یمقوچانی 

درصد از مردم قوچان تمایل به حفظ و باقی  3 . داشتندادامة تحصیل در شهرستان قوچان 

درصد از مردم فاروج تمایل خیلی زیاد و زیادی به حفظ  13، در حالی که داشتندماندن فاروج 

 . داشتندو باقی ماندن قوچان 

 رش مردم به گسست فرهنگينگ

بعد از گذشت یک دهه از جدایی دو شهرستان و انفکاک فرهنگی در منطقه، به مرور شاهد 

درصد از مردم قوچان در پاسخ به این    های فرهنگی خواهیم بود، به طوری که تنها  گسست

یلی زیاد را های زیاد و خ ینهگز« دانید؟ یمها را همشهری خود  تا چه میزان فاروجی»سؤال که 

ها  درصد از فاروجی 11درصد پاسخ کم و خیلی کم داشتند ولی نزدیک به  43و  ندانتخاب کرد

درصد از مردم قوچان تمایل به همبستگی و  1 . دانستند یمها را همشهری خود  یقوچان

ها تمایل به همبستگی و  درصد از فاروجی 11ولی  داشتندبرقراری روابط اجتماعی با فاروج 

با زندگی »دهندگان قوچانی در پاسخ به این سؤال که  پاسخ. داشتندراری روابط با قوچان را برق

درصد نظر کم و خیلی   6« کنید؟ یمدر شهرستان فاروج تا چه میزان احساس آرامش و آسایش 

درصد از مردم فاروج معتقد بودند که با زندگی در قوچان احساس آرامش و  18ولی  داشتندکم 

دانند  ینمدرصد از مرد قوچان، فاروج را برای ادامة زندگی مناسب  1 . اهند داشتآسایش خو

درصد از مردم فاروج معتقدند که شهر قوچان برای ادامة زندگی مناسب  11ولی نزدیک به 

صورت تعرض به شهرستان فاروج برای دفاع از ر درصد از مردم قوچان معتقدند که د 83. است

درصد از مردم فاروج نظر خیلی زیاد و زیاد در خصوص دفاع از  66آن آمادگی دارند ولی 

درصد از مردم قوچان و  32نزدیک به . داشتندشهرستان قوچان در صورت هرگونه تعرض را 

 . کنند یمدرصد از مرم فاروج نسبت به سابقة تاریخی شهرستان خود احساس افتخار  14

 

 هنگي در قوچان توزيع فراواني نگرش مردم به گسست فر. 6جدول 

 گويه ها
خيلي 

 زياد
 كم خيلي كم تاحدي زياد

4 /4   /3 چقدر تمایل به لباس محلی دارید؟.    6/ 1  4/ 4  3/ 3  

3/3  1/6 .آقانجفی قوچانی یکی از علمای قوچان است تا فاروج.    6/1  3/  3/ 1  

6/12 چقدر تمایل به صحبت کردن به زبان فارسی دارید؟. 8  8/ 3  3/1  1/  6/2  
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 توزيع فراواني نگرش مردم به گسست فرهنگي در قوچان . 6جدول ادامه 

 گويه ها
خيلي 

 زياد
 كم خيلي كم تاحدي زياد

1 /3   /6 81 چقدر تمایل به موسیقی کالسیک دارید؟. 4  6/ 2  4/ 4  

ها  یمشهدچقدر به رسم و رسوم برگزاری عروسی . 1

 مندید؟ عالقه
 /   6/1  3/ 1   1 8/ 3  

ها  یمشهدچقدر تمایل به رسوم برگزاری عزاداری محرم . 6

 دارید؟
3/ 3   2  /81   1  /1  

4/84   /    /1 2    /  چقدر تمایل به ادامة زندگی در مشهد دارید؟. 1  

6/  دانید؟ یمتا چه میزان خود را عضوی از شهرستان فاروج . 3  4/4  6/ 1  4/3  8/68  

4/4 ند فاروجی باشید؟تا چه میزان تمایل دارید تا شهرو. 3  3/  1/   4/3  4/63  

8 /3 ماندن شهرستان فاروج دارید؟ چقدر تمایل به حفظ و باقی. 2   4/ 4   /   6/ 1   /8  

6 /  2    /  دانید؟ یمها را همشهری خود  تا چه میزان فاروجی.     8/ 3  3/ 3  

8 /8   /  ها دارید؟ چقدر تمایل به برقراری روابط اجتماعی با فاروجی.      /8  3/ 8  4/ 3  

با زندگی در شهرستان فاروج تا چه میزان احساس آرامش و . 8 

 کنید؟ یمآسایش 
6/1   /1   1 1/   6/42  

تا چه میزان اعتقاد دارید که شهرستان فاروج برای ادامة . 4 

 زندگی مناسب است؟
 /1  8/3  8/ 8  8/ 3  8/ 3  

میزان برای دفاع  در صورت تعرض به شهرستان فاروج تا چه. 1 

 از آن آمادگی دارید؟
6/ 1  3/ 8   / 6   /    /   

تا چه میزان نسبت به سابقة تاریخی شهرستان خود احساس . 6 

 کنید؟ یمافتخار 
8/63  8/ 8  8/3  6/1  4/4  

 

 توزيع فراواني نگرش مردم به گسست فرهنگي در فاروج . 2جدول 

 ها گويه
خيلي 

 زياد
 زياد

تا 

 حدي
 كم

خيلي 

 كم

3 /6 پوشش و لباس محلی بجنوردی چقدر برایتان جذابیت دارد؟.    3/ 2  6/8  6/    4 

1/62 .آقانجفی قوچانی یکی از علمای فاروج است تا قوچان.    1/ 2  4/ 1  8/  1 

3 /6   /6 الگوی معماری بجنوردی دارید؟و چقدر تمایل به سبک . 8  1/83  3/   4/ 1  

1 /3 انجی بجنوردی دارید؟چقدر تمایل به موسیقی کرم. 4  3/ 1  8/ 6   4 3/   

1 /6 چقدر تمایل به لهجة کرمانجی بجنوردی دارید؟. 1   4 1/ 6  3/   3/ 2  



 

 

 

 

 

 1303بهار  ،1، شمارة 3 ةردو، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي 119 

  

 

 توزيع فراواني نگرش مردم به گسست فرهنگي در فاروج . 2دول ادامه ج

 ها گويه
خيلي 

 زياد
 زياد

تا 

 حدي
 كم

خيلي 

 كم

6 /8   /3 جنوردی دارید؟چقدر تمایل به رسوم برگزاری عروسی ب. 6   /82  6/ 3  3/ 3  

چقدر تمایل به رسم و رسوم برگزاری عزاداری محرم بجنوردی . 1

 دارید؟
 / 1   /   3/ 1   1 8/ 3  

4 /4 4  چقدر تمایل به ادامة زندگی در بجنورد دارید؟. 3  6/ 3  1/ 2  3/ 1  

1/14 .ام تا شیروان مند به ادامة تحصیل در قوچان عالقه. 3  6/ 3  4/ 1  3/1  3/   

8/3 4   4/8 دانید؟ یمتا چه میزان خود را عضوی از شهرستان قوچان . 2   8/ 6  8/ 8  

1 /4  6/8 تا چه میزان تمایل دارید تا شهروند قوچانی باشید؟.     3/   8/ 6  3/ 2  

81/  چقدر تمایل به حفظ و باقی ماندن شهرستان قوچان دارید؟.      /    /   1/8   / 1  

3 /  دانید؟ یمها را همشهری خود  یقوچانتا چه میزان . 8   6/ 1  4/ 4  8/3  6/   

3/84 ها دارید؟ یقوچانچقدر تمایل به برقراری روابط اجتماعی با . 4    /    / 3  1 1 

با زندگی در شهرستان قوچان تا چه میزان احساس آرامش و . 1 

 کنید؟ یمآسایش 
1/88  3/ 3   /   8/3   / 1  

چه میزان اعتقاد دارید که شهرستان قوچان برای ادامة زندگی  تا. 6 

 مناسب است؟
6/8   /    /   1/ 2  3/   

در صورت تعرض به شهرستان قوچان تا چه میزان برای دفاع از . 1 

 آن آمادگی دارید؟
1/46  3/ 1  8/ 6  3/1  1/8  

تا چه میزان به سابقة تاریخی شهرستان خود احساس افتخار . 3 

 .یدکن یم
86  /82  3/ 3  1/8  1/ 2  

 تحليل همبستگي
به قوچان   شهرستانهمگنی و گسست فرهنگی در  دهد که میانگین متغیر نشان می 3 نتایج جدول

ی افراد به ها پاسخمیانگین . است (1/2 6، 1/2 3با انحراف معیارهای )  /13و   /23ترتیب 

ها معتقدند که به  یآزمودنو به عبارتی های متغیر همگنی فرهنگی بین متوسط و زیاد بود  سؤال

های  ی افراد به سؤالها پاسخهمچنین، میانگین . ها دارند لحاظ فرهنگی شباهت زیادی با فاروجی

دهندة گسست فرهنگی در این شهرستان در  نشانها زیاد بود که  یقوچانمتغیر گسست فرهنگی 

 8/  و   /14شهرستان فاروج  دهندگان ها در پاسخ این میانگین ،همچنین. ارتباط با فاروج است

میانگین همگنی فرهنگی در فاروج قرابت و . است (612/2، 2/ 11با انحراف معیارهای )
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های فاروجی به متغیر گسست فرهنگی  یآزمودناما میانگین پاسخ . ها دارد یقوچاننزدیکی با 

یزان و شدت آن کمتر دهندة گسست فرهنگی این شهر با قوچان است ولی م بود که نشان 8/  

یشین به آن اشاره شد وجود عقبة فرهنگی و تاریخی پاز قوچان بود که همان طور که در مباحث 

 .توان علت آن دانست یمفاروج در ارتباط با قوچان را 

ي قوچان و ها شهرستانمتغير همگني و گسست فرهنگي در نتايج حاصل از ميانگين . 1جدول 

 فاروج

 

 شاخصشهرستان          

 متغير

 
 هاي فرهنگي گسست تشابهات فرهنگي

 قوچان

 42  13  تعداد

  /13  /23 میانگین

 1/2 6 1/2 3 انحراف معیار

 فاروج

 12 13 تعداد

 8/    /14 میانگین

 612/2 2/ 11 انحراف معیار

 

در متغيرهاي  هندگان پاسخ هاينظر ةمقايس به منظور tنتايج حاصل از آزمون  .3جدول 

 هاي فرهنگي و گسست فرهنگي تشابه

 هاشاخص 

 هامتغيرها         گروه
 نيانگيم تعداد

انحراف 

 اريمع
 tمقدار 

 ةدرج

 آزادي

سطح 

 معناداري

همگنی 

 فرهنگی

شهرستان 

 قوچان
 13 23/  3 1/2 361/8-  11 222/2 

شهرستان 

 فاروج
13 14/  11 /2 61 / 2- 11 222/2 

 گسست

 فرهنگی

شهرستان 

 قوچان
 42   /8 6 1/2  33/8  83 2 8/2 

شهرستان 

 فاروج
12 13/  612/2 262/1- 63 222/2 
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یر داشته است محققان تأثپس از اینکه محرز شد که تقسیمات کشوری بر گسست فرهنگی 

که نتایج آن استخراج و  پرداختندبه صورت موردی به مطالعة دو شهرستان قوچان و فاروج 

( 3جدول ) One-Sample Test با انجام آزمون فرض و بررسی قرارگرفت ومورد شرح 

میانگین جامعه ، t -361/8محاسبه شده برای شهرستان قوچان برابر با  tمشخص شد که مقدار 

 چون سطح معناداری محاسبه شده یعنی. است df 11  و درجة آزادی  /23برابر با 

222/2 Sig  توان نتیجه گرفت که شهرستان قوچان  یماست  تر بزرگ 21/2از سطح آلفای

محاسبه شده برای  t همچنین، مقدار. شباهت نزدیکی به لحاظ فرهنگی با شهرستان فاروج دارد

 df 11 و درجة آزادی  /14میانگین جامعه برابر با ، t-2 / 61 شهرستان فاروج برابر با

است  تر بزرگ 21/2از سطح آلفای  Sig 222/2چون سطح معناداری محاسبه شده یعنی. است

توان نتیجه گرفت که شهرستان فاروج نیز شباهت نزدیکی به لحاظ فرهنگی با شهرستان  یم

نین، همچ. بدین معنا که این منطقه به لحاظ فرهنگی منطقة متجانس فرهنگی است. قوچان دارد

 :محاسبه شده برای متغیر گسست فرهنگی نتایج زیر حاصل شدt از آزمون 

 8/  ، میانگین جامعه برابر با t-262/1محاسبه شده برای شهرستان فاروج برابر با  tمقدار 

سطح آلفای  از Sig 222/2چون سطح معناداری محاسبه شده یعنی. df 63و درجة آزادی 

توان نتیجه گرفت که تقسیمات کشوری استان خراسان رابطة زیادی با  یماست  تر بزرگ 21/2

محاسبه شدة متغیر  tهمچنین، مقدار . گسست فرهنگی شهرستان فاروج با شهرستان قوچان دارد

و درجة   /13ا ، میانگین جامعه برابر ب33/8t گسست فرهنگی برای شهرستان قوچان برابر با 

از سطح آلفای  8/2Sig 2چون سطح معناداری محاسبه شده یعنی . است df 83 آزادی 

 مؤلفةنسبت به ة شهرستان فاروج آمددست  به tاست و با توجه به اینکه مقدار  تر بزرگ 21/2

 بر تقسیمات کشوریأثیر توان میزان ت  میلذا ، بود تر گسست فرهنگی شهرستان قوچان بزرگ

توان نتیجه گرفت که  یمبه عبارتی،  .برآورد کرد را بیشتر از شهرستان فاروج گسست فرهنگی

شهرستان فاروج گسست کمتری به لحاظ فرهنگی نسبت به شهرستان قوچان دارد و به عبارتی 

 .هایی فرهنگی با قوچان دارد هنوز علقه

عدم توجه به همگنی فرهنگی »که  خ به سؤال تحقیقبا توجه به مطالب ارائه شده و در پاس

ی قوچان و ها شهرستانیری بر گسست فرهنگی در تأثدر تقسیم فضایی استان خراسان چه 

ی ها فرهنگمشخص شد که فرایند تقسیمات کشوری با ایجاد انفکاک فرهنگی،  «فاروج دارد؟

یی که در بخش ها نمونه. بخشد یمکند و گسست فرهنگی را تسریع  یممتجانس را ناهمگن 
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ها، مشخص  یلتحلتشریح شد به وضوح گویای این امر است و با توجه به نتایج  ها دادهتحلیل 

شد که گسست فرهنگی بین قوچان و فاروج بیشتر از سمت قوچان بوده و شهرستان فاروج با 

را با های فرهنگی خود  گذشت حدود یک دهه از جدایی از بستر فرهنگی خود هنوز آن علقه

( بجنورد)قوچان تا حدودی حفظ کرده اگرچه در برخی موارد به سمت هستة مرکزی استان 

رود در  یمبر بود، انتظار  ای زمان تمایل داشته است و از آنجا که روند گسست فرهنگی پروسه

ی خود و بیگانگی از یکدیگر پیش بروند و گسست ها هستهآینده شاهد تمایل دو شهرستان به 

 (.4- شکل )و به عبارتی گسست نسلی به وقوع بپیوندد فرهنگی 

 

 
 (مرحلة ابتدايي)شهرستان قوچان قبل از تقسيمات . 8شکل 

 
 (مرحلة گذشته)شهرستان قوچان و پيدايش دو هستة مركزي در پيرامون . 7شکل 

 

 
انفکاک شهرستان قوچان و فاروج، جذب توسط دو هستة مركزي در پيرامون و وجود . 3شکل 

 (مرحلة كنوني)هاي فرهنگي فاروج با قوچان  علقه

 قوچان     

فاروج
 

رد
نو
بج

 

 مشهد

       
قوچان

 
فاروج

 

رد مشهد
نو
بج
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 در آينده( گسست نسلي)فاز گسست فرهنگي . 4شکل 

 

 گيري بحث و نتيجه

بندی فضای کشور به  خص است به فرایند تقسیمطوری که از نام آن مش تقسیمات کشوری همان

اقتصادی  -تر، برای سهولت ادارة آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی واحدهای کوچک

ها برای سازماندهی  در واقع، تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای مهم حکومت. شود اطالق می

ندی فضای کشور به واحدهای ب در ایران نیز تقسیم. رود سیاسی فضای کشور به شمار می

تا به ( هخامنشیان)گیری اولین حکومت سرزمینی  ای دارد و از شکل تر سابقة دیرینه کوچک

در این . ها استفاده شده است امروز، برای اداره و کنترل مطلوب فضای سرزمین توسط حکومت

افیایی کشور، عوامل و عناصر مختلفی از جمله وسعت جغر( سال 122 بیش از )تاریخ طوالنی 

نژادی و مذهبی، مسائل نظامی و جزآن  –های طبیعی و سرزمینی، پراکندگی و تنوع قومی ویژگی

توان به عواملی  در دوران معاصر نیز می. بندی فضای کشور تأثیرگذار بوده است بر الگوی تقسیم

مگنی های علمی و قانونی، شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی، همگنی فرهنگی، ه مانند شاخص

 . محیطی، جغرافیای قدرت و جزآن اشاره کرد

پژوهش حاضر سعی دارد با مطالعة اسنادی و میدانی به این سؤال اساسی پاسخ گویند که 

یری بر گسست فرهنگی تأثعدم توجه به همگنی فرهنگی در تقسیم فضایی استان خراسان چه »

که در تقسیم فضایی استان خراسان ها نشان داد  یافته« ی قوچان و فاروج دارد؟ها شهرستاندر 

های قوچان و فاروج توجه نشده است، بدین طریق که فرایند  به همگنی فرهنگی در شهرستان

کند و گسست  های متجانس را ناهمگن می تقسیمات کشوری با ایجاد انفکاک فرهنگی، فرهنگ

ان از بین دو این عامل باعث شده است تا با ترسیم مرز است. بخشد فرهنگی را تسریع می

ها با مراکز  شهرستان عمالً انفکاک فرهنگی به دلیل برقراری تعامالت هر یک از این شهرستان

های  های خراسان رضوی و شمالی رخ دهد که با گذشت یک دهه، شواهدی از گسست استان

تشریح شد به وضوح گویای  ها دادهیی که در بخش تحلیل ها نمونه. شود فرهنگی مشاهده می

 قوچان     

فاروج
ورد 

جبن
 

 مشهد
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ها، مشخص شد که گسست فرهنگی بین قوچان و فاروج  یلتحلامر است و با توجه به نتایج  این

بیشتر از سمت قوچان بوده و شهرستان فاروج با گذشت حدود یک دهه از جدایی از بستر 

های فرهنگی خود را با قوچان تا حدودی حفظ کرده اگرچه در  فرهنگی خود هنوز آن علقه

تمایل داشته است و از آنجا که روند ( بجنورد)مرکزی استان  برخی موارد به سمت هستة

رود در آینده شاهد تمایل دو شهرستان به  یمبر بوده انتظار  ای زمان گسست فرهنگی پروسه

ی خود و بیگانگی از یکدیگر پیش بروند و گسست فرهنگی و به عبارتی گسست نسلی ها هسته

 .به وقوع بپیوندد

با مباحث نظری تحقیق انطباق با نظریة ریچارد مویر را نشان  مقایسة نتایج این پژوهش

المللی  ینب)طبق نظریة مویر، یکی از دالیل مهم انفکاک فرهنگی، اعمال مرزهای سیاسی . دهد می

توان به نوار مرزی  یمروی ناحیة فرهنگی همگن است که از مصادیق بارز آن ( و داخلی

که باعث جدایی دو اقلیت و دو فرهنگ همگن از یکدیگر پیرامونی یا داخلی کشورها اشاره کرد 

شاخص ( مادر)ة تبعیت از مرکز و جدایی از بستر فرهنگی خود مؤلفدر این بخش دو . شود یم

 . شود محسوب می

وی در . وجود دارد( 833 )های پژوهش با نظریة پیتر هاگت  ارتباط معناداری نیز بین یافته

دارد که یکی از عوامل بروز شکاف و گسست فرهنگی، انفکاک نظریة خود به این نکته اشاره 

ای  وی انفکاک را در سه سطح ملی، ناحیه. دهد های گوناگونی رخ می فرهنگی است که به شیوه

بنگستون متفکر دیگری است که نتایج پژوهش حاضر با دیدگاه اول . و محلی مطالعه کرده است

: ه عمده دربارة شکاف یا گسست نسلی وجود داردبه نظر بنگستون، سه دیدگا. وی منطبق است

دیدگاهی که در نقطة مقابل، شکاف .  . کند یمدیدگاهی که از وجود شکاف بزرگ حمایت .  

 و. داند یمی عمومی ها رسانهبزرگ را توهم و آن را ناشی از فریب افکار عمومی از سوی 

 ها نسلست و تفاوت انتخابی میان دیدگاهی که بین دو دیدگاه پیشین و اعتقاد به وجود گس. 8

پیروان دیدگاه حمایت از وجود شکاف بزرگ معتقدند این شکاف (. 312 بنگستون، )دارد  قرار

در این دیدگاه، فرهنگ جوانی از فرهنگ . میان جوانان و بزرگساالن نسبتاً گسترش یافته است

در مخالفت با آن  ی رایج است، جدا شده وها ارزشمسلط بزرگساالن که برمبنای قبول 

از این نظر فرهنگ جدیدی در این جوامع رایج شده که بر اساس آن جوانان از . قرارگرفته است

و ( 363 ) ولی این دیدگاه از نظر روزاک. گزینند یممیان معاصران، الگوهای نقشی خود را بر
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وضیح داد که چرا توان ت ینمی تجربی است و با این دیدگاه ها دادهذهنی و فاقد ( 312 )اسالتر 

اما نتایج این . و هنجارهای بزرگساالن تمایز یافته است ها ارزشو هنجارهای جوانان از  ها ارزش

تحقیق به طور تجربی اثبات کرد که وجود تقسیمات فضایی بدون در نظر گرفتن همگنی 

ز فرهنگی، موجبات انفکاک فرهنگی و گسست فرهنگی را به دنبال دارد که این امر، تمای

 . دهد ها و هنجارهای جوانان و بزرگساالن را نشان می ارزش

دهد، به طوری  های این پژوهش نوعی تضاد و تعارض را با دیدگاه کاستل نشان می اما یافته

ای، تسلط نظام اقتصادی اساس سازماندهی فضایی را  که از نظر کاستل، اصوالً در هر جامعه

های اقتصادی، تولیدات کاال،  گزینی فعالیت ، مکانکند، زیرا جستجوی سود بیشتر تعیین می

های  گیرد و این فعالیت ای صورت می های ویژه ونقل و ارتباطات در مکان خدمات، حمل

های تحقیق مشخص  گیرند، در حالی که طبق یافته اقتصادی، سازماندهی فضایی را به عهده می

ها به خصوص  نظر گرفتن سایر مؤلفه تواند بدون در شد که صرف عامل اقتصادی به تنهایی نمی

در . های فرهنگی، اساس صحیحی جهت سازماندهی سیاسی فضا در نظر گرفته شود تشابه

نهایت، در پاسخ به سؤال پژوهش حاضر، مشخص شد که میانگین متغیر همگنی و گسست 

( 1/2 6، 1/2 3با انحراف معیارهای )  /13و   /23قوچان به ترتیب   فرهنگی در شهرستان

. های متغیر همگنی فرهنگی بین متوسط و زیاد بوده است های افراد به سؤال میانگین پاسخ. است

همچنین، . ها دارند ها معتقدند که به لحاظ فرهنگی شباهتی زیادی با فاروجی به عبارتی، آزمودنی

دهندة  شانها زیاد بوده که ن های متغیر گسست فرهنگی قوچانی های افراد به سؤال میانگین پاسخ

 . گسست فرهنگی در این شهرستان در ارتباط با فاروج است

با انحراف ) 8/  و   /14دهندگان شهرستان فاروج  ها در پاسخ همچنین، این میانگین

میانگین همگنی فرهنگی در فاروج قرابت و نزدیکی با . است( 612/2، 2/ 11معیارهای 

بوده که  8/  ای فاروجی به متغیر گسست فرهنگی ه اما میانگین پاسخ آزمودنی. ها دارد قوچانی

دهندة گسست فرهنگی این شهر با قوچان است ولی میزان و شدت آن کمتر از قوچان  نشان

. توان علت آن دانست است که وجود عقبة فرهنگی و تاریخی فاروج در ارتباط با قوچان را می

، میانگین جامعه برابر t-262/1بر با شده برای شهرستان فاروج برا محاسبه tمقدار به عبارتی، 

از  Sig 222/2چون سطح معناداری محاسبه شده یعنی. است df 63و درجة آزادی  8/  با 

توان نتیجه گرفت که تقسیمات کشوری استان خراسان رابطة  یماست  تر بزرگ 21/2سطح آلفای 

 tهمچنین، مقدار . رستان فاروج با شهرستان قوچان داردزیادی با گسست فرهنگی شه
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، میانگین جامعه 33/8t شدة متغیر گسست فرهنگی برای شهرستان قوچان برابر با  محاسبه

چون سطح معناداری محاسبه شده یعنی . است df 83 و درجة آزادی   /13برابر با 

2 8/2Sig است و با توجه به اینکه مقدار  تر بزرگ 21/2آلفای  از سطحt ة آمددست  به

توان  میلذا ، بود تر گسست فرهنگی شهرستان قوچان بزرگ مؤلفةنسبت به شهرستان فاروج 

 .برآورد کرد را بیشتر از شهرستان فاروج گسست فرهنگی بر تقسیمات کشوریمیزان تأثیر 

انسجام فرهنگی این قلمرو موارد ذیل توسط  شود که برای حفظ یمبنابراین پیشنهاد 

 :گیرندگان برای آیندة این دو شهرستان مدنظر قرارگیرد تصمیم

 .به دلیل ایجاد حق برای مردم شهرستان فاروج، ارتقای آن به شهرستان محفوظ باقی بماند.  

 ی خراسان رضوی و شمالی در این منطقه تجدیدها استاناداری  –در تقسیمات سیاسی.  

 .نظر شود

به دلیل همگنی فرهنگی شهرستان قوچان با استان خراسان شمالی، این شهرستان در . 8

 . قلمرو استان خراسان شمالی قرارگیرد

 قدرداني
خانم مهندس افتخاری که در تمامی مراحل ر ی سرکاها تالشدر خاتمه الزم است از زحمات و 

، همچنین از زحمات اند داشتها محققان همکاری ی میدانی بها دادهانجام کارهای میدانی و تحلیل 

پور و دکتر حسینی معاون محترم آموزش و پرورش شهرستان  آقایان علی نیری، دکتر علی

 .ی قوچان و فاروج تشکر و قدردانی شودها شهرستانفاروج، همچنین از تمامی مردم و مسئوالن 
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