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 چکیده
به صری عشود. این جشن از ی و کهن ایرانیان محسوب مینوروز نخستین روز از فروردین ماه و جشن ملّ  

یکی از  اند. نوروزردهکعصر دیگر انتقال یافته و تا به امروز همچنان ایرانیان پیوند عمیق خود را با آن حفظ 
فرهنگ مشترک و  ی ینههای برجسته در زمهای به جا مانده از دوران باستان و یکی از آیینترین جشنکهن

ن عالوه شود. این آیینی ایران محسوب میمدّتی عاملی برای همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای حوزه 
ر ایران د وارمجه آسیای مرکزی، قفقاز، کشورهای هن ایرانی از جملبر ایران در دیگر کشورهای حوزه تمدّ

یگر دی مناطق جنوبی خلیج فارس، پاکستان و حتّی کشورهای حوزه مثل عراق، ترکیه،  ؛غرب و شرق
تحلیلی  -وش توصیفیپرسش اصلی که در این مقاله با ر .شودگرفته میه هم جشن ازجمله بالکان و شبه قارّ

ین توان از آیانگاری به آن پاسخ داده خواهد شد این است که چگونه میو با استفاده از رویکرد نظری سازه
خ به رای پاسای که بفرضیه نی ایران بهره گرفت؟تمدّی نوروز برای گسترش همکاری میان کشورهای حوزه 

کشورهای ی جویانه تواند مبنای تعامالت همکاریآیین نوروز می شود این است کهل اصلی مطرح میسؤا
ن آگیری هویت و به دنبال فرهنگی( قرار گیرد و سبب شکلی خصوص در حوزه نی ایران )بهتمدّ ی حوزه

یند آد مبنای فرتوانهای مشترک فرهنگی میلفهها و مؤّمنافع مشترک میان آنها شود. زیرا این شاخص
عامل تریق طنی ایران از تمدّ ی کشورهای حوزه ،یندآیادگیری اجتماعی پیچیده قرار گیرد و در این فر

سی این برای برر کنند.های جدیدی را کسب میفرهنگی با یکدیگر، منافع و ترجیح ی جویانههمکاری
 نظری در مبحث نخست با استفاده از رویکرد ی حاضر از دو مبحث تشکیل خواهد شد: مقاله ،موضوع

 شود جایگاه آیین نوروز به عنوان بستری برایانگاری و با تأکید بر مفهوم ایران فرهنگی تالش میسازه
ها و نی ایران تبیین شود و در مبحث دوم هم پیشنهادتمدّی همگرایی فرهنگی در کشورهای حوزه 

ظرفیت  نی ایران بر اساستمدّی نگی میان کشورهای حوزه راهکارهایی به منظور گسترش همکاری فره
 آیین نوروز ارائه خواهد شد.
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 مهمقدّ

نی ایران تمدّی ها و رسوم کهن ایرانی است که با آغاز سال نو در حوزه نوروز از جمله آیین

 21 /ل فروردیننی ایران در روز اوّتمدّی شده و امروزه نیز در کشورهای حوزه جشن گرفته می

و « نو»بی است که از دو جزء مرکّی (. نوروز واژه 7: 1374ب، شود )مصاحمارس جشن گرفته می

از « ز نورو»مفهوم  ،کندمعنا میی گونه که در لغت فارسی افاده تشکیل شده است و همان« روز»

گیرد. در این روز آنگاه که ق میخیزد و بر نخستین روز از نخستین ماه سال خورشیدی تعلّآن برمی

شود. روز نویی از سال جدید نیز شروع می ،شودیابد و فصل بهار آغاز میآفتاب به برج بره انتقال می

 (. 1: 1379بوده است )شعبانی،  3«نوگ روز»یا  2«نوک روج»اصل پهلوی این واژه 

ه ب« وروزن»نوروز در زبان عربی به دو صورت ذکر شده است: هم به صورت متداول فارسی آن 

تلف های مخنگاستعمال شده است. گذشته از این در فره« نیروز»ب معرّی کار رفته و هم به گونه 

ره نها اشاآ از فارسی و عربی نیز معانی مختلفی برای نوروز ذکر شده است که برای نمونه به برخی

 نیست؛ است چندان از یکدیگر متمایزتی نیز که در منابع آورده شده شود. گفتنی است توضیحامی

 ی نداشته و درصددخاصّی فهم معنای لغوی آن مشکل یا داعیه  وکس در اصل نوروز چون هیچ

ا رد ال متعدّاقودهخدا، ی ای هم برنیامده است؛ لذا چنانکه مشهود است لغتنامه مفهوم تازه ی ارائه

ر.ک: ه است )آنها پرداختی تی متین و حوصلتی وزین به بحث درباره جا جمع کرده و با دقّ در یک

 (.2: 1379شعبانی، 

ن از شود. این جشی و کهن ایرانیان محسوب مینوروز نخستین روز از فروردین ماه و جشن ملّ

ظ ا آن حفرا ب یرانیان پیوند عمیق خودعصری به عصر دیگر انتقال یافته و تا به امروز همچنان ا

ت لّمامعه و جروح  میان ما و گذشتگانمان که ،ها نبودتتی ایرانی است و اگر سنّاند. نوروز سنّکرده

ی حتّ وجوار ها در بیشتر کشورهای همی زمان افتاد. این جشن در همهجدایی می ،اندما را ساخته

شود. نوروز فرهنگ ایرانی محسوب میی بارز گستره حضوری پررنگ داشته است و مصداق  ،دورتر

ذات و  آفرینی درسرشار از روح مهرورزی و وحدت ،به عنوان میراث معنوی و شفاهی ایران اسالمی

 آید. اجزای خود است و منبعی غنی برای حفظ هویت فرهنگی به حساب می

رقرار مانده و از روزهای جشن و سروری که در میان ملل عالم بی شاید در میان همه 

ترین های دور تا امروز اعتبار و منزلت اجتماعی خود را حفظ کرده است، نوروز در ردیف مهمگذشته

نظر از اینکه جشنی چندروزه و بزرگ و گسترده و با تمهیدات ویژه آنها محسوب شود. چه، صرف
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ان و ایرانیان بوده ت مخصوص نیز که ایراست، از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی یک کشور و ملّ

 یکرهگیرد که به وسعت نیما دربرمیرود و قلمرو انسانی و جغرافیایی وسیعی رباشند، فراتر می

 بُعدی گسترده و جهانی یافته است. ،شمالی زمین است و به مالحظات فراوان

ه ب ،نی ایرانتمدّی و حوزه  به طور خاص ،فرهنگ ایرانیی های متمایز کننده یکی از ویژگی

ها و مراسمی است که در آغاز سال جدید با عنوان ها، یادمانای از جشنبرگزاری مجموعه ،طور عام

ها به نوعی آغاز سال جدید با آداب و رسوم شود. اگرچه در تمامی فرهنگانجام می« جشن نوروز»

ق سال مان آغاز دقیزآغاز سال جدید صرفاً به  ،ا در فرهنگ ایرانیشود امّی پاس داشته میخاصّ

ها و تشریفات تها قبل، شروع سال جدید نوید داده شده و سنّتشود؛ بلکه از مدّمحدود نمی

ت؛ های تأثیرگذاری نیز برخوردار اسژگیاز وی ،شود که عالوه بر زیباییی برای آن برگزار میخاصّ

 و مناطق رزهای جغرافیایی محدود نشده و در کشورهام که امروزه مراسم جشن نوروز صرفاً بهچنان

های آن برخی از آیین ،نتوا شود و در حدّبرگزار می -هر چند به صورت محدود -بسیاری این جشن

 گیرد. ه قرار میمورد توجّ

 ید( شروعهای بسیار دور )از زمان پادشاهی ایرانی به نام جمشبه عبارت دیگر، نوروز از زمان

رانیان هایی که ایمینی ادامه دارد و به تدریج در سرزو تا امروز در ایران به عنوان عید ملّشده است 

های به ترین جشنکردند نیز مراسم نوروز انجام شده است. نوروز یکی از کهنبه آن جا مهاجرت می

برای  یفرهنگ مشترک و عاملی مینه های برجسته در زجا مانده از دوران باستان و یکی از آیین

وه شود. این آیین عالنی ایران محسوب میتمدّی همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای حوزه 

شورهای کاز جمله آسیای مرکزی، قفقاز،  ،ن ایرانیتمدّی بر ایران در دیگر کشورهای حوزه 

 پاکستان جنوبی خلیج فارس،ی جوار ایران در غرب و شرق مثل عراق، ترکیه، کشورهای حوزه هم

(. 3 :2003شود )میخاییل، ه هم جشن گرفته میی مناطق دیگر ازجمله بالکان و شبه قارّو حتّ

دهد که برخی از نی ایران نشان میتمدّی بررسی دقیق آیین نوروز در میان کشورهای حوزه 

ین حال عنی ایران مشترک است و در تمدّی ها و آداب و رسوم نوروزی در کشورهای حوزه تسنّ

ررسی ب ،وهششود. هدف اصلی از انجام این پژهایی دیده میتفاوت ،آداب و رسوم نوروزی در برخی

ی  حوزه توان از آیین نوروز برای گسترش همکاری میان کشورهایاین موضوع است که چگونه می

 ش پژوهش، روانگاریاستفاده از رویکرد نظری سازهی نی ایران بهره گرفت. بنابراین در ادامه تمدّ

ن شود جایگاه آیین نوروز به عنوامی تالش ،و با تأکید بر مفهوم ایران فرهنگی تحلیلی -یفیتوص

حث سوم نی ایران تبیین شود و در مبتمدّی بستری برای همگرایی فرهنگی در کشورهای حوزه 

ی نتمدّی هم پیشنهادها و راهکارهایی به منظور گسترش همکاری فرهنگی میان کشورهای حوزه

 اساس ظرفیت آیین نوروز ارائه خواهد شد. ایران بر
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 گیری هویت مشترک ایران فرهنگی؛ بستری مناسب برای شکل -1 

نی در جغرافیای هویتی تمدّ-های اصلی فرهنگیعنوان یکی از حوزه، همواره به4ایران فرهنگی

هایی ات تاریخی و فراز و نشیبرغم تحولّه پژوهشگران و اندیشمندان بوده است. بهجهان مورد توجّ

هایی هستیم که پیرامون ایران که پدیدار شده است، همچنان شاهد غنای روزافزون آثار و نوشته

گیرد که ها را دربر میتای از ملّایران فرهنگی مجموعه آید.تحریر در میی فرهنگی به رشته 

ها، شیوة زندگی تملّ سی جداکننده یی سیاهاها و مرزبندیرغم تفاوتفرهنگ مشترکی دارند و به

زند. این اشتراک فرهنگی و نظام ارزشی وبیش یکسانی آنها را به یکدیگر پیوند میو نظام ارزشی کم

های منطقه شده است. تیکسان، با شکل دادن روح جمعی، منجر به بروز هویتی جمعی در میان ملّ

شود. ایران وجه تمایزشان با دیگران شناخته میهویتی که عامل بروز احساس یگانگی در بین آنها و 

نی ایرانی در کشورهای تأثیر و تبادالت هویتی ـ تمدّی کننده منعکس ،فرهنگی، از حیث مفهومی

واحد است. ی نی آنها در یک پیکره منطقه در امتداد یکدیگر و امتزاج مواریث فرهنگی و تمدّ

های مشترک زبانی، فرهنگی و فهعناصر و مؤلّی نی مشترکی که به واسطه چارچوب فرهنگی ـ تمدّ

تاریخی کالنی است که معرفت و هویت را به هم پیوند ی اجتماعی پدید آمده است، حاصل تجربه 

را به بار آورده است. ایران فرهنگی به جغرافیایی اشاره دارد که در آن « نیخودآگاهی تمدّ»داده و 

جریان دارد. در برخی از  ،شودن ایرانی شناخته میدّعنوان فرهنگ و تمنی که بهفرهنگ و تمدّ

مردم  فی شده است. در این تعریف، همه ین ایرانی معرّتمدّ ات، این جغرافیا با عنوان حوزه یادبیّ

فرهنگ  ن بزرگ هستند که عناصری چون تاریخ،ق به یک تمدّهای مختلف این حوزه متعلّو قومیت

نها را به هم پیوند زده و ای مشترک، آ، و جهان اسطورهزیست مشترک، اَشکال پایدار نحوه ی

هایی را دربر ای را شکل داده است. در معنای محدود، این جغرافیا سرزمینپیوستههمبه مجموعه ی

ن، افغانستان کنند و شامل کشورهای ایرامی گیرد که اکثریت مردم آن به زبان فارسی صحبت می

گیرد که در قرون ای را دربر میعنای وسیع، ایران فرهنگی محدودها در مامّ شود؛و تاجیکستان می

فالت ایران در آسیای غربی، ایران  یران در آن مستقر بود. این محدوده یامپراتوری بزرگ ا ،گذشته

هرین و سواحل النّبین های آسیای مرکزی، منطقه ی قفقاز، منطقه ین، سرزمینکنونی، افغانستا

 (.48: 1390گیرد )قاسمی، هند را دربر می ه یقارّبخش وسیعی از شبهجنوبی خلیج فارس و 

 -است که در یک فضای فرهنگی« هاییامتزاج افق»تمام نمای ی ینه ی ایران فرهنگی، آیحوزه 

های قوق مختلف، زمینهها و شرو، شاهد آن هستیم که در حوزهاندیشند. از اینهویتی مشترک می

                                                           
4. Cultural Iran 
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توان هویتی مشترک و اصیل را ترسیم نمود. د دارد که براساس آن میفراوانی وجو قابل اجماع

های جغرافیایی و رسمی کنونی است و تر و فراتر از مرزبندیجغرافیای فرهنگی ایران بسیار گسترده

های وسیعی از آسیای صغیر تا های متمادی، بخشقرن گیرد. طیّشعاع بسیار وسیعی را دربرمی

تمدّنی  اند و سیطره ین بودهزمیآسیای میانه، تحت تأثیر فرهنگ و تمدّن ایرانالنّهرین، هند و بین

های وسیعی از جهان، ظرفیت قابل توجّهی را در پیشبرد اهداف تواند در بخشایران هنوز هم می

های قدرتمند نظام جمهوری اسالمی و دیپلماسی عمومی و فرهنگی آن فراهم آورد. وجود حکومت

های ها برای گسترش مرزها و محدودههایی که توسّط این حکومتن و لشکرکشیدر تاریخ ایرا

تسلّط فرهنگ ایرانی در مناطق تصرّف شده را فراهم ساختند.  جغرافیایی صورت گرفتند، زمینه ی

های ها و جشنتوان در زبان، تاریخ، ادبیّات، آئینآثار سیطره و حاکمیّت فرهنگ ایرانی را می

 ادّعا نمود گستره ی توانروست که میمشاهده نمود. از این ،های تصرّف شدهمردمان سرزمین

انستان و چین در شرق، عراق، ترکیه فرهنگی ایران از آسیای میانه تا قفقاز در شمال، پاکستان، افغ

گیرد )نظری، هند را در جنوب دربرمی و سوریه در غرب و منطقه ی خلیج فارس و شبه قارّه ی

1390 :28.) 

های ای وسیع با کشورهای مختلف است. در این حوزه، نظامبه عبارت دیگر، ایران فرهنگی حوزه

های متفاوت و گاه متعارض و متضاد با یکدیگر، و نخبگان فکری و گیریسیاسی دارای جهت

های کامالً مذهبی تا الئیک، گیریهای مختلف در کنار هم حضور دارند. جهتسیاسی دارای گرایش

گیرد. گرا را دربر میگرا تا جهانیخورده، و ملّی کمونیسم شکستگرا تا متمایل به شرق و حتّغرب

 ،نیافتگیا توسعههای منطقه قرار دارد، امّتای در اختیار ملّبازار وسیع و گسترده ،ازنظر اقتصادی

ل و مکمّویژگی اقتصادهای منطقه است. این ویژگی و ضعف ناشی از آن باعث شده است تا غیر

ایران فرهنگی باشد. ازنظر  حوزه ی ویژگی بارز اقتصاد کشورهای ،وابسته به خارج بودن از منطقه

کنند. ع در این حوزه وجود دارد. اقوام مختلفی در این منطقه زندگی میتنوّ ،های انسانیگروه

 ،در این حوزههای مذهبی مختلفی را در خود جای داده است. ازلحاظ مذهبی نیز این منطقه گروه

ع قومی و کنند. تنوّن، در همسایگی هم زندگی میمذهب و اهل تسنّمسلمان و مسیحی، شیعه

های آسیای که بعد از استقالل جمهوریهای تنش در این مناطق است؛ چنانمذهبی یکی از ریشه

ها و یعنوان یکی از عوامل خشونت و درگیری، هم در داخل جمهوراین عامل به ،مرکزی و قفقاز

ع آنچه مردم این حوزه (. باوجود این تنو28ّ: 1390ها، شناخته شده است )نظری، هم بین جمهوری

نی تمدّی وجود اشتراکات فرهنگی در حوزه  فرهنگ مشترک است. ،زندر پیوند میرا به یکدیگ

ی ها در دو دهه تیت یافتن نقش و جایگاه فرهنگ در تعامالت میان ملّایران از یک طرف و اهمّ

ای را برای همگرایی فرهنگی فراهم آورند. در واقع، هتوانند ظرفیت بالقوّاخیر از طرف دیگر، می
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شدن، ماهیت و جهانیی های فرهنگی پدیده فهر از اوضاع و مؤلّجهانی امروز متأثّی جامعه 

نگی داده تا به ایفای ساختاری فرهنگی یافته است و این امکان را به بازیگران دارای قدرت فره

جدید  ی های فرهنگی به مثابه حوزهنقشی گسترده در سطح جهانی بیندیشند و از رقابت

 (.7: 1387المللی سخن بگویند )گودرزی، بینی آفرینی در عرصه قدرت

ی بس ابایست حوزههویت فرهنگی ایران، میی بنابراین برای شناخت عناصر تعیین کننده 

یش پن بسیار گی کهزیرا این هویت فرهن ی کنونی را در نظر آوریم؛رو جغرافیایی ملّتر از قلمگسترده

ساله،  هزار های جغرافیایی رسمی کنونی ایران، شکل گرفت و در یک دوران چنداز تعیین مرزبندی

 -سیدی سیاوسیعی از جهان را در برگرفت. مفهوم ایران، برای ایرانیان، فراتر از واحی پهنه 

وم ن با دو مفهایرا -ییشناس ایتالیاایران -معنایی فرهنگی دارد. به زعم جراز دو گنولی ،اجتماعی

 قابل توضیح است: « مفهوم سیاسی»و « فکر»

«ّ ر ا ق ن فکر در سراسر فالت  ه عنوا ب ن  را ی نی ی ه ا معا و  راکنده است  پ ن  را ی ا

ّ ا متبادر میمتعد ر صالت  ا و  بت، شرافت  جا زرگی، ن زد. همچنیندی نظیر ب  سا

ه ن ب را ی و در ا ا پشت سر گذاشته  ر اریخی طوالنی  ت ن یک مفهوم سیاسی،  عنوا

متعدّ ر سال گذشته مرزهای   (.7: 1388دی، خان محمّ)«دی داشته استسه هزا

در های پیسلساله و از خالل نیک تاریخ چند هزار عناصر هویت فرهنگی ایران طیّی  مجموعه

ی ه به جاکه است و امروز به ما طرز فکر و رفتاری بخشید ل یافتههای بسیار تحوّپی و با پایمردی

 دهد. ت و همدلی با آنها را نشان میی از دیگران، محبّینفرت و واگرا

 

 های ایران فرهنگی. ویژگی2-1

ن ایرا ینی بر ابعاد دیگر موجب شده است که حوزه الف. برجسته بودن وجوه هویتی ـ تمدّ

ی ـ هویت بیشتری برخوردار باشد. از آنجایی که نقش عوامل فرهنگی از مانایی و تأثیرگذاری

ک گذاری فکری در این حوزه به بازسازی و تحرّتوان با سرمایهدار است، میفرهنگی دیرپا و دامنه

 د.کربخشی آن اقدام 

وزه های همکاری و همگرایی در حع، موجب شده است زمینههای متنوّب. برخورداری از ظرفیت

اریخ تدیگری باشد ـ عواملی نظیر زبان، دین مشترک، ی نگی بیش از هر حوزه ایران فرهی 

های تاریخی مشترک، آداب و رسوم مشترک، سطح مرزی، شخصیتهای فرهنگی فرامشترک، چهره

 د.کنر ع و متکثّعامل را متنوّتهای همکاری و تواند زمینهنسبتاً یکسان، .... میی توسعه 

ایران فرهنگی موجب ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری فرهنگی در ی پ. قدمت و اصالت حوزه 

توان با سازد که میو این ایده را قابل باور می شودهای حاضر در این حوزه میمیان افراد و گروه
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نی حوزه به ترسیم الگوی هویتی ـ فرهنگی قدرتمندی گیری از میراث غنی فرهنگی ـ تمدّبهره

 های دیگر را داشته باشد.ها و فرهنگرویارویی با هویت مبادرت ورزید که یارای

گی و کپارچت. امتداد مرزهای فرهنگی ـ جغرافیایی در این منطقه، موجب شده است که شاهد ی

نسته ی تواتعامل مستمر کشورهای این حوزه با یکدیگر باشیم. احساس قدمت جغرافیایی و فرهنگ

میان  د و کمتر احساس بیگانگی درین حوزه فراهم آورای را برای کشورهای ااست ظرفیت گسترده

رهنگی ایی فق به یک جغرافیمردمان این کشورها نسبت به یکدیگر وجود داشته باشد )احساس تعلّ

 وق هویت مشترک هایی سبب شده تا زمینه و بستر تحقّمشترک(. بنابراین وجود چنین ویژگی

ریزی برنامه یاز بهق این امر نا برای تحقّم باشد. امّنی ایران فراهتمدّی همگرایی فرهنگی در حوزه 

فرهنگی در  طور که گفته شد اشتراکات زیادانفرهنگی است. درواقع همی ت در حوزه درازمدّ

فرد بوده بههای منحصرترین آنها که دارای ویژگینی ایران وجود دارد ولی یکی از مهمتمدّی حوزه 

ن آیی ،هایی ارائه کردبرنامه وک و همگرایی در مورد آن اندیشید ق هویت مشترتوان برای تحقّو می

توان از چنین شود به این سؤال پاسخ داده شود که چگونه مینوروز است. در مبحث بعد تالش می

 نی ایران بهره جست؟ق همگرایی فرهنگی در حوزه تمدّظرفیتی برای تحقّ
 

 نی ایرانتمدّی یین نوروز به مثابه بستری برای همگرایی کشورهای حوزه .  آ2-2 

شود و نی ایران برگزار میتمدّی ی است که در کشورهای حوزه یهاآیین نوروز از جمله آیین

ه نی ایران مورد توجّتمدّی ق همگرایی میان کشورهای حوزه ی برای تحقّیهاتواند به عنوان زمینهمی

های نظری توانیم با استفاده از گزارهانگارانه به موضوع نگاه کنیم میاز منظری سازهقرار گیرد. اگر 

ه نی ایران را تحلیل کنیم، البتّتمدّی ق همگرایی میان کشورهای حوزه چگونگی تحقّ ،انگاریسازه

ی بر و طوالنی بوده و نیازمند همراهی و رضایت همه ق این امر بسیار زمانشایان ذکر است که تحقّ

ق همگرایی فرهنگی و توان انتظار تحقّاعضا است. بنابراین اگر دو شرط گفته شده رعایت نشود نمی

در مقابل نی ایران داشت. هویت جمعی فقط تمدّی ی مشترک در کشورهای حوزه «ما»رسیدن به 

یا همان هنجارهای مشترک یک  5«مای صریح»بلکه عالوه بر دیگری  شود؛میساخته ن« دیگران»

یت دارد. بنابراین این هنجارها، اصول و تر، نهاد نیز به همان اندازه اهمّگروه یا در سطح وسیع

توانند در نی ایران( میتمدّی های فرهنگی مشترک میان اعضای یک گروه )مثالً حوزه فهمؤلّ

 ،انگاریمنافع اعضای آن نهاد یا گروه را بسازند. بنابراین، طبق دیدگاه سازه ت هویت ودرازمدّ

خود هویت مشترک اعضای  ،همان هنجارها، اصول و قواعدی واسطه توانند بهها و نهادها میسازمان

                                                           
5. Explicit We 
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خود را به وجود آورند و ظهور احساس این هویت مشترک و جمعی میان کشورهای عضو یک نهاد 

 ی شود. درواقعهای عضو آن تلقّای مهم در ترویج همکاری و همگرایی میان دولتفهتواند مؤلّمی

های آنها محصول ساختارهای یابند و هویتانگاری به شکل اجتماعی قوام میکنشگران از منظر سازه

گیری هویت جمعی و به بیان دیگر همگرایی در االذهانی است. به بیان دیگر، شکلاجتماعی بین

ه به آنها و ها و شرایطی است که در صورت توجّنی ایران نیازمند زمینهتمدّی کشورهای حوزه میان 

فرهنگی ی خصوص در حوزه توان انتظار داشت که همگرایی میان آنها بهبالفعل کردن آنها می

ن گیری همگرایی میالیه شکلاوّ ی تواند به عنوان زمینههای مشترک که میفهق شود. این مؤلّمحقّ

های تاریخی جغرافیا؛ خاطرات تاریخی مشترک یا برداشتی فه عبارتند از:  مؤلّ ،ی شودآنها تلقّ

 ها و آداب و رسوم مشترک؛ مشاهیر و فرهیختگان؛ دین؛ و زبان و ادبیات.مشترک؛ آیین

ای باشد و موضوع تواند موضوع پژوهش جداگانهها میفهنظر به اینکه بررسی هرکدام از این مؤلّ

ق قّهای آیین نوروز برای تحها و ظرفیتدر این مقاله بر قابلیت ،این مقاله بررسی آیین نوروز است

مله ز از جنی ایران تمرکز خواهد شد. درواقع نوروتمدّی همگرایی فرهنگی میان کشورهای حوزه 

هایی که نها و آییفردی است و آن را از دیگر جشنهای منحصر بههایی است که دارای ویژگیآیین

فرد به شرح های منحصر بهاین ویژگی متمایز کرده است. ،شودالمللی برگزار میبینی در عرصه 

 ذیل است:

 وروز یک جشن محتوایی و معنوی است.ن 

 ه و با بهار طبیعت تنظیم شده است.نوروز جشنی واقعی بود  

 ی رحم، صله  ترین هنجارهای مستتر در آن عدالت، بازگشت، پاکی، صلح، همدلی،مهم

 احترام به بزرگان است.

 دارند.یمکنند و آن را گرامی بیش از چهارصد میلیون نفر در جهان جشن نوروز را برگزار می 

 های خاص و منحصر به فرد است .دارای آیین 

ز ستفاده ااتوان با نی ایران، میتمدّی ه به وجود اشتراکات آیین نوروز در کشورهای حوزه با توجّ

تواند به عنوان یمرا ارائه داد که  ، پیشنهادهاییلماسی عمومیانگارانه و با تمرکز بر دیپسازه رویکرد

ه د توجّگی مورنی ایران در بُعد فرهنتمدّی ق همگرایی میان کشورهای حوزه راهکارهایی برای تحقّ

نی تمدّی حوزه ای کشورهی جویانه تواند مبنای تعامالت همکاریقرار گیرد. درواقع آیین نوروز می

 گیری هویت و به دنبال آن منافعفرهنگی( قرار گیرد و سبب شکلی خصوص در حوزه ایران )به

یند تواند مبنای فرآیممشترک فرهنگی  هایفهها و مؤلّزیرا این شاخص د؛مشترک میان آنها شو

ریق طن از یرانی اتمدّی کشورهای حوزه  ،یندعی پیچیده قرار گیرد و در این فرآیادگیری اجتما

 کنند.های جدیدی را کسب میفرهنگی با یکدیگر، منافع و ترجیحی جویانه تعامل همکاری
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 نی ایرانتمدّی راهکارهایی برای تقویت همگرایی فرهنگی در حوزه   .2

های مینهزرخی بذکر این نکته ضروری است که خوشبختانه  ،قبل از اینکه این راهکارها ارائه شود

فرهنگی و به صورت ی ه جویانه در زمینالمللی برای گسترش این تعامالت همکاریجهانی و بین

 ترین آنها به شرح ذیل است:ص در خصوص آیین نوروز صورت گرفته است که مهممشخّ

هانی ثبت میراث غیرملموس جبه عنوان  ط یونسکونوروز توسّ ،شمسی 1388مهرماه  8در تاریخ 

ن وروز به عنواکشور دنیا در یونسکو به ثبت جهانی رسید. درخواست ثبت ن 7. این تقاضا به نام شد

تان، زبکستقاضای مشترک کشورهای ایران، ترکیه، هند، آذربایجان، ا ،میراث غیر ملموس جهانی

 (. WWW.UNESCO.Org)قرقیزستان و پاکستان بود

روردین( ل فماه مارس )اوّ 21خود، ی فوریه  23حد هم در نشست عمومی سازمان ملل متّمجمع 

 جهانی عید نوروز به رسمیت شناخت. را به عنوان روز

شورهای کدر ایران )با حضور سفیران  1388ی ثبت جهانی آیین نوروز در اسفند ماه جشن ملّ

 رسید. نیز در همین راستا به امضا نوروز در تهرانی نوروز( برگزار شد و بیانیه ی حوزه 

 جهانی جشن جهانی نوروز در جمهوری اسالمی ایران از دستاوردهای جشنی تأسیس دبیرخانه 

باد تاریخی سعدآ -در مجموعه فرهنگی 1390بود و این دبیرخانه همزمان با نوروز  1389نوروز 

 (.15/8/1391ی فارس، تاریخ مراجعه شد )خبرگزارافتتاح 

ه ب 1390مراسم دومین جشن جهانی نوروز در روزهای ششم، هفتم و هشتم فروردین سال 

ای وزر ومیزبانی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد. در این مراسم رؤسای جمهور، نخست وزیر 

آنالین، رکت کردند )همشهری نی ایران شتمدّی زبان و کشورهای حوزه خارجی کشورهای فارسی

 (.15/8/1391تاریخ مراجعه 

سی سای جمهور کشورهای فاربا حضور رؤ 1391ی نوروز در نوروز مراسم سومین جشن جهان

پا وروزی برنگاه در میدان نوروزگاه شهر خجند نمایش ،زبان در تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم

 (.15/8/1391شد )خبر آنالین، تاریخ مراجعه 

در ن ط نمایندگی جمهوری اسالمی ایرابوستهی توجّطور که گفته شد اقدامات قابل اگرچه همان

 های مساعد برایراهکارهایی هم به منظور ایجاد زمینه سازمان یونسکو صورت گرفته است،

ترین آنها به شود که مهمنی ایران ارائه میتمدّی  گیری هویت جمعی در میان کشورهای حوزهشکل

 شرح ذیل است:

المللی این خصوص )مثالً با نام سازمان جهانی نوروز، سازمان بین حادیه درایجاد یک سازمان یا اتّ

جهانی نوروز( به منظور تقویت همکاری کشورهای  ی حادیهالمللی نوروز یا اتّبین ی حادیهنوروز، اتّ
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دهد که ای نشان میق همگرایی منطقههای عینی و موفّنمونه ی عضو در این زمینه. درواقع مطالعه

صی های تخصّها، رایزنیی در گسترش تعامالت، نشستنقش بسیار مهمّ ،حادیهو یا اتّ ایجاد یک نهاد

ها حادیهها، نهادها و اتّانگاری بر این نظرند که سازمانو گفتگوهای هدفمند دارد. پژوهشگران سازه

 توانند به عنوان ظرفیتیشوند و میبه عنوان بستری مناسب برای تعامالت میان اعضا محسوب می

بسیاری از ی اعضا به حساب آیند. چون زمینهی جویانه مناسب برای گسترش تعامالت همکاری

ها خواهد بود. شایان ذکر است که تالش برای همین تعامالت اعضا در درون سازمان ،هاهمکاری

ی حادیه ق همگرایی از قبیل اتّهای موفّچون نمونه ،حادیه نسبت به سازمان اولویت داردایجاد اتّ

 آیند.حادیه به حساب میآن هم اتّاروپایی و یا آسه

ها، المللی نوروز به توافق برسند، بر اثر تعامالت، نشستبینی اگر اعضا بر سر ایجاد اتحادیه 

نهادینه شدن هنجارهای آیین ی حادیه، زمینه ها و گفتگوهای میان اعضا در درون این اتّرایزنی

شود. در آیین نوروز نیز رحم، بازگشت و همدلی فراهم می ی ی، صلهنوروز از جمله صلح، عدالت، پاک

اعضا مهم بوده و به آن هنجارها ی هنجارهایی مستتر است که برای همه  ،همان طور که بررسی شد

نوروز ایجاد شود، در اثر تعامالت، ی حادیه در زمینه گذارند. بنابراین در صورتی که این اتّاحترام می

توان انتظار داشت که بسترهای حادیه میهای اعضا در درون این اتّتگوها و نشستها، گفرایزنی

 ی مساعدی برای درونی شدن و نهادینه شدن این هنجارها در میان اعضا فراهم شده و زمینه

المللی نوروز بینی حادیه توان در اتّگیری هویت جمعی میان اعضا به وجود آید؛ بنابراین میشکل

ای برای نهادینه کردن و درونی تأکید کرد و تالش گسترده« هنجارهای نوروز»یا  6«نوروز راه»نیز بر 

 فراهم کرد.  ،فرد نیز دارندمنحصربه ی کردن این هنجارها که جنبه

دیگر این است که با استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی، این تعامالت هم در سطح ی نکته 

فقط محدود به سیاستگذاران  مردم و جوامع صورت پذیرد و ی هسیاستگذاران و هم در سطح عامّ

به تعبیر دیگر این تعامالت در تمامی سطوح دولتی و غیر دولتی انجام پذیرد. درواقع  نباشد؛

 ،نی ایرانتمدّی همگرایی فرهنگی میان اعضای حوزه  ،گیری هویت جمعی و یا به تعبیر دیگرشکل

، فرآیند همگرایی فرهنگی، طور که گفته شدست زیرا همانه ویژه به سطح جوامع انیازمند توجّ

ق در تمامی سطوح است؛ چه بسا جوامع و مردم به خاطر بر بوده و نیازمند تحقّیندی زمانفرآ

نی تمدّی مندی بیشتری برای همگرایی با دیگر مردمان کشورهای حوزه اشتراکات فرهنگی، عالقه

ی ق همگرایی میان کشورهای حوزه نیازهای تحقّاز جمله پیشه به این سطح نیز ایران دارند و توجّ

                                                           
6. Norouz Way  
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یندی از پایین ، فرآی خیلی از پژوهشگران همگرایی بر این نظرند که همگرایینی ایران است. حتّتمدّ

 ق آن دارند.ری در تحقّبه باال بوده و مردم و جوامع نقش مؤثّ

حوزه ی مگرایی میان کشورها ق هحقّگیری بسترهای مناسب جهت تدیگر برای شکلی فه مؤلّ

وروز هر نگیری هویت جمعی میان آنها، برگزاری جشن های نی ایران و یا به تعبیر دیگر شکلتمدّی 

ن آکت در اعضا برای شری ه حادیه و دعوت از نمایندگان بقیّسال در یکی از کشورهای عضو اتّ

مورد  نوروز، اینی حادیه در زمینه رغم نبود یک اتّبه ،باشد. خوشبختانه در سه سال گذشتهمی

ونسکو، ان یانجام شده است. پس از ثبت جهانی نوروز به عنوان میراث غیر ملموس جهانی در سازم

رگزار ببه میزبانی جمهوری اسالمی ایران در تهران  1390و  1389های جشن جهانی نوروز در سال

یشنهاد روز در تهران تأسیس شد. پجشن جهانی نوی دبیرخانه  1390ی در نوروز سال شد و حتّ

ی قّجهانی نوروز تلی حادیه اتّی خانه ای برای تأسیس دبیررخانه به عنوان زمینهشود که این دبیمی

نسبت ای بهتواند به عنوان تجربهط آن صورت گرفته است و میهای خوبی توسّالیتشود زیرا فعّ

 ی شود. تلقّجهانی نوروز ی حادیه ایجاد اتّی ق در زمینه موفّ

های های مشترک نوروزی کشورهای عضو در جشنراهکار پیشنهادی بعدی، تأکید بر آیین

ی و اعم از دولت ی مخاطبان،ه ها برای کلیّها، نمایشگاهها، جشنسالیانه و نمایش آن از طریق فیلم

ه تعامالت گونینه به اشتراکات از طریق اتوجّ ،انگاریغیردولتی است. درواقع از منظر سازه

ی گیری هویت جمعی تلقّای مساعد برای شکلتواند به عنوان زمینهفرهنگی میی جویانه همکاری

ی برگزار نی ایران به صورت مشابهتمدّی های حوزه های نوروزی در تمامی کشورشود. خیلی از آیین

رهای تمامی کشوو در  شتن آنها در سطوح مختلفنمایش گذاشود و تأکید بر این اشتراکات، به می

 تواند به عنوانمی ،مردم به صورت یکسان و مشابهی ام نوروز برای همه نی ایران در ایّتمدّی حوزه 

گیری همگرایی فرهنگی و هویت جمعی میان اعضا قلمداد مساعدی برای شکلی بستر و زمینه 

 شود.

ها بر این آیین آن فیلم هایی است که درپیشنهاد بعدی در قالب دیپلماسی رسانه ای، تولید فیلم

فانه در دهد که متأسّهای صورت گرفته نشان میمشترک و کهن سه هزارساله تأکید شود. بررسی

ن امر صورت نگرفته است. تولید هی از سوی مسئوالن و متخصّصای و قابل توجّاقدامات جدّی زمینه 

نی تمدّی کشورهای حوزه ی ه آن به زبان بقیّی های اثرگذار و قوی در این زمینه و ترجمه فیلم

فی این تواند به عنوان یک اقدام مهم و اثرگذار قلمداد شود. زیرا یکی از راهکارهای معرّایران می

های تاریخی و مستند پخش فیلم ،نی ایرانتمدّی مردم کشورهای حوزه ی ه میراث کهن برای عامّ

یخی و وجوه و اشتراکات فرهنگی در جغرافیایی، ابعاد تاری اثرگذار است که در آن به گستره 

ه و اهتمام ویژه صورت گیرد. درواقع اگر این گزاره را بپذیریم نی ایران توجّتمدّی کشورهای حوزه 
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ی «ما»گیری شود و شکلق همگرایی و هویت جمعی صرفاً در سطح دولتی انجام نمیکه تحقّ

این گزاره را مطرح کنیم که یکی از  توانیمباشد آن وقت میمشترک نیازمند سطح غیردولتی هم می

فی اشتراکات فرهنگی از طریق ساخت، نمایش و معرّ ،ق این هویت جمعیابزارهای مناسب برای تحقّ

 های اثرگذار است.پخش فیلم

پ ، چادیپلماسی فرهنگی است ،راهکار بعدی که مبتنی بر دیپلماسی عمومی و به صورت خاص

اریخ، های )ادبیات، هنر، سیاست، فرهنگ، تنوروز در حوزهی  صی در زمینهکتابها و نشریات تخصّ

ند بصی که در های تخصّهای مختلف است. عالوه بر تولید فیلمجغرافیا، اقتصاد، فلسفه و...( به زبان

ی گیری هویت جمعی میان کشورهای حوزه های شکلقبل به آن پرداخته شد، یکی دیگر از زمینه

از  وروزنصی در خصوص نوروز و پرداختن دقیق به آیین چاپ کتب و نشریات تخصّ ،نی ایرانتمدّ

های مختلف دینی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فلسفی، جنبه

ای به این ه و اهتمام ویژهشود که توجّپیشنهاد می های مختلف است.شناختی و تاریخی به زبانمردم

یران نی ادّتمی ی سیاستمداران دیگر کشورهای حوزه تا مردم، پژوهشگران و حتّمورد صورت پذیرد 

مستند و  گیرند از این طریق و به صورت کامالً علمی،که در کشور خودشان آیین نوروز را جشن می

در  شوند و نوروز آشنای ل با برگزاری آیین نوروز در دیگر کشورهای حوزه اوّی مستدل در وهله 

 . دریابند ان رانی ایرتمدّی شتراکات آیین نوروز در کشور خودشان و دیگر کشورهای حوزه ادامه هم ا

ها و شننوروز و دیدن جی ایجاد تسهیالت برای شهروندان به منظور سفر به کشورهای حوزه 

دی راهکار پیشنها ،ار می گیرددیپلماسی عمومی قری که در حوزه  ،های نوروزی از نزدیکآیین

ی ه حوز ق هویت جمعی در میان مردمان کشورهایزیرا یکی دیگر از راهکارهای تحقّ بعدی است؛

فر سدیه جهت حاتّام نوروز برای شهروندان کشورهای عضو اایجاد تسهیالت ویژه در ایّ ،نی ایرانتمدّ

شود بعد از های نوروزی است. پیشنهاد میها و آیینحادیه و شرکت در جشنبه دیگر کشورهای اتّ

ریق طای صورت گیرد زیرا از این در این خصوص اهتمام ویژه ،جهانی نوروزی حادیه گیری اتّشکل

 راننی ایمدّتی برگزاری آیین نوروز در دیگر کشورهای حوزه ی کشورها با نحوه ی ه شهروندان بقیّ

ا آشنورها ر کشو به صورت کامالً مستقیم با اشتراکات برگزاری آیین نوروز در کشور خودشان و دیگ

 شوند.می

فی آیین نوروز ای نوروز در قالب دیپلماسی رسانه ای و معرّرسانهی پیشنهاد دیگر، ایجاد شبکه 

ن کار ه اجرایی شدن و یا نشدن این پیشنهاد متضمّکشورها از طریق این شبکه است. البتّی در همه 

باشد. درواقع ایجاد و تأسیس سنجی تأسیس این شبکه میامکان ی ای در زمینهپژوهشی جداگانه

ق همگرایی تواند به عنوان یکی از راهکارهای تحقّجهانی نوروز میی حادیه ط اتّاین شبکه توسّ

اجرای آیین ی زیرا تأکید بر اشتراکات آیینی، نحوه  ه قرار گیرد؛مورد توجّ ،فرهنگی و هویت جمعی
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نی ایران و تأکید بر هنجارهای مشترک نوروز از طریق تمدّی حوزه  کشورهایی نوروز در همه 

تواند در شناخت آیین نوروز در میان ها، تئاترها، موسیقی، نماهنگ و ... میها، نمایشپخش فیلم

ه هی داشته باشد. البتّنقش قابل توجّ ،دیگر ملل و نهادینه شدن و درونی شدن هنجارهای مشترک

 ای است.تشکیل این شبکه خود نیازمند پژوهش جداگانه سنجیامکان ی مطالعه

های کتاب در اننی ایرتمدّی ه به آیین نوروز و اشتراکات آن در کشورهای حوزه راهکار دیگر توجّ

یکی از  اجتماعی پیچیده است و ریتأکید بر یادگی ،های ایجاد هویت جمعیدرسی است. یکی از راه

شود در آموزش از طریق کتب درسی است. پیشنهاد می ،ههای یادگیری اجتماعی پیچیدابزار

مختلف  ات مقاطعجتماعی، جغرافیا و ادبیّامثل تاریخ، علوم  ؛های درسی مرتبط با این آیینکتاب

ین در نی ایران، بخشی به موضوع نوروز و برگزاری این آیتمدّی تحصیلی در کشورهای حوزه 

 ا کند.  نی ایران اختصاص پیدتمدّی کشورهای حوزه 

تواند به عنوان ابزاری ای هم میتلویزیونی فرهنگ در قالب دیپلماسی رسانهی تأسیس شبکه 

ط وسّتفته ه به اقدامات مثبت صورت گره قرار گیرد. با توجّق هویت جمعی مورد توجّبرای تحقّ

 مثل ؛صیهای تخصّسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران درخصوص تأسیس و ایجاد شبکه

رهنگ صی با عنوان فای تخصّشود شبکههای ورزش، پویا، سالمت، قرآن، و بازار پیشنهاد میشبکه

ریزی شده به بررسی م و برنامهرت منظّهای این شبکه به صوتأسیس شود و یک بخش مهم از برنامه

 -یراننی ادّمتی چه در ایران و چه در دیگر کشورهای حوزه  -اجرای آنی دقیق آیین نوروز و نحوه 

تا  ،وندنی ایران هم ترجمه شتمدّی کشورهای حوزه ها به زباناختصاص یابد. در ضمن اگر برنامه

 ق هویتهای بیشتری برای تحقّهزمین ،ها استفاده کنندشهروندان آنها نیز بتوانند از این برنامه

 جمعی فراهم خواهد شد.

 خصوص به زبان کشورهایبه -های مختلفاننوروز به زبی آثار منتشر شده در زمینه ی ترجمه 

ظرهای ق هویت جمعی است. خوشبختانه از منراهکار دیگری برای تحقّ -نی ایرانتمدّی حوزه 

چاپ و  مینهزهی هم در این ه قرار گرفته و آثار خوب و قابل توجّآیین نوروز مورد توجّ ،مختلف

ین آثار و از ااستفاده ی ینه زم ،جمه شوندهای دیگر هم ترمنتشر شده است. اگر این آثار به زبان

نی تمدّ یزه ن و استادان دیگر کشورهای حوقاط شهروندان، پژوهشگران، محقّتوسّ آشنایی با آنها

 شود.فراهم می ،نوروز هستند مند به پژوهش بر روی آیینایران که عالقه

ایران، حمایت از انجام  نیتمدّی ق هویت جمعی در کشورهای حوزه یکی دیگر از راهکارهای تحقّ

های و تالش برای چاپ و نشر این آثار به زبان وهشی در کشورهای این حوزههای پژو اجرای طرح

نی ایران با تمدّی ن و پژوهشگران دیگر کشورهای حوزه ریق محقّقاباشد. از این طمختلف می
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شوند و این آشنا میهای پژوهشی صورت گرفته در خصوص آیین نوروز در دیگر کشورها الیتفعّ

گیری هویت جمعی در کشورهای ه در شکلای قابل توجّتواند به عنوان ابزاری مهم و زمینهخود می

 ی شود.تمدنی ایران تلقّی حوزه 

نی تمدّی آیین نوروز در کشورهای حوزه ی های مختلف در زمینه ها و نماهنگتولید انیمیشن

 ست؛ی اق هویت جمعنان نیز از دیگر راهکارهای تحقّایران و پخش آنها برای کودکان و نوجوا

نی مدّتی زه اجرای آیین نوروز در دیگر کشورهای حوی کودکان و نوجوانان از این طریق با نحوه 

پردازند. یلیل دقیق این موضوع مال و پویای خود به تجزیه و تحشوند و با ذهن فعّایران آشنا می

خش ل پق ساده مثهمین آموزش از طر ،ری اجتماعی پیچیدهدرواقع یکی دیگر از نمودهای یادگی

 های داستانی است.نها و انیمیشفیلم

ت مثبت باشد. اگرچه اقداماجشن جهانی نوروز میی تر دبیرخانه الیت گستردهفعّ ،پیشنهاد بعدی

رها و ستنوز بها مستقر در تهران انجام شده است امّی ط این دبیرخانه هی تاکنون توسّو قابل توجّ

 رار گیرد. خیلی از اینق ه این دبیرخانهتواند مورد توجّه میکهای بیشتری هم وجود دارد قابلیت

شن جی تواند جهت اجرا در دستور کار دبیرخانه می ،که در بندهای قبل مطرح شد پیشنهادهایی

 جهانی نوروز قرار گیرد.

ز از دیگر جشن جهانی نوروی انه نوروز در دبیرخی دیجیتال در زمینه ی تأسیس یک کتابخانه 

ا بران، نی ایتمدّی ق هویت جمعی است. از این طریق پژوهشگران کشورهای حوزه ابزارهای تحقّ

نظور متواند ضمن عضویت در این کتابخانه از منابع ارزشمند آن به کمتر میی صرف وقت و هزینه 

فاده و است نی ایران آشنا شدهتمدّی پژوهش بر روی ابعاد مختلف آیین نوروز در کشورهای حوزه 

 کنند.

ای برای مینهتواند به عنوان ابزار و زهمان طور که قبالً هم اشاره شد، راهکارهای مطرح شده می

و هنجارهای مشترک در خصوص نوروز ها، آداب و رسوم،شناخت بیشتر و نهادینه شدن آیین

ن نوروز آیی فقط در خصوص ،ه موضوع مقالهه به پیشنهادهای ارائه شده با توجّمحسوب شود. البتّ

ی تواند زمینه های فرهنگی مشترک میان کشورهای منطقه میفهه به تمامی مؤلّبوده و توجّ

 همگرایی بیشتر کشورهای منطقه را فراهم سازد. 

 
 

 گیرینتیجه

همگرایی  قانگاری، راهکارهایی برای تحقّدر این مقاله تالش شد تا با استفاده از رویکرد سازه

ه شایان نی ایران با تأکید و تمرکز ویژه بر آیین نوروز ارائه شود. البتّتمدّ ی میان کشورهای حوزه
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نی ایران تمدّی اجتماعی در کشورهای حوزه  -ذکر است که آیین نوروز یکی از مشترکات فرهنگی

گیری به منظور شکلنی ایران تمدّی ه به دیگر مشترکات ایران و دیگر کشورهای حوزه است و توجّ

در این مقاله  ،ای باشد. با عنایت به این امرتواند موضوع پژوهش جداگانهق هویت جمعی، میو تحقّ

از قبیل ایجاد یک سازمان یا  ای و داخلیالمللی، منطقهدی در سطوح مختلف بینراهکارهای متعدّ

 ی حادیهالمللی نوروز، اتّان بینحادیه در این خصوص )مثالً با نام سازمان جهانی نوروز، سازماتّ

نوروز در ی دیجیتال در زمینه ی تأسیس یک کتابخانه  ،جهانی نوروز(ی حادیه المللی نوروز یا اتّبین

آیین نوروز در ی های مختلف در زمینه ها و نماهنگتولید انیمیشن ،جشن جهانی نوروزی دبیرخانه 

آثار منتشر شده در زمینه ی ای نوروز، ترجمه رسانهی ایجاد شبکه  نی ایران،تمدّی کشورهای حوزه 

نی ایران، ایجاد تسهیالت تمدّی خصوص به زبان کشورهای حوزه به ،های مختلفنوروز به زبانی 

های نوروزی از ها و آییننوروز و دیدن جشنی برای شهروندان به منظور سفر به کشورهای حوزه 

چنین گیری هویت جمعی و همشکلی تواند زمینه می ه به آنهاارائه شد که توجّو...  نزدیک

طور که قبالً هم گفته شد ه هماننی ایران را فراهم کند. البتّتمدّی همگرایی میان کشورهای حوزه 

ق است. پس نباید انتظار تحقّ ی اعضابر بوده و نیازمند رضایت همه یندی زمان، فرآق همگراییتحقّ

نی ایران داشت. به تعبیر دیگر تمدّی کشورهای حوزه ی ت و بدون رضایت همه آن را در کوتاه مدّ

تواند های مختلف سیاسی، اقتصادی میها در حوزهه به وجود برخی تفاوتق همگرایی با توجّتحقّ

 دشوار باشد. 
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