
جهان در آستانۀ سده نو



توجه به قرن جدید



1900سال:

اتحادتاریخایندرکهچراگرفتجشنتاریخیرویکردباراجدیدقرنژانویهاولروزبریتانیا
کبیریرلنداوبریتانیارسمینامباراکشوردواینپسآنازوشدهکاملایرلندبابریتانیا

.کردندنامگذاری

طتوسآزادیبیانیۀانتشاریادآوریباژانویهاولروزدرراجدیدسدۀجشننیزآمریکادر
.داشتندگرامی1863سالدرلینکلنآبراهام

هکچرانبودهمراهجشنوشادیباکشورهادیگرمانندجدیدقرنشروعفرانسهکشوردر
لوییمرگسالروزباهمچنینوبودفرانسهخونینانقالبسالگیصدیادآورروزاین

.شدمیمصادفدوازدهم



 2000سال:

گرفتهنجشقرنتغییرباراخودکشوراستقاللسالگیصدشهرهایاهاایالتکشورها،برخی
غیرهوملبورننیوزلند،کبک،فیالدلفیا،تگزاس،ماننداند

شناسسرکاشفتوسطکشوراینکشفهزارسالگیجشنبامصادفگرینلنددر2000سال
.بودهاایکینگواریکسونلیفور،هاآن

نمادمقدسواساطیریحیواناینواژدهاستسال2000سالچینیطالع بینیطبقبر
.می شودتلقیمهمدستاورد هایآوردندستبهجهتدرتعالیورشدآرزو،امید،



برگزاری جشن



آندرکهبودسومهزارهشورایعنوانباانجمنیتشکیلکشورهامیانمشترکنقاطازیکی
ومذهبی،ملیاجتماعی،زیست محیطی،پروژه هایطراحیقبیلازجانبههمهبرنامه ریزی های

اریبرگزورسانه هادرتبلیغاتنحوهدربارۀتصمیم گیری هاییهمچنینومی شدانجامغیره
.می گرفتصورتشهرهرمهمساختمان هایدرمراسم

جدیدقرنمراسممخصوصلوگویطراحیبرایکشورهنرمندانازدعوت.

قرنزاقبلشبدرکشورهربودجهوهاقابلیتبامطابقجشنوبازیآتشمراسمبرگزاری
.جدید

ازقبلروز1000ازهاکشوربرخیدرکهشهرقسمتمهمتریندرشمارساعتیکقراردادن
.دادندقرارپایتختاصلیساختماندر1997آوریلچهارمدرومراسم

ورکشملیتلویزیوندرمجزاشبکۀساختیاوجدیدقرنعنوانباساعته24برنامۀپخش
.مراسمخبریپوششبرای

درشرکتبهمردمدعوتمنظوربهشهرهاسرتاسردرپوسترنصبوهارسانهدرتبلیغات
.جدیدقرنمراسم



ایجاد امید و انگیزه



یونمیلپنجاه،«رویایکتحققخاطره،یکاشتراک»موضوعیتباکاناداسومهزارۀدرمشارکتبرنامۀ
دههمچنینوتحصیلیبورسیهدالرمیلیارد5/2ملی،فعالیت هایواجتماعیپروژه هایبرایبودجهدالر

.گرفتنظردرهنریسازمان هایوهنرمندانبهبودجهدالرمیلیون

گرفتجشنمختلفرویکردسهباراجدیدهزارۀآغازفرانسهکشور:

همبستگی،واتحادبرتمرکزبا1999سالدسامبر31درنوسالجشنآنطیکهجشن؛برایزمانی
برتمرکزبا2000جوالیدرباستیلملیروزومشترکفرهنگبرتمرکزبا2000ژوئندرموسیقیجشنواره
.شدبرگزارزیستمحیطوطبیعتازپاسداری

شدبرگزارشهرهردرگوناگونموضوعاتباسمینارهاییآناساسبرکهتأمل؛برایزمانی.

داشتتمرکزآنبهمربوطموضوعاتوهنربررویبیشترکه؛خالقیتبرایزمانی.



بهباوکرداشارهآنتمدناولهزارۀدرکشورایندستاوردهایبههزارهجشنمراسمدراتیوپیوزیرنخست
وراندبهمجدداًمی توانداتیوپیکشورکهکردامیدوارراکشورمردم«اتیوپیرنسانس»اصطالحبردنکار

ازعدبسالدراتیوپیرنسانسشعار.بیایدبیرونپس رفتوفقروتاریکیدورانازوبازگرددخودطالیی
.می خوردچشمبهکشوراینتبلیغاتوپوستر هاهمۀدرنیزجشن



مطالعه و آموزش



اختصاص«بزرگپروژه های»نامبهایبرنامهبرایپوندیمیلیوندوبودجهبریتانیادولت
خرجشهرسازیدانشوتکنولوژیوعلومزیست،محیطآموزشزمینهدربودقرارکهداد

.شود

ینتعیتحصیلیبورسیه هایبرایبودجهدالرمیلیارد5/2کاناداکشوردرجدیدهزارۀپروژۀ
.شوداعطادانشجویانازنفرهزار100بهسالدهمدتبه2000سالازکهکرد

هخیرخواهانتحصیلیهایبورسیهبرایبودجهدالرمیلیون100سفیدکاخجدیدهزارۀشورای
.داداختصاص



نگاهی به آینده



لشامآنمحتویاتکهبودزمانکپسولیکساختسفیدکاخجدیدهزارۀشورایهایپروژهازیکی
ه ایقطع،(آمریکامدنیآزادیجنبشمادر)پارکسرزاخانمازعکسیکشور،پرچمشده،ضبطصداهای

هزارۀلکپسو.بوددیگرموردچندینوماهکرهرویآرمسترانگنیلرفتنراهازفیلمیبرلین،دیواراز
درشدهطراحیطوریمی شود،نگهداریآمریکاملیبایگانیواسنادستادتوسطاکنونهمکهملی،
.شودگشودهآیندگانتوسط2100سال

یزندگوسفردربارۀراخودتصوراتتابودشدهدعوتدانش آموزانازآمریکادرجدیدهزارۀمراسمطی
.کنندبازگو2030سالدرمریخکرۀروی

شدهدمتولکودکانوشدتولیدمتفاوتتمباهاییسکهقرنتغییرمناسبتبهکاناداکشوردر
.شدندگذارینامقرنکودکان

ویگر،دسمتدرهزارهجشنلوگویوسمتیکدرلوسیتصویربانقرهسکۀیکاتیوپیملیبانک
اینکهکردضرببود،شدهکشفاتیوپیدرهمآنکهلوسی،ازقدیم ترفسیلیتصویرباطالسکهیک

.می شودنگهداریاتیوپیمطالعاتمرکزدرهم اکنونسکه ها



توجه به محیط زیست



درکهندایسلکشوردرجنگل زاییجهتدر،هرمانسوناستاین گریمورآقایایسلند،پیشیننخست وزیر
تعریفدرختهزارکاشتنبرایپروژه ایبود،دادهدستازراجنگل هایشاز%25اخیرقرن هایطول
.کرد

بومیدرختمیلیون700کاشتهدفبا«2000سالبرایدرختدو»عنوانتحتپروژه  ایاتیوپیدر
ازجامعهگروه هایازبسیاریتوجهوشداجرازیستیمحیطمنابعحفظبرایبرنامه هاییومنطقه

برایدرختسه»مانندهاییپروژهبابعدسال هایدربرنامهاین.کردجلبخودبهراجوانانجمله
.کردپیداادامهمحلیوبومیمحتوایباموزه هاییوهزارهپارک هایتأسیس،«سومهزارۀ

رریزدوبدونناهاربرنامه هایآمریکامینسوتایایالتدرآنوکاولویی ویلشهرمدارسدانش آموزان
.کردنداجرامصرف گرایانه شانعادت هایتغییروبازیافتبهتشویقبرایرا

انتظارکهدادترتیب«تکنولوژیوطبیعتانسان،»عنوانباهانوفرشهردرنمایشگاهیآلمانکشور
2000اکتبر31تاژوئنیکمتاریخازکهنمایشگاهایندر.باشدداشتهبازدید کنندهمیلیون40می رفت

.ندکرداجراراخودکشورمربوطبرنامهنمایشگاهاصلیسالندروکردندشرکتکشور175شدبرگزار



هگرفتجشنزیستمحیطوطبیعتازپاسداریبرتمرکزبادرفرانسه2000جوالیدرباستیلملیروز
.شد

موضوعیتباراپروژه هاییفرهنگوزارتنظارتتحتنروژکشوردرجدیدهزارۀمراسمکمیسیون
.کردریزیبرنامهزیستیمحیطمسائلازاگاهیویگانگیمسؤولیت پذیری،اتحاد،

گرینویچدرسومهزارۀعنوانباروستاییساختبا1997سالدربریتانیاسومهزارهجوامعبرنامۀ
.شدنداختهسیکموبیستقرندرزندگینویناستانداردباروستاهفتآنطبقبرکهکردکاربهشروع

برایوییالگروستاهااینبودقرارومی شدنظارتبرنامهمسئولینتوسطپایدارتوسعۀقوانینتمامی
بابناها،اختسدرجدیدتکنولوژی هایازاستفادهبابرنامهاین.باشندبریتانیاکلدرنوینجوامعزندگی
. گرفتشکلشهریطراحیاستانداردهایباال رفتنومحلیجوامعاقتصادیخودکفاییهدف

درختسال100درکشوراینپایداریوقدرتسمبلعنوانبهلیتوانیملیتبامردمدنیاسراسردر
.کاشتندبلوط



دیپلماسی داخلی و خارجی



ویخبندانطولدرفرانسهدرکهدرختمیلیون300جایگزینیبرایتالشدرسفیدکاخسومهزارۀشورای
داد؛هدیهسومیهزارۀجنگلیکفرانسهمردمبهبودند،رفتهبیناز1999سالاواخردرعظیمطوفان
مک هایکپاسبهآمریکاپیشینجمهوررئیستوسطنیزبودندرفتهبینازسرمااثردرکهقبلیدرختان
زارۀهشورایسبزحرکتاولیناین.بودشدهدادههدیهکشورآنبهآمریکااستقاللروزدرفرانسهدولت
.یافتادامهدیگریفعالیت هایبانیزآنازپسکهمی رفتشماربهسفیدکاخسوم

ترالیا،اسشهرونداناتحادآنهدفکهشدتشکیلاسترالیادرملیقومیتیچندمشورتیهیأت1994سالدر
ریزیبرنامهراستاایندر.بودکشوریکپارچهگرفتنقدرتراستایدرکرده،مهاجرتوبومیجمعیتازاعم

یضتبعغیرمهاجرتیقوانینایجادبومی،غیروبومیجامعۀمیاندوستانهروابطگسترشجهتدرهایی
.شدانجامقومیتگرفتننظردربدوناسترالیاشهروندانتسهیالتومقرراتگرفتننظردروآمیز



فرهنگ



شدهطراحیقهوهدانهیکشکلبهمراسملوگویاتیوپیکشوردر.

کارمندانوزیر،نخستجملهازسیاسیمهمچهره هایاتیوپیکشوردرهزارهاصلیمراسمطیدر
دررکتشومحلیلباسپوشیدنباباراولینبرایسرشناساشخاصومذهبیرهبراندولتی،ارشد

.کردندایجادمردمعموموخودمیاندوستانه ایفضایجمعیتحضوردرمحلیرقص های

مربوطیهامهارتووایکینگیفرهنگبرتأکیدباجدیدقرنمراسمایسلندوگرینلندکشورهایدر
.بودهمراهموسیقیورقصقایق،ساختمهارتتیراندازی،جنگیدن،شکار،نحوۀمانندآن،به

ودنبمحدودباکهچراآیدمیشماربهاینویی-وایکینگیفرهنگهایجنبهمهمترینازیکیغذا
کوبیپایوجشنمنزلۀبهمنطقهایندرگوناگونغذاهایخوردنمختلف،منابعبهمردمدسترسی

یوهشوغذاییعاداتبهآندرکهشدمنتشرکتابیسومهزارۀجشنوارهدرراستاهمیندر.است
.استشدهپرداختهجامعصورتبهگذشتهسالهزارطولدرگرینلندمنطقهغذاهایانواعپخت



شوور در راستای جشن هزاره گرینلند موقعیتی فراهم شد تا جوامع بسیار کوچکی از رمه داران جنوب ک
هفتواد به عنوان میزبان برای مهمانان برنامه هایی ترتیب دهند؛ به طور مثال در کاسیاروسک تموامی
روری و نفر سکنۀ شهر برای مهمانان مسابقه اسب سواری برگزار کردند و محصوالت کشواورزی و دامپو

نفور سوکنه بوا 38در شوهر ایگوالیکو نیوز همگوی . صنایع دستی خود را برای فروش به عرضه گذاشتند
.خواندن ترانه ها و نواختن سازهای محلی از مهمانان جشن استقبال کردند

 در کشور چین رقص اژدها و رقص یانگی  توسط موردم محلوی هموراه بوا سواز و آواز سونتی چینوی  در
ی موذهب-خیابان ها انجام می شد؛ عالوه بر این، انواع مراسم و مناسک مذهبی در منواطق توریسوتی

.شهر بر پا بود

باشد؛ بر بخش مهم دیگر فرهنگ و تاریخ چین مربوط به طالع بینی و اعتقادات بر اساس علم نجوم می 
سال اژدهاست و این حیوان اساطیری و مقدس نماد امید، آرزو، رشد 2000طبق طالع بینی چینی سال 

در هموین راسوتا قسومتی از دیووار. و تعالی در جهت به دست آوردن دستاورد های مهم تلقی می شود
نموادی از سوال )دانش آمووز 2000چین در شرق پکن به عنوان کانون تاریخی مراسم انتخاب شود توا 

، روی آن با شمع های روشن در دست باسوتند و شوکلی از یوک اژدهوا کوه در دشوت ها و تپوه ها (2000
.خوابیده است را تداعی کنند



تاریخ



با2000سالمراسمچین،دیواردراژدهانمادبابرنامه هاییاجرایبرعالوهچینکشوردر
.بودهمراهپکنیمردشکلبههاییلباسباورزشکارانوهنرپیشگانحضور

درجهانتجاریمراکزمهمترینازدومهزارۀدرکهژیانمانندبزگشهرهایدیگردر
ن،تاجرابهخوش آمدگوییمراسمبودند،(خراسانجاده)ابریشمجادۀقسمتشرقی ترین

تجارتیتاهمنمایانگرنمادینمراسماین.شدبرگزارپیشینیانرسمبهوسنتیسبکبه
.بودچینکشوربرایسومهزارۀدر

نوعازهشدپیدافسیلقدیمی ترینتصویراتیوپیدرجدیدهزارۀمراسمبرگزاریراستایدر
ازنمادیعنوانبهبود،شدهکشفکشورایندر1970سالدرکه،لوسینامبهبشر

بهصرمنحتمدنیادآوریباتارفتکاربهبیلبورهاوپوستر هارویبرجدیدهزارهکمپین
.شودیادآورمردمبهراروزگارازجدیدفصلیبهکشورورودمنطقه،طوالنیوفرد

نهیوستوطبیعیدانشموزۀهمکاریبااتیوپیگردشگریوفرهنگوزارت،2006سالدر
طبقربکهکردتنظیم«اتیوپیازپنهانگنجینه:لوسیمیراث»عنوانباقراردادیتگزاس

ازلوسیاستخوان های،2007سالسپتامبردراتیوپی،جدیدهزارۀجشنبامصادفآن
ازندبتوانآمریکامردمتاکندسفرآمریکامختلفشهرهایبهتگزاسهیوستونموزه
.کننددیدنآمریکامتحدۀایاالتسراسراصلیموزه هایدربشرفسیلاولین



لیفورزارۀهکمیسیون.داشتتمرکزتاریخموضوعرویبربیشترگرینلندوایسلنددرجدیدهزارۀجشن
ۀقاردرجدیدسرزمین هایکشفبارابطهدربرنامه هاییتاداشتقصددولتحمایتبااریکسون
جشنوارۀلند،ایسسنفونیکارکستتوسطکنسرت هایاجرایوایکینگی،کشتی هایباشمالیآمریکای

.کندبرگزارایسلندادبیاتونقاشینمایشگاه هایتأتر،وفیلم



نوگرایی



های هزارهپار ک

هزاره های برج



 های هزارهپل

فرهنگی -مراکز علمی



 بناهای یادبود و نمادهای شهری



برنامهوتساخپروژۀکهمدرنیتهوتکنولوژینمایانگرومدرنساختمانیآلتار،سنتنیالساختمان
ایناینکهبارسید،اتمامبه1999سالدسامبردربود،چیندرجدیدسدهکمیتۀعهدۀبرآنریزی
تاهمیوزماننشانگرکهشدهگرفتهخورشیدیساعتازآناصلیطرحامااستتجددنمادبرج
.استچینکشورتاریخوفرهنگدرآن



اتمقامحضوردروانگلستانملکهتوسطگرینویچدرسومهزارۀگنبدنو،هزارۀتحویلشبدر
ست،امعروفنیزلندنچشمبهکهجهانفلکوچرخبزرگترینلندنشهردروشدافتتاحدولتی
دیگراریبسیجدیدقرننخستهایسالدر.شدبازگشاییعمومبرایبلرتونیوزیرنخستتوسط

اجرابهفرهنگی-علمیوتفریحیمراکزوهابرجها،اسکلهساختهمچونعمرانیهایپروژهاز
.درآمدند



دربازدیدکنندهنفرمیلبون25باامروزهکهشدساخته2000سالجشنبرگزاریهدفباشیکاگودرهزارهپارک
درنیزارشیگاکوشهرهایجاذبهازدیگربسیاریوشودمیمحسوبآمریکاگردشگریبرترجاذبۀدهجزوسال

کهزمان،نآتاصلحزنگبزرگترینساختوبرکلیدانشگاههمچونبناهایینوسازیهایپروژه.استبرگرفته
ازدرآمد،صدابهنوسالشروعلحظهدرگذشتهسال1000رخدادهایوبشرحقوقاعالمیهبزرگداشتهدفبا

.استکشوراینعمرانیمهمهایپروژهدیگر
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