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چکیده
در گستره وسیع حوزه نوروز ،کشورهایی که عالوه بر نوروز ،در سایر شاخصههای فرهنگی هم
حوزه ،از پتانسیل های بیشتری برای همسویی و همگرایی با یکدیگر برخوردارند .آینده اندیشیی
پیرامون این اشتراکات ،می تواند زمینه ساز این مهم باشد .در ایین پیژوهش بیا اسیتداده از رو
آینده پژوهی در پی پاسخ به این سیوا بیودیم کیه  ،سیناریوهای ممکین و محتمیل در روابی
فرهنگی کشورهای هسته مرکزی حوزه نوروز کدامند و آینده مطلوب پیش روی آنهیا چیسیت
فرضیه این گونه مطیر شید کیه سیناریوهای وحیدت ،همگراییی ،ترامیل ،رتابیت و تریار
سناریوهای ممکن می باشند .همگراییی ،ترامیل و رتابیت ،سیناریوهای محتمیل ،و سیناریوهای
ترار

و وحدت دور از انتظار به نظر میرسند .همگرایی فرهنگی به عنوان سناریوی مطلوب،

در صورتی که در اولویت دیپلماسی فرهنگی کشورهای ذی رب ترار گیرد ،در بلند مدت تابیل
حصو است.
واژگان کلیدی :ایران ،حوزه نوروز ،آینده پژوهی ،برنامهریزی سناریو ،همگرایی فرهنگی
 - 1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
 - 2دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه آزاد همدان
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چون دین ،حافظه تاریخی ،مشاهیر ،هنرها و غیره اشتراک دارند؛ تحت عنوان هسته مرکزی این

مقدمه
پس از ثبت جهانی نوروز در ۴اسدند  ،1۸۱۱که با تال

جمری ایران و ییازده کشیور

صورت گرفت؛ مجمع عمومی سازمان ملل ،روز  21مارس (مطابق با او فیروردین
را به عنوان روز جهانی عید نوروز نیا گیااری کیرد .در  ۷فیروردین  1۸۱۱نخسیتین
جشن جهانی نوروز در تهران برگزارشد و این شهر بیه عنیوان «دبیرخانیه ی نیوروز»
شناخته شد .در همین راستا ،مقرر شده تا هر ساله یکی از این کشورها ،میزبان جشن
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جهانی نوروز باشد .اینگونه نشستها زمینه را برای نزدیکی فرهنگی کشورهایی کیه
تحت عنوان حوزه نوروز میشناسیم و سراسیر اییران فرهنگیی را در بیر مییگیرنید؛
فراهم میکند.
در میان گستره حوزه نوروز ،بر روی کشورهایی تمرکیز مییکنییم کیه بیشیترین هیم
سنخی را به لحاظ فرهنگی دارند .از جمله اینکه نوروز در تمامی این کشورها ترطیل

بر مبنای رویکرد آینده پژوهی
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رسمی است .نوروز در این کشورها در ارتباط با اعتقادات دینی و در پیوند بیا اسیال
است و این کشورها از جمله مهمترین اعضایی هستند که در یونسیکو تحیت عنیوان
حوزه نوروز ثبت شدهاند .از این رو با در نظر گرفتن ترریدی جامع از آسیای مرکزی،
کشورهای ازبکستان ،ترکمنستان ،تزاتستان ،ترتیزستان ،تاجیکستان و افغانستان از این
ناحیه و آذربایجان از تدقاز جنوبی ،همراه با جمهیوری اسیالمی اییران ،نقطیه ثقیل و
هسته مرکزی حوزه نوروز را تشکیل مییدهنید .بیدین ترتییا فیاکتور دیین اسیال ،
نزدیکی به لحاظ جغرایایی ،حافظه تاریخی مشترک ،زبان ،نمادها و مشیاهیر مشیترک
و ..نیز بر نوروز افزوده میشود و تحت عنوان فرصیتهیای پییش روی ایین هسیته،
مورد توجه ترار میگیرد .ولی عواملی چند رونید حرکیت ایین کشیورها بیه سیمت
همکاری بر پایه ی این ارز ها را کند میکنید .از جملیه ایین عوامیل مییتیوان بیه
دخالت نیروهای منطقهای و فرامنطقهای ،انحصارطلبی فرهنگی ،بنیادگرایی اسیالمی،
ایران هراسی و مواردی از این تبیل اشاره کرد.
در این مقاله با بهرهگیری از همگرایی به عنیوان چیارچوب نظیری و در تالیا رو
آینده پژوهی به بررسی چالشها و فرصتهای پیش روی هسته مرکزی حوزه نیوروز

پرداخته میشود .با توجه به اینکه فرالییتهیای فرهنگیی نیازمنید برنامیهرییزیهیای
بلندمدت و نهادینه میباشد؛ و این خود لزو آینده نگری و داشتن نگاه رو به جلو را
گوشزد میکند ،رو

آینده پژوهی میتواند کارآمد باشد .در این پژوهش ،از مؤلدیه-

های توصیدی و تجویزی آینده پژوهی توأمان استداده میشود .بخیش توصییدی کیار
همانند دیگر پژوهشها در علو مختلف با استناد به شرای حا و شیرای محیی و
با تکیه بر نظریه هایی که در تلمرو فرالیت پژوهشگر ترار دارد و ییا ابیدام میی کنید
ابتدا به توصیف آیندههای ممکن الوتوم اتدا میکند و محتمل تیرین آنهیا بیا بهیره
گیری از رو های کمی و کیدی مشخص میشود .اما در تلمرو تجویز بیا توجیه بیه
محتملترین روندهایی که شناسایی شده راهکارهایی بیرای تحقیق مطلیوبترین آنهیا
ارائه می شود .این تجویزها رابطه میان اهداف و وسیایل را بیازگو میی کند(حسیینی
مقد  . 1۷1 :1۸۱1،در رابطه با مؤلده تجویزی میتوان گدت؛ که آینده تا حید زییادی
به میان میآید ،نمیتوانیم آنقدرها به واتریتهای ممکن و تئیوریهیای علمیی اتکیا
کنیم .داشتن سناریوهای هنجاری کمک می کند که در کنار عینیت گراییی از ارزشیها
غافل نشویم(اوگیلوی . ۱ :1۸۱۴،بدین صورت ابتدا چالشها و فرصیتهیا را تحیت
عنوان عوامل موافق ،مخالف و خنثی مورد بررسی ترار داده و سیناریوهای ممکین و
محتمل پیش روی این هسته به تصویر کشیده میشود و سیپس سیناریو هنجیاری در
خصوص آینده ارائه می شود .همگرایی فرهنگی چشم اندازسازی شده و راهکارهایی
برای رسیدن به آن ارائه میشود.
سواالتی که در این مقاله در پی پاسخگویی بدانها هستیم عبارت اند از:
.1چالشها و فرصتهای فرهنگی موجود در هسته مرکزی حوزه نوروز کدامند
 . 2سناریوهای ممکن و محتمیل در زمینیه آینیده روابی فرهنگیی کشیورهای هسیته
مرکزی حوزه نوروز ،کدامند
.۸آینده مطلوب (تجویزی پیش روی این هسته ،کدا است
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توس ارز ها رتم زده میشود .وتتی که نقش ارز

ها در بحثهای آینده پژوهیی
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 .1ادبیات پژوهش
در رابطه با ادبیات پژوهش باید ذکرکردکه :مطالراتی در زمینه نیوروز و جایگیاه آن
در کشورها و رواب فرهنگی در حوزه تمیدنی اییران ،صیورت گرفتیه اسیت .خیانم
سازمند( ، 1۸۱2در مقالهای تحت عنوان" بررسی تطبیقی سنتهیا و آداب و رسیو
نوروز در کشورهای حوزه تمدنی اییران" بیه بررسیی مقایسیهای برگیزاری نیوروز و
آیینهای آن در این حوزه پرداخته است .همچنین طبقهبندی آداب و رسو نیوروزی
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و کاهش پیچیدگیها از این طریق و سازماندهی شواهد ،شباهتهیا و تدیاوتهیا در
این خصوص ارائه شده و با تکیه بر بستر ایران فرهنگی به عنیوان ریرف همگراییی،
راهکارهایی جهت همگرایی فرهنگی در حوزه تمدنی ایران ارائه شده است .صادتی
و اکبری فرد( ، 1۸۱۱در مقاله مشترک خود تحت عنیوان "امکیان سینجی ایجیاد راه
تجاری ابریشمین(مطالره موردی کشورهای حوزه ی نوروز " از طریق جاده نمیادین

بر مبنای رویکرد آینده پژوهی
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ابریشم ،ارتباط تجاری ایران با کشورهای حوزه نوروز باستانی را مورد بررسیی تیرار
دادهاند .در این مقاله به حوزه نوروز به عنوان منطقهای با ویژگی مکملییت اتتصیادی
نگاه شده و متغیرهای فرهنگی مورد بررسی تیرار نگرفتیه اسیت .بابیایی( ، 1۸۱۱در
مقاله خود" ،چالشها و فرصتهای ایران فرهنگیی در حیوزه تدقیاز" بیه اشیتراکات
فرهنگی و مشابهتهای تاریخی اشاره کرده و آن را زمینه ساز فرصت می دانید و بیا
توجه به اینکه سیاستهای منطقهای ضرورتا بر چگونگی عملکرد سیستم بینالمللیی
تاثیر می گاارد ،بیان میکند که کشورهای منطقه باید ترامیل را جیایگزین تریار

و

رتابت کنند .هرزیگ ، 211۴(1در مقاله خود تحیت عنیوان "اییران ،منطقیه و آسییای
مرکزی" گرچه منحصرا به نقش فرهنگ و عناصر فرهنگیی در روابی ایین کشیورها
نمیپردازد ،ولی این عنصر را در کنار دیگر تابلیتهای موجود در بین ایین کشیورها
برای رفتن به سمت منطقهگرایی بیان مییکنید .در ایین مقالیه بیه وجیود مشیترکات
فرهنگی ،ماهبی ،تاریخی ،تجاری و ارز های مشیترک بیه عنیوان پاییههیایی بیرای
همکاری اشاره می شود .مثال از اسال بیه عنیوان ییک مشخصیه فرهنگیی و پاییه و
Herzig

1

اساس یک سازمان چندجانبه یرنی سازمان کندرانس اسالمی یاد میشود؛ ولی فرتیه-
گرایی را مانری برای استداده از این ررفیت میداند .در هیچ کدا از این پیژوهشهیا
آینده رواب فرهنگی حوزههای مورد مطالره به تصویر کشییده نشیده اسیت .در ایین
پژوهش سری پژوهشگر بر این است که بیا ارزییابی تابلییتهیای کشیورهای میورد
مطالره ،در ایجاد همکاریهای فرهنگیی و عملکیرد آنهیا بیر مبنیای تیاریخ و ارز
مشترک ،آینده مطلوب پیش روی آنها سناریوسیازی شیود و بیر ایین مبنیا پژوهشیی
متداوت و کاربردی ارائه شود.
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 .2چارچوب نظری
چارچوب نظری پژوهش همگرایی میباشد کیه در تالیا رو
پرداز

آینیدهپژوهیی میورد

ترار گرفته است .آینیده پژوهیی رو هیای متریدد و متدیاوتی بیا طیدیی از
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رو های کمی و کیدی را در بر میگیرد .یکی از پرکاربردترین این رو هیا سیناریو
مطالرات آینده است .در نتیجه مطالرات آینده مترادف بیا پییش بینیی اسیتراتژیک ییا
برنامه ریزی سناریو خوانده می شود).(Sardar,2010: 180
برنامه ریزی سناریو شامل ایجاد سه تا پنج داستان در راسیتای هیدف میورد بررسیی
است که هر کدا میگوید ممکن است در مورد یک موضیوم خیاص در آینیده چیه
اتداتی بیدتد .برنامه ریزی سناریو پیش بینی نمیکنید .فیر

اساسیی برنامیه رییزی

سناریو این است که آینده غیر تابیل پییش بینیی اسیت و پییش بینیی اغلیا اشیتباه
است .استدال آینده پژوهان این است که یک آینده وجود ندارد؛ اما چند آینده تابیل
تبو را می توان با تصمیم گییری و اتخیاذ رو
سناریو مطر و آینده جایگزین را کشف

بیاز و انرطیاف پیایر برنامیه رییزی

کرد) .(Sayres,2010:21

برای طراحی سناریوهای پیش روی کشورهای هسته مرکزی حوزه نوروز باید توجه
داشت که آینده با سیلی از رویدادها همراه است .از این رو نمیتوانیم از یک آینده بیا
تطریت سخن بگوییم و همواره باید احتما رخ دادن آیندههیای متدیاوت بیا فرمیو

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة چهارم ،شمارة اول ،بهار 4931

پردازی میباشد .به گونهای که به تربیر برخی ،برنامه ریزی سیناریو در حیا بلرییدن

بندیهای متداوت از تطریتها و عد تطریتها را در نظر بگیریم .بنابراین مییتیوان
از آیندههای متداوت سخن گدت و آنها را دستهبندی کرد:
آینده ممکن :این دسته تما انوام مرامالت آتی آینده که میتوان تصور کرد را شیامل
میشود .آنهایی که ممکن است رخ دهند؛ هر چقدر هم دور از ذهن و برید بیه نظیر
برسند .حتی ممکن است گونهای تخطی از تیوانین ییا اصیو فیزیکیی کیه در حیا
حاضر پایرفته است را در بر بگیرد.
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آینده تابل تبو  :شامل آن دسته از آینده است که با توجه به دانش فرلیی میا اتدیا
میافتد .آنها از درک فرلی ما از توانین فیزیکی ،فرآیندها ،روابی علیت و مرلیولی،
سیستمهای ترامل انسانی و غیره به وجیود مییآیید .ایین دسیته ییک زییر مجموعیه
کوچکتر از آینده ممکن

است.

آینده محتمل :این دسته شامل آینده است که " به احتما زیاد اتدا میافتد" و ریشیه
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در تداو برخی از روندهای جاری دارد .برخی از آیندههای احتمیالی ،محتمیلتیر از
بقیهاند و شکل ساده خطی از زمان حالند .با این حا  ،رونیدها میدت زمیان طیوالنی
ادامه پیدا نمیکنند و ناپیوستگی در روند ممکن است رخ دهد .سه دسته آینیده ذکیر
شده تا حد زیادی با اطالعات و یا دانش شناختی ما در ارتباط است.
دسته چهار آیندهی ترجیح داده شده است  ،در رابطه با آنچه که ما " میخیواهیم "
رخ بدهد  ،به عبارت دیگر  ،این آینده تا حد زیادی احساسی اسیت و نیه

شیناختی.

آنها از تضاوتهای ارزشی ریشه میگیرند و به طور آشکارتری نسبت بیه سیه نیوم
تبلی ذهنی است و بسته به ارز های متداوت مرد این دسته از آینده کامال متدیاوت
است ).(Voros,2001: 2-3
آینده ترجیح داده شده در این مقاله تحت عنیوان همگراییی فرهنگیی تابیل بررسیی
است .همگرایی عبارت است از :مترهد شدن اجزای یک مجموعه برای تشیکیل ییک
کل که این اتحاد در جهت رسیدن به هدفی سازماندهی میشود .ائتالف چنید کشیور
بر مبنای موتریت جغرافیایی مشترک که براساس اجمام بر سر حداتل موضوعات کیه
مستلز سود تجمری طرف های ائتالف باشد را نیز همگرایی نامیده اند .همگرایی بیه

مرنای پیوندهای مشترک رسمی و غیر رسمی میان چند کشیور بیرای نییل بیه منیافع
مشترک است(ایزدی و خلدی . ۴4 :1۸۱1،در بین جوامع انسانی چهار نوم همگراییی
مد نظر است که عبارت انید از :همگراییی سیاسیی ،همگراییی اتتصیادی ،همگراییی
اتتصادی و همگرایی ایستاری.
همگرایی سیاسی :منظیور از همگراییی سیاسیی ،همگراییی در نهادهیا و ییا سیاسیت
واحدهای مختلف سیاسی هست .این نوم از همگرایی را تحکیم ارتبیاط درونیی ییک
جامره ،هویت و خودآگاهی آن جامره دانستهاند .این مدهو به یک عمل جمریی بیرای
بهبود و ارتقاء منافع متقابل مربوط میگردد .این ترریف همگرایی به کیارکرد نهادهیای
سیاسی که مورد توجه فدرا گرایان است مربوط میشود)کوالیی. 15۷-154 :1۸۷۱ ،
همگرایی اجتماعی :این برداشت از همگرایی به منظور تسهیل در همگراییی اتتصیادی
بیشتر مورد توجه ترار میگیرد .اندیشمندانی چون کوهن و نای بیه توسیره ارتباطیات
پردازانی چون کار دویچ ،توسره مبادالت اجتماعی را در ایجاد هویت نزدیک ،ایجیاد
احساس منافع مشترک و حس یک جامره بودن مؤثر میدانند .درواتع بایید گدیت کیه
همگرایی اجتماعی بیشتر بیه ارتباطیات فیردی و اشیکا مختلیف آن ماننید تجیارت،
توریسم ،ارتباطات پستی و مخابراتی و مانند آن توجه دارد)کوالیی. 15۷ :1۸۷۱،
همگرایی اتتصادی :این نظریه اساساً به مسئله اتحادیههای گمرکی مربوط مییشیود ،و
اینکه آیا رفع تررفه ها و موانع گمرکی در میان گروهی از کشورها می تواند عامل رشد
اتتصادی آنها شود .در این زمینه متغیرهایی چون سطح اشتغا  ،توازن پرداختها ،ساختار
صنرت ،توانایی اتتصیادی و نظیایر آن بررسیی میی شیود .برخیی از نظرییه پیردازان،
همگرایی اتتصادی را به عنوان مدلی برای رشد اتتصادی مطر سیاخته انید)کیوالیی،
. 15۱-15۷ :1۸۷۱
همگرایی ایستاری :در این نوم همگرایی ،میزان تابلیت انطبا ایستارها در ییک زمیان
خاص مورد توجه ترار می گیرند .توسره ادراک هویت مشترک و افزایش ترهد متقابل
در این مورد مطر میشود .برخالف فدرا گرایان که به نهادهای متمرکز تیوی بیرای
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ایجاد همگرایی سیاسی اعتقاد دارند ،در همگرایی ایستاری به تشکیل و تقویت احساس
هویت مشترک و منافع مشترک در میان واحدهای سیاسی توجه مییشیود .در بررسیی
میزان آن ،سنجش دیدگاه های نخبگان و توده های مرد مورد بهره برداری تیرار میی-
گیرد)کوالیی. 15۱ :1۸۷۱،
همگرایی فرهنگی هسیته مرکیزی نیوروز از نیوم ایسیتاری :آنچیه از تریاریف انیوام
مختلف همگرایی بر می آید ،چنین نتیجه مییگییریم کیه در ایین پیژوهش هیدف و

02

سیاست جهانی

مقصود از همگرایی ،همگرایی ایستاری میباشد .به طور کلی تئوریهیای مربیوط بیه
همگرایی چندوجهی هستند  .هرکدا از این نظریه ها با تأکید بر یک جنبه از سیاسیت ،
اتتصاد  ،فرهنگ و  ...عقیده دارند که شروم همگرایی از این زمینه ها میتواند موفقییت
بیشتری را به همراه داشته باشد .همه این نظریه ها در اینکه در نهایت همگرایی شیکل
بگیرد و دولتهای منطقهای بتوانند در تالا این همگرایی به صلح و ثبات برسند اتدیا
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نظر دارند اما در مورد اینکه اولویت با کدا زمینه باشد باهم اختالف نظر دارند.
فرایند و وضریت همگرایی :در برخی از تراریف ،همگرایی به عنیوان ییک وضیریت
در نظر گرفته میشود .در این تراریف ،به هم پیوستن واحدهای سیاسی مستقل ملیی
با یکدیگر و تأسیس واحد سیاسی متحد و یکپارچیه کیه منجیر بیه ایجیاد وضیریت
جدیدی می شود ،همگرایی نا دارد .در برخی از تراریف همگرایی ،به مرحله تبیل از
رهور یک وضریت توجه شده است.
از این دیدگاه ،همگرایی ییک فراینید در نظیر گرفتیه مییشیود .فرآینیدی کیه در آن
واحدهای مستقل ملی به همکاری با یکدیگر و حل مسائل از طریق تشریک مسیاعی
با یکدیگر تمایل نشان میدهند و میکوشند بیا غلبیه بیر اختالفیات و منازعیات ،راه
همکاری با یکدیگر را در پیش گیرند .از این رو همگرایی واحیدهای ملیی لزومیا بیه
وحدت آنها و رهور یک نهاد فو ملی منجر نمیشود ،اما شرایطی را فراهم میکنید
که در آن اراده واحدهای ملی برای همکاری با یکدیگر در جهت پیگییری اهیداف و
حل مسائل ،بر اراده برای منازعه و رویارویی برای دستیابی به منافع غلبه مییکنید .از

طرفی می توان همگرایی را شامل دو ترریف بیاال دانسیت و آن را فرآینیدی تررییف
کرد که از شرای حداتلی به وضریت تازه میرسد(تاسمی. 2۷ :1۸۱۱،
از این رو همگرایی تراریف و سطو مختلدی را در بر میگییرد .آنچیه میورد بحیث
ماست نوعی از همگراییی اسیت کیه در آن ارز

هیا و نمادهیا و فرهنیگ مشیترک

مردمان سرزمین های ایران فرهنگی پهناور احیا شود .در واتع مقصود ،دوری جسیتن
از رویارویی و روی آوردن به اتخاذ سیاست های مشترک و همکیاری جویانیه میی-
باشد .از این رو شاید بتوان رسیدن به فرآیند همگرایی را سناریوی مطلوب مورد نظر
دانست و مقصود از همگراییی را رسییدن بیه فرآینید همگراییی در مرحلیه نخسیت
ارزیابی کرد .بدین مرنا که این کشورها با واحدهای سیاسی مجزا به لحیاظ فرهنگیی
همسو و هم جهت شده و در سایه ی این همسویی سایر شاخصههیای همگراییی را
دنبا کنند.
سناریونویسی را در  4مرحله و با تدکیک به شر زیر بیان کیرد .بیر حسیا همیین
مراحل در این نوشتار به سناریوپردازی در رابطه با موضوم مورد بررسی پرداخته میی
شود.
 1ترریف سناریو :در این مرحله هدف سناریو ،سوالی که در پی پاسیخ دادن بیه آن
اسییت ،افییق زمییانی متناسییا بییا هییدف و  ..باییید موشییکافانه بررسییی شییود(.عبداله
خانی ۴14 :1۸۱1،در این باره گودت 1مطر میی کنید کیه بییان خیوب موضیوم و
شناسایی رواب حاکم بر آن در برنامه ریزی ،نصف راه حل مسئله می باشد(بهشتی و
ازلی. ۴۸ :1۸۱1،
 2تشکیل گروه کارشناسی :فیلمنامههاباید توسی گیروه کیوچکی از کارشناسیان بیا
تخصصهای متداوت و مرتب با موضوم بررسی شود .استداده از کارشناسان اعتبار و
اتتدار فیلمنامه را افزایش می دهد .همچنین ورودیهای متنوم و صداهای مختلیف و
مترار

باید در نظر گرفته شود (عبداله خیانی . ۴1۷ :1۸۱1،اسیتداده از رو هیایی
Godet
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مراحل سناریوپردازی متردد و متداوت بیان شده اند .با این حا می تیوان گیا هیای
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چون مشاوره و نظرسنجی و تشکیل اتا های فکر ،ایین پتانسییل را دارد کیه تیوه ی
تخیل را تحریک کند ،ناسازگاری و تناتض در تدکر را کاهش دهید ،بیه ایجیاد ییک
زبان مشترک منجر شود و تمرینی برای تدکر جمریی و مشیارکت در اتخیاذ تکنییک
های مناسا باشد .ولی نباید جایگزینیی بیرای تدکیر باشید و ییا آزادی انتخیاب را
محدود کند ).(Godet,2006: 121
 ۸ساخت مد بر اساس شناخت عوامل مرتب بیا موضیوم :عوامیل بیه سیه دسیته
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تقسیم می شیوند .پاییدار ،از تبیل ترییین شیده و نامشیخص .عوامیل پاییدار عوامیل
ساختاری هستند که احتما تغییر در آن کم است .عوامل از تبیل ترییین شیده تابیل
پیش بینی اند و نتایج و پیامدهای مشخص دارند و عوامل نامشخص عواملی غیرتابل
پیش بینی اند که در روند بررسی اتدا می افتنید گرچیه نتیایج مشخصیی دارنید .از
طرفی عوامل به نیروهای مخالف ،موافق(تغییر دهنیده و خنثیی کننیده تقسییم میی
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شوند .این نیرو ها بر اثر ایجاد مدلی از وضریت گاشته و حیا میورد بررسیی تیرار
می گیرد .شرای تاریخی و گاشته ی مرتب با موضوم بررسی می شود سیپس مییزان
تاثیرگااری و یا تغییر این عوامل در وضریت حا بررسی می شود .پس از آن مییزان
تاثیر هر یک بر سناریو ها حایز اهمیت است .در اینجیا میی تیوان از رو

میاتریس

متقاطع(تاثیر/تطریت یرنی میزان تاثیر و تطریت وتوم هر عامل استداده کرد.
 ۴طراحی فیلمنامههای جانشین :سناریوها میتوانند به صورت ترکیبی و ییا یکیی از
انوام سناریو ها(بدترین و بهترین وضریت-سناریو های احتمالی و  ...طراحیی شیود.
اماآنچه باید مورد توجه ترار گیرد این اسیت کیه تریداد سیناریو هیا محیدود باشید
مرموال از دو کمتر و از چهار بیشتر نباشد .منطقی و بیاور پیایر باشید .سیناریو هیای
ساخته شده کامال توصیدی باشد و آینده های مختلف را به تصویر بکشد.
 5احتما سنجی سناریوها :احتما وتو حوادث از حیث نظری ارتبیاط زییادی بیا
عامل زمان دارند .هرچه سناریو برای پیش بینیی در پروسیه ی زمیانی طیوالنی تیری
طر ریزی شود (مثال یک دوره  51ساله احتمیا انحیراف بیشیتر اسیت .از طیرف
دیگر باید احتما وجود سیناریوهای خیارا از سیناریوهای مطیر شیده کیه مییزان

تأثیرگااری و احتما وتوعشان کمتر است ،داده شود .که به آنهیا سیناریوی "ژوکیر"
گدته می شود.
 4باز بی نی سناریوها :ارزیابی درباره ی سناریو و نتیجه ی آن را بایید پیس از وتیوم
آینده دید ولی از آنجا که نمی توان صبر کرد که آینیده چیه میی شیود ،نیوعی پییش
ارزیابی از سناریوها تایل بررسی است .بدین مرنیی کیه متناسیا بیودن روییدادها و
مواضع ،همخوانی نتایج سناریو با مسئله ی اصلی و مقایسه و کنتر متغیرهای وابسته
در درون سناریو باید مورد تجزییه و تحلییل تیرار گیرد(.عبدالیه خیانی-۴1۱ :1۸۱1،
. ۴15
آنچه در آینده پژوهی اهمیت فیراوان دارد ،ترییین ییک پروسیه زمیانی بیرای هیدف
مطلوب و مورد انتظار است .ار جوزف 1دوره های زمانی آینده پژوهیی را اینگونیه
تقسیم بندی می کند:
زمان حاضر .آینده ی میانه مدت :پنج تا بیست سا از زمیان حاضیر .آینیده ی بلنید
مدت :بیست تا پنجاه سا از زمان حاضر .آینده ی دور :بیش از پنجاه سیا از زمیان
حاضر) . (Voros,2001:5در رابطه با موضوم مورد بررسی ،به دلیل اینکیه موضیوعات
فرهنگی اساسا از پیچیدگی و چند متغیره بودن برخوردار میی باشیند و در رابطیه بیا
منطقه مورد بررسی نیز این پیچیدگی دو چندان می باشد ،از این رو یک دوره زمیانی
بلند مدت  21تا  51ساله را برای برنامه ریزی و رسیدن بیه آنچیه مطلیوب اسیت در
نظر گرفته می گیریم.
 .3چالشها و فرصتهای هسته مرکزی حوزه نوروز
پس از تریین اهداف و سواالت مورد بررسی و همچنین مشخص کردن پروسه زمانی
در رابطه با موضوم بررسی ،که گا نخست در فراینید سناریوسیازی اسیت و پیشیتر
بحث شد؛ چالشها و فرصتهای پیش رو را از حیث میزان تأثیرگیااری و تطرییت
مشخص میکنیم .ضمن اینکه در خصوص تشکیل گیروه کارشناسیی ،نشسیتهیای
Joseph H. Earle
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آینده ی نزدیک :تا یک سا از زمان حاضر .آینده ی کوتاه مدت  :یک تا پنج سا از

66

نوروزی و فرهنگی را به عنوان نشست کارشناسانه در نظر گرفته و اهم دییدگاههیا را
در این خصوص به عنوان نتیجهی کار برای تدوین سناریو مورد ارزییابی تیرار میی-
دهیم .از میان این نشستها آنکه بیشتر از همه به مرضالت و چیالشهیا و همچنیین
فرصتهای فرهنگی در رابطه با منطقه مورد بررسیی پرداختیه اسیت ،تحیت عنیوان
همکاری های منطقه ای در نظم نوین استراتژیک  ،بیا حضیور متخصصیان داخلیی و
خارجی و با همکاری دفتر مطالرات سیاسی و بینالمللی و دانشگاههیای آکسیدورد و
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منچستر در تاریخ  14آذرماه  1۸۱2برگزار شد .عوامل مشخص شیده حاصیل از ایین
نشست و سخنرانیهای رؤسای جمهور در نشستهای نوروزی می باشد.
تریین عوامل از حیث میزان تأثیر و تطریت:
 -1-1عوامل از حیث تأثیر
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عوامل موافق

عوامل مخالف

عوامل خنثی کننده

اشتراک در آیین نوروز

اختالف ایدئولوژیک

جهانی شدن

اشتراک در دین اسالم

بنیادگرایی اسالمی

ساااختار سیاساای و ادت ااادی

پیشینه تاریخی مشترک

مداخالت منطقهای و فرامنطقه ای

درابت جغرافیایی

ایران هراسی

سایر اشتراکات فرهنگی

شیعه هراسی

کشورها

انح ارطلبی

-2-1عوامل از حیث میزان دطعیت
عوامل پایدار

عوامل از دبل تعیین شده

عوامل نامشخص

اشتراک در آیین نوروز

ایدئولوژی سیاسی متفاوت

بنیادگرایی اسالمی

اشتراک در دین اسالم

مداخالت منطقه ای و فرامنطقاه

جهانی شدن

ساااختار سیاساای-ادت اااادی

ایران هراسی

ای
پیشینه تاریخی مشترک

کشورها
درابت جغرافیایی
سایر اشتراکات فرهنگی

انح ارطلبی

شیعه هراسی

 .3-1فرصتهای فرهنگی هسته مرکزی نوروز(عوامل موافق)
آیین نوروز :نوروز در  ۱کشور ایران ،افغانستان ،تاجیکسیتان ،ازبکسیتان ،ترکمنسیتان،
تزاتستان ،ترتیزستان(واتع درآسیای جنوب غربی  ،آذربایجان(واتع در آسیای غربی
و آلبانی(واتع در اروپای جنوبی با همین نا ترطیل رسمی است .برگزاری نوروز در
این منطقه ی فرهنگی با تداوتهایی همراه است .به عنوان مثا در کشیورهای اییران و
افغانستان که تقویم هجری شمسی دارند ،نوروز روز آغاز سا نو است اما در آسیای
میانه و تدقاز که تقویم میالدی رایج است ،نوروز به عنیوان آغیاز فصیل بهیار جشین
گرفته می شود و نه روز آغاز سا  .با این وجود دیرینگی این آیین مشترک و عالتیه
مرد این کشورها به برپایی سنتشان تداو آن را تضمین کرد(تلی زاده. 1۱ :1۸۱2،
آیین اسال  :اکثریت کشورهای آسیای مرکزی مسلمانان هسیتند و حتیی تاتارهیا کیه
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عمدتا از مسلمانان بخش اروپایی اتحاد شوروی و سیبری هستند در آسییای مرکیزی
ترکمن ها ،ترتیزها ،تراتالپا ها و دونگن ها میباشند .با وجود سیطره طوالنی مدت
حاکمی ت کمونیستی که مسلمانان را تحت فشار ترار داده بیود و مسیاجد آنهیا را بیه
اصطبل و موزه تبدیل کرده بود ،اما هرگز باعث جدایی اسال از باورهیای میرد ایین
مناطق نشد .شمار اسامی اسالمی ،رعایت آداب و رسو ماهبی ،پایبندی بیه عبیاداتی
چیییون روزه و اعییییاد اسیییالمی چیییون عیییید فطیییر نمونیییه هیییایی از ایییین
پایداریست(.محمودی ۱ :1۸۱4،از میان کشورهای تدقاز جنوبی که مورد مطالریه ایین
نوشتار است  ،آذربایجان که در غرب دریای کاسپین ترار گرفتیه اسیت ،تنهیا کشیور
مسلمان است و با بیش از  ۷1درصد برد از جمهوری اسیالمی دارای اکثرییت بیاالی
شیری می باشد(صدوی . 1۷2 :1۸۷۱،از این رو این کشور عالوه بر اشتراک در دیین،
در ماها نیز با ایران سیاسی اشتراک دارد.
جمریت مسلمان کشورهای مورد مطالره در جدو زیر تابل مشاهده میباشد.
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اسکان دارند .عمده ترین اتوا مسلمان این منطقه ازبک هیا ،تیزا هیا ،تاجییک هیا،

-3-2فهرست کشورها برپایه جمعیت مسلمان
کشورها

کل جمریت

درصییید مسیییلمانان بیییه

ترداد مسلمانان

نسبت جمریت

افغانستان

۸111۱1۷۷

۱۱

۸1۷۱4۱۱4

تاجیکستان

۷211۱۱۴

۱1

4۴۱14۱4

511۸1۴1

۱۱

۴55141

2۱۱4414۸۷

۱۱

252222۴1

5۸54۱4۱

۷5

۴11۷452

تزاتستان

1۷۷۸4۱۱4

۴۷

۱۸۸4۸۴1

آذربایجان

۱1۷۷۷1۱

۱۸3۴

۷4۸۷۱۱۱

ایران

۷۱۱5۸۱11

۱۱

۷۱254۱22

ترکمنستان
ازبکستان
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ترتیزستان

)Usislam, 2013
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از وجوه اشتراک میان این مسلمان نشینان ،آداب و رسو اسالمی و به وییژه پتانسییل
اعیاد ماهبی برای انسجا اسالمی است .عید فطر ،عید تربان ،مبریث و جشین هیای
میالد حضرت محمید (ص از جمیاه اعییادی هسیتند کیه در مییان همیه مسیلمانان
عمومیت دارند .اعیاد غدیر و نیمه شربان هم ،خاص شیریان هستند .هرچند عید نیمه
شربان را با موعودگرایی سایر ادیان یکسان میدانند ،اما تربییر شییره و بحیث انتظیار
متداوت با سایر ادیان است .مسلمانان جهان خواه شیره و خواه سنی به خدای واحد،
عالم غیا ،مراد ،ترآن کریم ،نبوت و رسالت ایمان دارند .رو به سیوی وادی مقیدس
نماز میگاارند .زمانی یکسان روزه می گیرند ،در موسمی مشخص به حج میروند و
مانند هم زکات بدن و اموا خود را میپردازند(.حسنی فر41 :1۸۱۱،
از طرفی دیگر ،اماکن ماهبی به نوعی تجلی گاه هویت دینیی مسیلمانان بیه حسیاب
میآیند .مساجد و روند رو به افزایش آنها به عنوان نمودهای بارز ایین هوییت دینیی
عالوه بر انرکاس عشق و عالته ی مسلمانان به آیین خود ،دربرگیرندهی هنر ایرانی-
اسالمی است .هنری که در تالا مرماری ،خوشنویسیی ،نقاشیی و کاشیی کیاری در
بناهای مساجد تابل رؤیت میباشد .مساجد از طرفیی الهیا بخیش تجمیع ،دوری از

تدرته ،یکانگی و برادری است و از طرفی نمایانگر پیشینهی هنیری تیوی و مشیترک
سرزمینهای ایران فرهنگی است.
پیشینه تاریخی مشترک :بخش عمدهی آنچه امروز آسیای مرکزی و تدقاز نامیده میی-
شود ،برای مدت زمان طوالنی تحت حاکمیت مشترکی بودهانید .ایین امیر بیه شیکل
گیری حافظه تاریخی مشترک در میان کشورهای منطقه تبیدیل شیده اسیت .داشیتن
فرهنگ و تمدن سه هزارسیاله در نیزد ایرانییان و گاشیته باسیتانی بسییار باشیکوه کیه
دیرزمانی وسرت امپراطوری آنان از هند تا یونان را در برمیگرفته باعیث نیوعی حیس
برتری فرهنگی در بین ایرانیان نسبت به دیگر اتوا و ملیت ها گردییده اسیت .ادبییات
ایران چونان ستارهای تابناک نه تنها ذهن و تلا ایرانیان را روشن و پر فروغ مییسیازد
بلکه در میراث فرهنگی دانشوران سراسر دنیای اسال و هندوستان درخشیش خاصیی
دارد(کاتم . 2۴ :1۸۷۱،این موضوم همچون خاطرهای شیرین و مشیترک ،غیرور ملیی
در عین حا خاطرات تلخی چون حملهی مغیو نییز یادگیار گاشیته مشیترک ایین
حوزه ی تمدنی است .حمله ی مغو به بخشهای مرکزی و غربی آسیا که تیا شیر
اروپا ادامه یافت ،دوران رکود فرهنگی و اجتماعی این منطقه بود .هر چند چنگیزخان
و جانشینان او سری کردند نقش این منطقه را در جاده ابریشم و دسترسی آن به شر
و غرب جهان آن روزگار تقویت کنند ،ولی با تغییر در الگوی ارتباطات جهانی روند
انزوای منطقه گسیتر

یافیت(کوالیی . 21۸ :1۸۱۴،همیانطور کیه پروفسیور اوازف،

مشاور فرهنگی ریاست جمهوری تزاتستان ،بیان داشت که « همکاریهای ما و اییران
زمین و آسیای مرکزی تنها به دلیل همجواری جغرافیایی نیست ،بلکیه بیه ایین دلییل
است که ایران تمدن بزرگی را به جهان ارائه داده و روزهای خو
یکدیگر گارانده ایم(».جردری نیا . 41 :1۸۱5 ،روزهیای خیو

و ناخوشیی را بیا
و نیاخو

گاشیته

چونان حافظهای تاریخی ایجاد کننده حس مشترک است.
ترابت جغرافیایی :ایران حدود  11۴۱کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان دارد که یکیی
از جمهوری آسیای مرکزی و راه اصلی و آسان ورود ایران به ایین منطقیه محسیوب
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ناشی از افتخارات تاریخی را در پی داشته است.
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میشود .طو مرز مشترک اییران و افغانسیتان حیدود  ۱21کیلیومتر و بیا جمهیوری
آذربایجان حدود  4۷۱می باشد) (Cia, The World Factbookمرز مشترک ایران با ایین
کشورها و ترابت جغرافیایی با سایر کشیورهای حیوزه تمیدنی اییران امکیان ترامیل
تجاری و گمرکی آسانتر ،مبادالت علمی و فرهنگی و مهاجرپایری و مهاجر فرسیتی
را فراهم میآورد .البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مشکالت و بحرانهای این
کشورها تابل تسری به کشور ما و سایر کشورهای این حوزه میباشد .به عنوان مثیا
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تولید مواد مخدر در افغانستان به عنوان همسیایهی اییران و کشیورهای میورد بحیث
چالشهایی را به وجود می آورد .با این حا ترابت جغرافیایی به عنوان ییک فیاکتور
بالتوه مثبت و موافق در نظر گرفته میشود.
سایر اشتراکات فرهنگی :در کنار آیین اسیال و آییین نیوروز کیه اصیلیتیرین نقیاط
اشتراک میان کشورهای مورد مطالره است ،زبان مشترک اییران بیا برخیی اتیوا ایین
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منطقه ،مشاهیر ادبی و علمی مترلق به این ناحیهی فرهنگی و  ..می توانید بیه عنیوان
زمینههای مشترک حرکت به سمت گستر

رواب فرهنگی مدنظر ترار گیرند.

زبان فارسی :تاریخ مشترک این مناطق سبا شده است کیه زبیان فارسیی امیروزه در
کشورهای افغانستان و تاجیکستان و برخی مناطق ترکمنستان ،تزاتستان ،ازبکسیتان و
ترتیزستان رواا داشته باشد .انیواعی از گیویش فارسیی چیون بلیوچی و کیردی در
ترکمنستان رواا دارد .به جز تاجیکی که خود نوعی از گیویش فارسیی اسیت ،زبیان
های ترکمنی ،ازبکیی ،ترتییزی و تزاتیی نییز کیامال متیأثر از زبیان فارسیی هسیتند و
اصطالحات و ضرب المثلهای فراوانی را از این زبان گرفتهاند .زبان تاجیکی از زمره
زبانهای جنوب غربی ایران که از لهجه باستانی ناحیه جنوب غربی فالت ایران ریشه
گرفتهاند؛ محسوب میشیود .از سیه گیویش موجیود در ترتیزستان(شیمالی ،جنیوب
شرتی ،جنوب غربی گویش اخیر متیأثر از زبیان فارسیی است(سینایی111 :1۸۷۱،
زبان از سویی ساختهی فرهنگ و از سوی دیگر سازندهی آن است .از آنجا کیه یکیی
از مهمترین راههای گدت و گو ،جاب و اتنام دیگران بیه مثابیهی اسیاس دیپلماسیی

عمومی ،بهره گیری از زبان مشترک است ،زبان فارسی فرصتهای فراوانی را در این
عرصه پیش پای ایران میگاارد(درخشه و غداری. 21 :1۸۱1،
مشاهیر مشترک :فروانی مشاهیری که مردمان ایرانی ،تاجیک ،تیزا  ،ازبیک و همیهی
مردمان حوزهی تمدنی ایران بدان مدتخرند ،از دیگر اشتراکات فرهنگی آنان محسوب
می شود .بوعلی ،شیخ نجم الدین کبیری ،رودکی ،فارابی ،ابوسرید ابوالخیر ،زمخشری،
انوری ،ابیوردی ،خوارزمی ،ماتریدی ،سنایی ،خواجه یوسف همدانی ،میر سیید علیی
همد انی ،کسایی مروزی و ده ها بزرگوار دیگر ،نماینده ی فرهنگ غنی ایران زمیننید.
ملل منطقه هویت فرهنگی خود را مدیون این بزرگان هستند.
هنر ایرانی :هنر ،مرموال و اصالتا ،بازتاب هویتها و نوم جهان بینی یک تمدن است.
با بررسی آثار و مکاتا هنری یک تمدن در تمامی ابراد آن ،میی تیوان بیه بیازخوانی
باطن و هویت آن تمدن پرداخت .اگر دو مرحلهی پیش از اسیال و پیس از آن را در
شاخصه های خاص خود را دارند ولی برساخته یکدیگر هستند .در واتع هنر ایرانیی
را آمیزه ای از حکمت ایرانی پیش از اسال و عرفان پس از اسال تشکیل مییدهنید.
شرر ،نقاشی ،موسیقی هنرمندان ایران ،همیه چییز ریاهری و بیاطنی دارد .از ایین رو
دست به آفرینش طر ها و نقشهایی می زند که در عین زیبایی راهری ،حس عمیق
و مرنوی را در انسان زنده میکند(عنایت. ۸۱ :1۸۱۷،
اله ا گیری از هنر ایرانی با توجه به ادغا اینگونه هنرها با اعتقادات دینیی مییتوانید
زمینه ساز فهم و درک متقابل و الگوگیری برای گستر

رواب باشد .همانطوری کیه

به نقل از خانم گلرخسار -شاعره ی مرروف تاجیک -بیان شده است که :اینکه مرد
در تاجیکستان ،کتاب حافظ را بر بالین نوزادان می گاارند تا نگهبان آنان باشد ،اینکه
فهم شاهنامه ی فردوسی بر هیچ کیس پوشییده نیسیت ،در واتیع بخشیی از هوییت
ماست .وی بیان می دارد که فرهنگ فارسی در پیوند با اسال است ،از این رو که اگر
از اسال بی خبر باشیم ،حافظ و مولوی و مقوله ی تصوف و اساسیا جرییان پیاکی و
تداست انسانها را درک نخواهیم کرد(حاا میؤمنی . 1۷۴-1۷۸ :1۸۷2،ایین هنرهیا و
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نظر بگیریم ،با دو مقوله ی کالن فرهنگی و تمدنی روبه رو می شویم ،کیه هیر کیدا
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مداهیم مشترک میتواند مبنایی برای شناخت سایر مشترکات فرهنگی و درک متقابیل
از یکدیگر شود.
نمادهای مشترک :در کنار تما مشترکات باید از نمادها و نشانه ها بیا مریانی خیاص
آن ،که فرهنگ و هنر ایرانی از آن سرشار است یاد کرد .این نمادها عموما برگرفتیه از
طبیرت اند و نمونههایی از آنها عبیارتانید از :خورشیید؛ نمیاد آفریننیدگی و آتیش،
زمین؛ نماد مادر هستی ،کبوتر؛ نماد پاکی و صدا ،مرغ؛ نماد جان و ندس ،چشم؛ نمیاد
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دریچه ی جان و رو  ،آینه؛ نماد تقابل خاک و افالک ،چرخ؛ نماد خورشید و ...اینهیا
در آثار چندی چون شاهنامهی فردوسی ،منطق الطیر عطار و دیگر کتا ادبی اییران و
آثار نقاشی ایران باستان ،نگارههای مادی ،عیالمی ،هخامنشی ،ساسانی و اسالمی ،چه
در مرماری و چه در هنرهای سنتی و حتی موسیقی اسیتداده شیده و مانیدگار گشیته
است .حتی رنگها نیز مداهیمی از فرهنگ ایرانی را الها میبخشند .سبز؛ نمیاد رشید
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و باروری ،آبی؛ نماد صلح و آشتی ،سیاه؛ نماد آشوب و مرگ ،سرخ؛ نماد فداکاری و
سدید؛ نماد پاکی و تداست است (عنایت. ۴1 :1۸۱۷،
 .3-2چالشهای فرهنگی هسته مرکزی حوزه نوروز(عوامل مخالف)
نیروهای منطقه ای و فرامنطقیه ای :بیا فروپاشیی اتحیاد جمیاهیر شیوروی تغیییرات
اساسی در ژئوپلتیک منطقه به وجود آمد ،سیستم تابره جدیدی در نظا بین الملل سر
برآورد و از این رو بازیگران نیز بازترریف شدند .کشورهای استقال یافته بیه عنیوان
مرکز این سیستم ،کشورهای ترکیه ،ایران و روسیه که مجاور منطقیه محسیوب میی-
شوند ،کشورهای پیرامونی ،و آمریکا و چین تحت عنوان بازیگران مداخله گیر نمیود
پیدا کرده اند .اما وضریت در این سیستم تابره به نحوی پیچیدهتر از این ترریف ساده
است .چرا که در این بین ما شاهد بیازی تیدرت مییان بیازیگران متریدد بیا کینش و
واکنش های متردد هستیم .آمریکا در این سیستم در پی پیاده کردن نظم مدنظر خیود
در منطقه و بهره برداری از فرصتهای احتمیالی اسیت .از طرفیی ترارضیاتی میابین
ایران و آمریکا در حوزهی سیاستها وجود دارد .از طرف دیگر رواب نزدیک آمریکا
و کشور پیرامونی ترکیه تابل مالحظه است .از سویی اشتراک منافع روسیه و ایران در

تقابل با کشورهای فو و همچنین عالیق اسرائیل به امور منطقه و رابطیه نزدییک بیا
کشوری همچون جمهوری آذربایجان و مشکالت اساسی با ایران موجا شده اسیت،
سیاست مهار ایران در منطقه توس آمریکا دنبا شیود(لطدرلی زاده . 5-۴ :1۸۱1،بیا
همهی این تداسیر روسیه را نیز میتوان عاملی دانست کیه نقیش آفرینیی اییران را در
این منطقه تحت تأثیر ترار میدهد .روسیه این منطقه را حوزه ندوذ سنتی خیود میی-
داند .به طور کلی ریشهها و ابراد رتابت و رویارویی در منطقه را میتیوان در میوارد
زیر مورد توجه ترار داد که با درجههای متداوت از سوی کشورهای مداخله گیر بیه-
دست میآید:
 -1بس و گستر
 -2تال

مدهو امنیت و شمو بسیاری از حوزهها در گسترهی این مدهو

نامنسجم برای ایجاد و استقرار ترتیبات امنیتی پایدار در سطح منطقه

 -۸ترمیق وابستگیهای متقابل اتتصادی در سطح منطقهای و بیین المللیی بیا میدنظر
نقل و ترانزیت منطقهای -۴ .تقویت نقش بازیگران غیر دولتی به وییژه شیرکتهیای
فراملی  -5بحرانهای منطقهای -4 .مسائل فره نگی ،اجتمیاعی و تیومی و نیژادی در
تدقاز -۷ .چگونگی حضور و ترامل تدرتهای منطقهای و فرامنطقیهای -۱ .نقیش و
تأثیر گااری تشکلها و سازمانهای منطقهای و فرامنطقه ای -۱ .مشکالت اتتصیادی
و پایین بودن سطح رفاه و آسایش ملل منطقه(متکی. ۱21 :1۸۱۷ ،
آنچه باید مورد توجه ترار داد این نکته است که بازیگران بازی بزرگ جدیید ،جهیت
پیشبرد اهداف خود در این منطقه تنهیا بیر تیدرت سیخت و تابلییتهیای نظیامی و
اتتصادی خود تکیه نکردهاند ،بلکه تال

بیشتری را را در راستای جاب ملیت هیا و

موتریت های منطقه از طرییق اعمیا تیدرت نیر و دیپلماسیی عمیومی بیه نمیایش
گااشتهاند .انقالبهای رنگی در اوراسیا نشانه ای از ایین کیاربرد تیدرت نیر بیرای
کییاهش هزینییههییای ناشییی از تییدرت سییخت از سییوی غییرب در منطقییه بییوده
است(تویسرکانی. 2۱ :1۸۱۱،
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ترار دادن موضوم انرژی و خطوط انتقا آن در منطقه و همچنیین موضیوم حمیل و
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ایدئولوژی سیاسی متداوت :گرچه همزمان با فرا شدن جمهوری اسیالمی اییران در
این منطقه ،ایران یکی از مهمترین اصو ایدئولوژیک سیاسیت خیارجی خیود یرنیی
صادر کردن انقالب اسالمی را دنبا میکیرد و بیه گدتیهی برژینسیکی در سیا هیای
 1۱۱1احیای اسال در آسیای مرکزی بیه عنیوان بخیش جیدایی ناپیایری از اهیداف
حکومتهای امروزی ایران در آمده است ،با این حا این نیوم ارزییابی بیه یکیی از
ثابتترین کلیشهها در سیاست خارجی ایران تبدیل شد و این واتریت وجیود دارد کیه
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دربییاره کشییورهای آسیییای مرکییزی اییین ارهییارات تییا حیید زیییادی فاتیید کییارایی
است(سینایی . 5 :1۸۱۱،چییرا کییه ایییدئولوژی سیاسیی متدییاوت در اییین کشییورها از
محوریت چنین دیدگاهی جلوگیری مییکنید .حاکمییت اسیال سیاسیی در اییران و
سکوالریسییم در کشییورهای آسیییای مرکییزی و جمهییوری آذربایجییان ،تأثیرپییایری
کشورهای این منطقه از الگوی ماهبی کشورهایی چیون ترکییه ،اختالفیات عقییدتی

بر مبنای رویکرد آینده پژوهی

همگرایی فرهنگی کشورهای حوزه نوروز

اهل سنت و شیره با توجه به اینکیه اکثرییت جمرییت کشیورهای منطقیه را میاها
حندییی تشییکیل میییدهیید ،از جملییه عوامییل عیید تحقییق وحییدت اسییالمی مییابین
کشورهاست .این اختالفات زمینیههیای واگراییی را فیراهم کیرده و جیزء نیروهیای
مخالف دسته بندی میشود.
بنیادگرایی اسالمی :در بررسی جریانهای بنیادگرایی اسالمی باید ییادآور شید کیه در
جوامع اسالمی گروههای تندرو در اتلیت هسیتند .بیا ایین حیا گدتمیان بنییادگرایی
افراطی اثر زیادی بر مسلمانان دارد ،چون در پی پر کیردن خههیای ایجیاد شیده بیه
وسیلهی رژیمهای سکوالر از راه باز تررییف دوبیارهی مرزهیا و رسییدن بیه تیدرت
سیاسی ،به دست آوردن تلاهای تودههیای تهیی دسیت و جیااب مانیدن در برابیر
جریانهای تازه و بحثهای فنی و آموزشی میدرن هسیتند .بنیادگراییان از تیرور بیه
عنوان ابزاری برای گستر

خود بهره میگیرند .گرچه پیونید بنییادگرایی بیا میاها

تویتر از پیوند تروریسم با ماها است ،با این حا پس از جنیگ سیرد گیروههیای
تروریستی بیشتر خاستگاه ماهبی داشتهاند و بزرگترین سهم تروریسم در جهیان نییز
از آن گروههای اسال گرا بوده است .گروههای تروریستی که در آسیای مرکزی ،تدقاز

و جنوب آسیا فرالیت دارند همگی با برچسا اسال در پی کسا پشتیبانی گروههای
ضد غربی میباشند(محمدشریدی. ۴4 :1۸۱۱،
ایران هراسی :آنچه تحت عنوان ایران هراسی نامیده میشود ،بر بستر برخی واتریتها
در منطقه و وارونه نمایی برخی دیگر شکل گرفته تا در پرتو آن هزینۀ تدرت یابی اییران
به نحوی افزایش یابد که انتقا تدرت ،غیرممکن شود .تدرت روز افزون ایران ،ترابت
جغرافیایی با کشورهای منطقیه و تابلییت هیای تهاجمی(هماننید داشیتن اییدئولوژی
گستر

یابنده را می توان به عنوان دالیل ساختاری ایران هراسی مطر کیرد .نییات

تهاجمی(که بازتاب تبلیغات سوء علیه ایران میباشد  ،ترویج ایران هراسی و پیایر
این گدتمان از سوی کشورهای منطقه را به عنوان دالیل غیرساختاری هراس دیگران از
ایران می توان برشمرد(.شریرتی نیا1۱۴ :1۸۱۱،و 1۱5ایین عامیل بیه عنیوان نییروی
مخالف ،مانع تریین کننده ای در همگرایی فرهنگی این منطقه با ایران میباشد.
احساس نیاز غرب به انرژی و تمرکز آن در جهان اسال و در نتیجه ایجاد تنش مییان
اسال گرایان و کشورهای اسالمی که موجا انتقا بدون تنش انرژی به غیرب میی-
شود .ب انقالب اسالمی ایران که مداهیمی چون استکبارستیزی ،عیدالت خیواهی و
عقالنیت سیاسی اسالمی را ارائه کرده است و میتواند الگویی برای حرکیت خییز
اسییالمی در عصییر مدرنیتییه شییود .ا بازگشییت اسییال در زنییدگی مسییلمانان بییوده
است(سرید. 51 :1۸۷۱،
شیره هراسی در جهان اسال  ،ناشی از تبلیغات سوء علیه اییران و فرهنیگ شییری و
دامن زدن به اختالفات شیره و سنی میباشد .دو نکته از میان این تال هیا از سیوی
غرب پی گیری میشود -1 .رو ایرانیی مسیاوی بیا خودخیواهی اسیت -2 .اسیال
شیری مسیاوی بیا خردسیتیزی اسیت(مقیمی و سیتوده . 25۸ :1۸۱2 ،بیا ایین حیا ،
کوتاهی کشورهای شییره در نشیان دادن حسین نییت خیود و عید اتخیاذ سیاسیت
اعتمادزایی به صورت کارآمد از یک سو و کج فهمی سایر کشورهای جهان اسیال از
اتدامات کشورهایی چون ایران نیز میتواند به این امر دامن بزند.
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شیره هراسی :علت شیره هراسی را ادوارد سرید حاصل سیه عامیل مییدانید .الیف
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انحصارطلبی فرهنگی :انحصارطلبی فرهنگی برضا در مییان کشیورهای منطقیه دییده
می شود .برای مثا تال

برای ساختن پیشینه ی تیاریخی بیا اسیتناد بیه برخیی آثیار

تاریخی در میان کشورهای آسیای مرکزی از زمان حاکمیت شوروی وجیود داشیته و
پس از استقال با سرعت بیشتر و حمایت دولت ،دنبا میی شیود .برخیی نیوروز را
جشنی کُردی ،عده ای دیگر آن را ترکیی و شیماری نییز آن را تاجییک و افغانسیتانی
عنوان می کنند و به این ترتیا ،میراثی که میتواند یکی از پاییههیای وحیدت میدنی
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باشد به عاملی برای اختالف تبدیل می شود .همین دیدگاه نسبت به مدیاخر فرهنگیی
وجود دارد؛ در افغانسیتان ،مولیوی و سینایی را افغیانی و در اییران ،آنهیا را ایرانیی
می دانند و این سخن را به گونهای بیان میکنند که گوییا ایین بزرگیان بیه جغرافییای
سیاسی ایران امروز مربوط هستند .دلیل این ادعا نیز آن اسیت کیه مولیوی در بلیخ و
سیینایی در غییزنین زاده شییده و بلییخ و غییزنین جزیییی از ایییران بییودهانیید(.بهمنی
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تاجار 1۱4 :1۸۱4،به طور کلیی آنچیه تحیت عنیوان پیان ترکیسیم ،پشتویسیم ،پیان
ازبکیسم و سایر جریانها از آن یاد میشود ،نیوعی تمیدن گرییزی و انحصیارطلبیی
محسوب میشود.انحصار طلبی مانع از این میشود که کشورها خود را در تالا ییک
کل و مجموعه فرهنگی ببینند.
 .4عوامل خنثی کننده
عوامل خنثی کننده در کنه خود مثبت و یا مندیی نیسیتند ،بلکیه بسیته بیه شیرای و
چگونگی استداده بازیگران و ذی ندران ،میتواند مخالف و یا موافق ریاهر شیوند .از
این رو می تواند روند همگرایی را تسریع بخشد و یا به ترلیق در آورد .این موضیوم
را در دو عامل مورد بررسی ترار میدهیم:
ساختار سیاسی -اتتصادی :ضرفها و نقیاط تیوت متریددی در سیاختار سیاسیی و
اتتصادی این کشورها تابل بررسی است .کیش شخصیت را می توان یکی از ضرف-
های ساختار سیاسی کشورهای آسیای مرکیزی و تدقیاز دانسیت ،کیه عیاملی بیرای
اتتدارگرایی رهبران کشورها شده است.

برای مثا نیازف ،رئیس جمهور پیشین ترکمنستان ،خود را پیدر تیرکمنهیا خوانید،
تندیس طالیی خود را در عشق آباد نصا کرد و پوسترهای خود را در شهر گستراند
و صدتا مکان برای برد از مرگ وی در کشور نامگااری شد .همچنین نامگااری ماه-
های سا و روزهای هدته با نا اجداد وی از دیگر اتیداماتش بیوده اسیت(.یزدانی و
همتی گل سدیدی ۴۱ :1۸۱۷،رهبر جدید این کشیور دسیتور سیاختن مجسیمههیای
افراد خانواده خود را هم صادر کرد .بیردیمحمیداف در آکیادمی ارتیش ایین کشیور
شخصا از مجسمه مالک تلی بردی محمداف پدر بزرگ خود پردهبرداری کیرد .رهبیر
ترکمنستان در "یازغیت" روستای محل تولد
دستور داد مجسمه پدر

مدرسهای بنیا پیدر

داییر کیرد و

را در آنجا بنا کنند .کییش شخصییت در سیایر کشیورهای

آسیای مرکزی نیز ،ساختارهای سیاسی آنها را به سمت اتتدارگرایی سو میدهد .در
تزاتستان لقا تهرمان خلق به نظربایف در طی مصوبه ای از سوی پارلمان داده شید.
عالوه بر این ،ماهیت رژیم های سیاسی کشورهای مورد بررسی به ترتیا ،در طیدیی
از حکومتهای فاسد تا اتتدارگرا ،فضای اندکی را برای مردمیانش در جهیت ایجیاد
نقش اصلی در اجرای تشهای مدنی بر عهده گرفتهاند .ایین امیر ناشیی از تجربیهی
وابستگی آنها به فرهنگ و نظا سیاسی کمونیستی است که چارچوب نظا فکیری و
سیاسی شان را بر پایه یک سیستم توتالیتر و بسته شک داده است .گروههیای حاکمیه
این نظا ها اولویت حدظ نظا را در دسیتور کیار دارنید تیا منیافع ملی(فرجیی راد و
خیری. ۱۴ :1۸۱2،
همچنین وضریت نه چندان مطلوب اتتصادی در کنار رتابت اتتصادی بیه جیای هیم
تکمیلی از جمله مشکالت ساختاری است که ورود و مداخلیه نیروهیای منطقیهای و
فرامنطقهای را فراهم میکند .این شرای ساختار سیاسی و اتتصادی بیه عنیوان عامیل
مزاحم در روند همگرایی عمل میکند.
با این حا وضریت اتتصادی و موتریتی این کشورها به گونهای است که به صیورت
بالقوه میتواند زمینه ساز همکاری در عرصههیای اتتصیادی شیود .کشیورهای میورد
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رهبر تاجیکستان" ،ابرمرد زمین و آسمان" نا گرفت (ایراس. 1۸۱1/11/۸1 :
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مطالره از نظر منابع مردنی غنی هستند و بخشی از بیضی استراتژیک را تشیکیل میی
دهند ،با این حا همگی از دسترسی به آبهای آزاد محرومند و تجربه همه آنها بیشیتر
در زمینه اتتصاد متمرکز و برنامهریزی شده است و اتتصاد تک محصولی کیه آن هیم
بر مبنای صدور مواد اولیه است .از سوی دیگر ایران تا پییش از اسیتقال کشیورهای
آسیای مرکزی و تدقاز ،زیر سیستم منطقهای خاورمیانه بیود کیه از لحیاظ سیاسیی و
فرهنگی در حاشیه ترار داشت ،زیرا این زیر سیسیتم اساسیا حالیت عربیی داشیت و
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ویژگی آن از نظر اتتصادی ،وجود ذخایر عظیم ندت اسیت .در حیالی کیه همکیاری
ایران با زیر سیستم منطقهای جدید که هم غیرعربی است و هیم از جهیت اتتصیادی
ندت مدار نیست ،زمینه همکاری ایران با کشورهای منطقه آسیای مرکیزی و تدقیاز را
هموار میکند و ترامل این کشورها برای دوطرف سودمند است(ملکی. ۷ :1۸۷1،
در رابطه با ساختار سیاسی نیز علی رغم همیه تداسییری کیه مطیر شید ،همیه ایین
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کشورها جمهوری هستند و ساختار سیاسی مشابهی دارند .عیالوه بیر ایین اسیال در
تحت تأثیر ترار دادن اتدامات دولت اثرگاار بوده است و بنابراین میتواند بیه عنیوان
یک فاکتور مثبت در نظر گرفته شود .برای مثا در آذربایجیان ،ایجیاد محیدودیت در
زمینه استداده از حجاب در اماکن عمومی نظیر دانشگاههای دولتی ،ممنوعیت پخیش
اذان در مساجد و محدودسازی برخی مراسم ماهبی برای شیریان در سا هیای اخییر
از جمله سختگیری های دولت در برابر دینگراییی بیوده اسیت کیه ایین اتیدامات بیا
اعترا

شدید مرد و گروهها و نهادهای ماهبی در داخل کشیور و در خیارا وییژه

مواجییه شییده و دولییت بییاکو را مجبییور بییه عقییانشییینی کییرده اسییت(محمودی و
کالنتری. 1۸۱2/۷/2۱،
جهانی شدن :جهانی شدن عاملی است که هم می تواند تأثیر مندی بر روند همگراییی
فرهنگی منطقه داشته باشد و هم در صیورت بهیره گییری از فرصیت هیایی کیه بیه
صورت بالقوه ایجاد می کند ،می تواند عامل تقویت کننده روند همگرایی باشد .یکی
از ابراد جهانی شدن و به تربیر برخی جهانی سازی ،یکسان سیازی فرهنگیی و غلبیه
نوعی امپریالیسم فرهنگی بر کشورهای جهان سو است .کاربرد این واژه برای نشیان

دادن تأثیر فرهنگی غرب بر مؤلده های فرهنگی جهان سیو میی باشید .مرتقیدان بیه
امپریالیسم فرهنگی تائل به تهدیید سیسیتمهای غربیی علییه آداب و رسیو بیومی و
ترغیا مرد منطقیه بیه مصیرف گراییی و کثیرت گراییی بیه شییوه ی غربیی میی-
باشند(شیرودی1۸۱ :1۸۱۴،و 1۸۱کشورهای مورد مطالره نییز ،از ایین رونید در امیان
نیستند و حضور کشورهای فرامنطقهای و ناگزیر بودن از همراهیی در رونید جهیانی
شدن یا جهانی سازی آنها را در مرر

خطر نادیده انگاشتن فرهنگ غنی خود تیرار

می دهد .از این رو جهانی شدن در برد فرهنگی ،به عنوان عاملی نامشیخص از ییک
سو و عاملی خنثی کننده از سوی دیگر بر سر راه همگرایی فرهنگیی کشیورها عمیل
میکند.
از طرفی جهانی شدن در د خود نقیضش را میپروراند و باعث رشید هوییتهیای
محلی  ،تومی و نژادی و..شده است .از طرف دیگر افزایش شرور اجتماعی و سیاسی
همه جریان ها یکسویه و از شما بر جنوب تحمیل میشوند ،زیرا بخشیی از جهیانی
شدن فرهنگ ،رشد و تکاپوی فرهنگی کشورهای جهان سو در سیطح جهیانی اسیت.
همچنین جهانی شدن ،حصارهای غرب در خصوص ارزیابی و مررفی فرهنیگ هیای
کشورهای جهان سو را در ابراد مختلف کمرنگ کرده است .در این راستا افزایش رشد
رواب میان فرهنگی را میبایستی از بهترین فرصتهای فرهنگی و بلکیه امنیتیی بیرای
کشورهای جهان سومی دانست که دارای بنیه و پتانسیل فرهنگی مناسبی مییباشیند .از
این دیدگاه ،فرایند جهانی شدن سبا تقویت تأثیرگااری تدرتهای کوچک گردییده
است و تأثیرگااری فرهنگی کشورهای جهان سو از جمله نمونههیای آن میی باشید.
عالوه بر این رشد جریانهای فرهنگی توی و پرتدرت نظیر جنبشهای اسالمی را نییز
باید در نظر داشت (عیوضی. ۱۷-۱4 :1۸۱5،
 .5طراحی سناریوها
سناریوی وحدت :از بین رفتن عوامل مخالف ،تاثیر مثبت عوامل خنثی کننده ،تأثیر
حداکثری عوامل موافق.
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کشورهای منطقه میتواند این واگرایی را کاهش دهد .بنابراین ،نباید چنین پنداشت که

16

سناریوی همگرایی :تأثیر حداتلی عوامل مخالف و تأثیر حداکثری عوامل موافق و
تاثیرگزاری مثبت عوامل خنثی کننده.
سناریوی ترامل :تدو عوامل موافق بر عوامل مخالف ،عوامل خنثی کننده تقویت
کننده عوامل موافق.
سناریوی رتابت :تدو عوامل مخالف بر عوامل موافق ،عناصر خنثی کننده تقویت
کننده عوامل مخالف.
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سناریوی تقابل :از بین رفتن عوامل موافق ،تأثیرگزاری حداکثری عوامل مخالف،
عناصر خنثی کننده تقویت کننده عوامل مخالف.
 .6احتمال سنجی سناریوها
ما با منطقهای سرو کار داریم که از منظر تئوریهیای روابی بیین الملیل ،بسییاری از
پتانسیلها جهت همگرایی را دارا میباشد .بودن در ییک حیوزه جغرافییایی ،گاشیته

بر مبنای رویکرد آینده پژوهی

همگرایی فرهنگی کشورهای حوزه نوروز

تاریخی مشترک ،هم کیش و هم آیین بودن ،منافع برضا هم راستا و بسیاری پتانسیل-
های دیگر که می تواند این مناطق را در تالا یک پیکرهی تنومند بارور کند .اما آنچه
در واتریت مشاهده می شود ،نوعی تدیو عوامیل واگیرا ییا بیه تربییر میا مخیالف و
اثرگااری عوامل خنثی در جهت مندی میباشید .ایین منطقیه ،گرچیه از غنیی تیرین
فرهنگها از گاشته تا حا بهره مند بوده اسیت ،امیا رد پیای امپریالیسیم فرهنگیی و
غربی شدن و یا به عبارتی بی توجهی به فرهنگ خودی در آن دیده میشود .ناحیهای
که بزرگترین ذخایر انرژی و تواناییهای بالقوه اتتصیادی را جهیت هیم تکمیلیی بیر
اساس اصل مزیت نس بی داراست ،ولی به دنبا وارد کردن الگوی پیشرفت از خیارا
می باشد .وضریت اتتصادی کشورهای منطقه به گونهای است که فرآینید رسییدن بیه
همگرایی را با وارد کردن پای بازیگران منطقهای و فرامنطقهای به داخیل منطقیه کنید
میکند .مداخله و ندوذ تدرت های متردد ،باعث تضریف همبستگی و زمینه ساز بیی
ثباتی میشود .این ندوذ موجا تردد و تنوم گرایشهای سیاسی در منطقه شده است.
در کنار گرایشهای مبتنی بر هویتهای فرهنگی منطقه ،گرایش به روسیه ،گرایش به
آمریکا ،گرایش به اروپا ،گرایش بیه چیین و ژاپین ،هیر ییک در بخشیی از منطقیه و

مناسبات جایی باز کرده و طرفدارانی دارد .این وضریت هر یک از دولتهای منطقیه
را به سمتی سو داده و آنها را از اتخاذ گرایش واحد دور ساخته و موجا واگراییی
شده است .برای مثا ترغیا آذربایجان برای پیگیری سیاسیت مرارضیه بیا اییران از
سوی آمریکا در رواب این کشور با ایران تأثیر گاار بوده است(تاسمی. ۴۱ :1۸۱۱،
اما در رابطه با عوامل یاد شده آنچه باید مد نظیر تیرار گییرد ،مییزان تیأثیر و مییزان
تطریت عوامل میباشد .آنچه حاصل بحث در باب عوامل موافیق ،مخیالف و خنثیی
میباشد ،نشان دهنده این نکته است که در حیا حاضیر مییزان تأثیرگیااری عوامیل
مخالف بیشتر است و عوامل موافق تأثیر حداتلی دارند .چرا کیه هیر ییک از عوامیل
موافق ،با مانری بر سر تأثیر حداکثری روبه رو می باشیند .عامیل اسیال در د خیود
مناتشات میان مااها را دارد .علی رغم اشتراک در دین ،آنقدر اختالف ماها مابین
شیره و سنی پررنگ شده است که گویی هیچ گونه همتایی میان آنهیا وجیود نیدارد.
ارتباط کمتر شود و راه رتابت را در پیش بگیریم .اشتراک در نوروز ،گاشته تیاریخی
مشترک و سایر اشتراکات فرهنگی تحت الشرام انحصارطلبی کشورهای ذی ربی از
کارآمدی باز م انده است .مجاورت جغرافیایی بیشتر از اینکه زمینه ساز همکاریهیای
فرهنگی و اتتصادی و سهولت در برتراری ارتباط باشد به فیاکتوری تهدیید کننیده از
حیث تسری مشکالت یک کشور به سایر کشورها تبدیل شده است.
اگر میزان تأثیر مثبت عوامل را بین  1تا  1در نظر بگیریم ،میتوان گدت که بیه هییچ
کدا از فاکتورها نمی توان عدد  1را نسبت داد .از طرفی میا شیاهد تیاثیر حیداکثری
عوامل مخالف می باشیم .به گونهای که اگر تأثیر مندی را بین  1تا -1در نظر بگییریم،
این عوامل سهم حداکثری از نمره را به خود اختصاص مییدهنید .بیه عبیارتی آنچیه
واتریت دارد حضور پررنیگ کشیورهای منطقیهای و فرامنطقیهای ،ندیوذ بنییادگرایی
رادیکا  ،فضایی از بی اعتمادی و شکافهای ماهبی و فکری میباشد .عوامل خنثیی
نیز در طیدی از  +1تا  -1در جهت عوامل مخالف حرکت می کنند .بیه گونیه ای کیه
هم اوضام اتتصادی و سیاسی کشورها و هم تمایالت غرب گرایانه به عنیوان نتیجیه
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این اختالفات زمینه ساز این مسئله شده است که در سایر ابراد فرهنگیی نییز ،امکیان
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جهانی شدن در جهت واگرایی این کشیورها حرکیت میی کنید .از ایین رو آنچیه از
واتریت امر می توان نتیجه گرفت ،تداو رتابت میان کشورهای مورد مطالره به لحاظ
فرهنگی است .حتی اگر با دید خو بینانه به رواب میان کشورهای مورد بحث نگیاه
شود ،سناریوی ترامل جهت ترریف وضریت آنها در نظر گرفته میشود .بنیابراین در
صورت تداو روندهای جاری محتمل ترین سناریو ،سناریوی رتابت می باشد.
اما من باب تطریت شاخصها ،این بار کده ترازو به ندع عوامل موافیق مییباشید .از
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این حیث که عوامل موافق در گار زمان شکل گرفته و نهادینه شده و بیه تیدریج بیه
عوامل ساختاری تبدیل شده است .عواملی که امکان تغییر در آنهیا بیه سیختی تابیل
تصور است .اسال حتی پس از سیطرهی چندصد ساله شوروی به تیوت خیود بیاتی
مانده است .نوروز ثبت جهانی شده است و اینگونه پایداری خود را به تصویر کشیده
است .مرزهای جغرافیایی به ندرت( مگر در صورت وتوم جنگ تابل تغیییر اسیت.
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گاشتهی یک ملت و دستاوردهای فرهنگی و تمدنیشان هرچند میورد غدلیت واتیع
شود ،باز هم جزء الیندک تاریخ آن سرزمین محسوب و مایه ی مباهات آن میباشید.
بنابر این اگر به میزان تطریت و ساختاری بودن و الیتغیر بودن آن بیین  1تیا  1نمیره
بدهیم ،عوامل موافق حداکثر نمره را از این حیث میگیرند.
این در حالی است که عوامل مخالف از حیث تطریت ،ساختاری محسوب نمیشوند
و در اکثر موارد تابل تغییر میباشند .مسئله ایران هراسی و شیره هراسی بیشتر ناشیی
از غلبه یک گدتمان نادرست و عد درک کشورهای مورد مطالره از یکیدیگر اسیت.
انحصارطلبی ،اختالفات ایدئولوژیک و از این تبیل موانع با اتخاذ دیپلماسی هوشیمند
و کارآمد و ارائه تصویری واتری و مرقو از مشترکات و مدترتیات ،الینحیل و مهیار
ناشدنی نیست .دخالت اغیار در منطقه ،پدیده بنیادگرایی اسالمی و سایر موانع نیز در
سایه مساعی مشترک کشورهای منطقه تابل کاسته شدن است .هرچند احتما از بیین
رفتن کلیه موانع و به صدر رسیدن آنها ناچیز است ،امیا کاسیتن از آنهیا در تید او
درک مشترک کشورها از موتریت و امتیازاتشان را نیازمند است .در این صورت است
که عوامل خنثی کننده نیز میتواند در جهت مثبت حرکت کیرده و مثمیر ثمیر واتیع

شود .با این اوصاف میتوان امیدوار بود که در آینده بتوان به فیلمنامه مطلوب ،یرنیی
همگرایی فرهنگی ،در این ناحیه نایل آمد .از این رو سناریو همگراییی تحیت عنیوان
سناریوی محتمل و مطلوب تابل تبیین است.
سناریوهای وحدت و ترار

که در خو بینانهترین و بدبینانهتیرین حالیت در نظیر

گرفته شده است نیز ،تحت عنیوان سیناریوهای ژوکیر مطیر مییشیود .در بررسیی
سناریوی وحدت ،باید به این نکته توجه کرد که منطقه مورد بررسی از حیث هیویتی
دارای الیههای مترددی است .اگرچه میتوان آنها را از حییث هوییت فرهنگیی و ییا
حافظه تاری خی و تمدنی در یک چارچوب نگاه کیرد و همچنیین بیه لحیاظ هوییت
دینی ،تمامی سرزمینها را مسلمان نامید ولی در بررسی یک چیدمان هویتی نمیتوان
به یک محی فرهنگی -ارزشی مشترک نائل آمد.
چرا که در رابطه با این کشورها می بایست از هویت تومی و همچنیین هوییت ملیی
تومی خاصی ،مبنای شناسایی و شناساندن ترار می گییرد و هوییت ملیی بیه مرنیای
احساس ترلق به جایی است که مشخصه اصلیا  ،واحد سرزمینی و یک دولت و یا
نظا سیاسی است(.اخوان کارمی و ارغوانی. 5 :1۸۱1،
از این رو توجه به این نکته ضروری است که امکان آوردن کشورهایی با این الییه-
های هویتی در زیر یک تالا سیاسی و متحد کردن آنها بیا توجیه بیه ایین مدترتیات
امری امکان ناپایر میباشد .سناریوی وحدت و ترار

بیه عنیوان سیناریوی ژوکیر

مطر میشود و به دلیل اینکه امکان حاف عوامل موافق و با مخالف بیه طیور کلیی
وجود ندارد ،تحقق این دو سناریو نیز دور از انتظار است .سناریوی همگرایی ،ترامیل
و رتابت به عنوان سناریوهای ممکن شناخته میشود .سناریوی مطلیوب و هنجیاری
سناریوی همگرایی میباشد.
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یاد کرد .هویت تومی نوعی از هویت اجتماعی است کیه در آن وابسیتگی بیه گیروه
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نتیجهگیری
دربازبینی سناریوها در حوزه نوروز ،وحدت و تریار

بیه عنیوان سیناریوی ژوکیر

مطر شد و همگرایی ،ترامل و رتابت ،به عنوان سناریوهای ممکین شیناخته شید و
سناریوی مطلوب و هنجاری سناریوی همگرایی مطر گردید .آنچه حاصل بحث در
این نوشتار است ،لزو برنامه ریزی بلنید میدت در رابطیه بیا دیپلماسیی فرهنگیی را
گوشزد میکند .برنامه ریزی ای که در چارچوب نگاه به آینده و تال
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بیرای ارتقیای

آگاهی و درک مشترک کشورهای حوزه نوروز ،از پتانسیلهای فرهنگی شان حاصیل
شود .صحبت از آینده نگری ،لزو نوعی چشم اندازسازی را در رابطه با اهداف پیش
رو مدنظر دارد .سخن از چشم اندازسازی ،بدین مرناست که ما از آینده به حا میی-
آییم و اینجاست که آینده پژوهی کاربرد خود را نشان می دهد .در واتع ما بیا ترسییم
سناریو هنجاری و آنچه می خواهیم و مطلوب است رخ بدهد ،هیدف و نقطیه ای را
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در آینده مشخص میکنیم ،سپس در پی تدوین راهکار برای رسیدن به آینده بر میی-
آییم .برای مثا آنچه تحت عنوان سند چشم انداز  21ساله مطر می شود ،شمائی از
آینده است که به حا پیوند میخورد .بدین مرنا که ما اهدافی را در این سند کیه بیه
زعم ما مطلوب است و در عین حا دور از دسترس نیز نیست ،مشخص کیرده و در
پی رسیدن به آن برای امروز برنامه رییزی مییکنییم .همگراییی فرهنگیی نییز هیدف
مطلوب ما در آینده را شکل میدهد و نیازمند برنامهریزی و ارائه راهکارهایی جهیت
رسیدن به آن هستیم .این سناریو برخالف سناریوی رتابت که ادامیه رونید حیا بیه
آینده را نشان می دهد ،در واتع تالشی از آینده به حا اسیت .از ایین رو همگراییی
فرهنگی کشورهای مورد مطالره که تحت عنوان سناریوی مطلوب و محتمل ارزییابی
شد ،را میتوان به عنوان یک چشم انداز  21تا  51ساله در نظر گرفت و برای رسیدن
به آن تال

کرد .تال

در جهت رسیدن به این مطلوب در سایه راهکارهیایی چیون

برنامه ریزی در سیطو فیردی ،گروهیی ،دولتیی ،منطقیه ای و بیین المللیی ،اتخیاذ
دیپلماسی مجازی فرا  ،جلوگیری از تنشهای خزنده ،ایجاد فضای دوستی و اعتمیاد
در رواب مابین کشورها ،پایداری خصیصههای فرهنگیی ،گسیتر

و بهبیود کیدییت

فرالیت های فرهنگی و مواردی از این تبیل تابل حصو است .ضمن اینکه این تبییل
راهکارها نه تما آنچه باید ،بلکه صرفا گا نخست در نزدیکیی ایین کشیورها را بیر
می دارد و رسیدن به همگرایی فرهنگی نیازمند اتخاذ دیپلماسی فرهنگی فرا و پوییا
از سوی این کشورها میباشد.
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