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Abstract
In recent years soft power has become an important tool for governments to
achieve their foreign policy goals. India- a country with rich sources of soft
power- has made great efforts to use this capacity to achieve its foreign policy
goals. Among Indian leaders Narendra Modi has paid considerable attention to
the capacity of soft power in Indian foreign policy. The current study with a
descriptive-analytical method seeks to find the reasons why Narendra Modi has
paid substantial attention to India's soft power capacity. According to the
research findings, the most important reasons for Modi's special attention to soft
power can be classified as follows: at the national level, 1. better condition of
communication technology and social media in India in comparison to the past
and using this capacity to improve public diplomacy, 2. unfavorable situation of
infrastructures in India and making efforts to attract foreign investment in this
field and 3. promoting the tourism industry in the country. At the regional level,
reducing regional competitors influence such as China in South Asia. At the
international level, promoting India's global image as a nuclear power and an
emerging power, thus reducing concerns about its growing military capability.
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چکیده
در سالهای اخیر قدرت نرم به ابزاری مهم بمرای دت هما ههم دسمبیابه بمه اهمدا
سیاس

خارهه تبدیل شده اس  .کشور هند نیز بما توهمه بمه منمابی قنمه قمدرت نمرم

تالشهای زیادی بهمنظور اسبفاده از این ظرفی هه نیل به اهمدا سیاسم خمارهه
خود کردهاس  .در میان رهبران هند «نارندرا مودی» 2توهه تیژهای به ظرفی قدرت نرم
در سیاس

خارهه هند نشان دادهاس  .این پژتهش با رتش توصیفه  -تحلیلمه در پمه

پاسخگویه به این پرسش اس که «چرا نارندرا مودی توهه تیژهای به ظرفی قدرت نرم
هند داشبهاس ؟» .براساس یافبههای پژتهش مه ترین دالیل توهه تیژۀ مودی به قدرت
نرم در سطح فرتمله تضعی بهبر فناتری ارتباطات ت شبکههای اهبماعه در هند نسب
به گذشبه ت اسبفاده از این ظرفیم ههم بهبمود دیالماسمه عممومه کشمور تضمعی
نامطلوب زیرساخ ها در هند ت تالش هه هذب سرمایهگذاری خارهه در این حموزه ت
ارتقای صنع گردشگری؛ در سطح منطقهای تمرکز رقبمای منطقمهای ماننمد چمین بمر
قدرت نرم ت هلوگیری از نفوذ نرم چین در منطقۀ هنوب آسیا ت در سطح ههانه ارتقای
تصویر ههانه هند بهعنوان کشوری هسبهای ت قدرته نوظهور ت کاهش نگرانهها در مورد
گسبرش رتزافزتن توان نظامه این کشور اس .

واژههای کلیدی :هند قدرت نرم دیالماسه سیاس خارهه نارندرا مودی
تاریخ دریافت 99/09/02 :تاریخ بازبینی 99/11/29 :تاریخ پذیرش99/12/20 :
فصلنامه روابط خارجی ،سال  ،12شماره  ،4زمستان  ،1999صص 212-581
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2. Narendra Modi

مقدمه
در سالهای اخیر پیشرفتهای اقتصادی و دستاوردهای نظاای هداب یاایار یا رد
ت جه ی دهاست ،ایا از طرف دیگر این کش ر ت اناتهاست در زییدۀ قبرت نرم نیا
ی فقیتهای زیادی کاب کدب .رهبران هدب یهخ ی یه این ی ض ع پ یردهانب کاه
یا کمک گرفتن از یدایع و ای ار قبرت نرم ی ت اندب اهباف سیاست خارج کش ر
را یا ه یدۀ کمتر تأیین کددب .آنها نیک ی داندب دستاوردهای نظای و قبرت سخت
یهتدهای نم ت انب هدب را یهعد ان قبرت ن ظه ر یه جهان یعرف کداب .اساتداده از
ظرفیتهاای قابرت نارم یانداب ییب ییات روزافا ون «ی گاا» در سراسار جهاان،
ییب ییت «یالی ود» ،جذاییت ادیان و یذاهب هدب ،ییراث عابم خشا نت «یاهاتماا
گانبی» و دیپلماس عم ی فعال دولات فعلا هداب یاه رهباری نارنابرا یا دی
یهروشد نشان ی دهب که ایان کشا ر در یاایر درسات یارای اساتداده یهیداه از
ت انمدبیهایش قرار گرفتهاست.
از زیان استقالل هدب در سال  1491تا یه ایروز ،رهبران هدب یراساا

شارای

یدطقهای و جهان و درجهت تأیین یدافع یلا رویرردهاای یتدااوت در سیاسات
خارج کش ر اتخاذ کردهانب؛ یررس سیاست خارج هدب از زیان استقالل تاا یاه
حال نشان دادهاست نارنبرا ی دی ت جه ویژهای یه رویررد قبرت نرم در سیاسات

خارج داشتهاست .این پژوهش یا روش ت صید – تیلیل در پ پاسخ یاه ایان
پرسش است که چرا نارنبرا ی دی ت جه ویژهای یه ظرفیت قبرت نرم در سیاست
خارج هدب داشتهاست .یراسا

فرضیۀ این پاژوهش ،یها تارین دییاا ارتقاای

جایگاه قبرت نرم در سیاست خارج هدب در دوره نخاتوزیری نارنابرا یا دی
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در سطح فرویل  ،وضعیت یهتر فدااوری ارتباطاات در هداب ناابت یاه گذشاته و
استداده از این ظرفیت جهت یهب د دیپلماس عم ی کش ر ،وضاعیت ناایطلا
زیرساختها در هدب و تالش جهت جذ

سریایهگذاری خارج در این حا زه و

ارتقای صدعت گردشگری؛ در سطح یدطقهای ،تمرک رقبای یدطقاهای یانداب چاین
یر قبرت نرم و جل گیری از ند ذ نارم چاین در یدطقاۀ جدا

آسایا و در ساطح

جهان  ،ارتقای تص یر جهان هدب یهعد ان کش ری هااتهای و قابرت ن ظها ر و
کاهش نگران ها در ی رد گاترش روزاف ون ت ان نظای این کش ر است.
از آنجای که هدب یهط ر ی سایقهای در حال افا ایش قابرت و تا ان نظاای
خ د است و یر از ی رگترین واردکددبگان تالییات نظای در جهاان یاهشامار
ی رود ،حدظ تص یری ییب

و قایاقب ل از کش ر یاایار حاا اهمیات اسات.

هدب یرای احاطۀ کایا یر یدطقۀ اقیان

هدب و تأکیب یار یرتاری خا د در جدا

آسیا (که هر دو ی رد پیشنیازِ یه چالش کشیبن سلطۀ چین در آسیا هااتدب ،،یایاب
یدایع قبرت خ د را یه نی ی ت سعه یبهب که تهبیبی یرای همااایگانِ نگارانش
یهشمار نرود؛ این همان جای است که قبرت نرم یهکار ی آیب .ی دی یا دقت یاین
ت سعۀ نظای کش ر و اطمیدان دادن یه کش رهای یدطقه تعادل ایجاد ی کدب ،او یاا
سدر یه کش رهای یدطقه و دیبار یا سران آن کش رها یه آنها اطمیداان ی دهاب کاه
ظه ر هدب یهعد ان قبرت جبیب ،صلحآیی است و هدب هم اره هژی ن خیرخا اه
در یدطقه خ اهب ی د.
 .1پیشینۀ پژوهش
یررس کتا ها و یقایت یختلف در زییدۀ قابرت نارم و سیاسات خاارج هداب
نشان ی دهب که کمتر یدبع یه یررس جایگاه قبرت نرم در سیاست خارج هدب
در زیان نخاتوزیری نارنبرا ی دی پرداختهاست.
در کتا

قابرت نارم هدابس اساتراتژی جبیاب در سیاسات خاارج  1ن شاتۀ

«پاتریک ک گیا» ،،7111( 2ن یادبه سع کاردهاسات از یدظار روایا یینالملاا،
1. India’s Soft Power: A New Foreign Policy Strategy
2. Patryk Kugiel
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تج یهوتیلیا جایع از قبرت نرم هدب یه دسات یبهاب .در ایان کتاا

ن یاادبه

تغییرات سیاست خارج هدب در دو دهۀ گذشته را دنبال کردهاست تا نشاان دهاب
که چگ نه استراتژی قبرت نرم ،ای ارهای قبرت نرم و نهادها جایگااه یرجااتهای
در ای ر خارج هدب پیبا کردهاست« .دایا کیاان ت س » ،7112( 1در کتا

ارتباا

یا قبرت نرم هدبس از ی دا تا یالی ود 2یعتقب است که هدب در سالهای اخیر یهعدا ان
قبرت اقتصادی و سیاس ظه ر کردهاست .یا وج د این ،تأثیر فرهدگ این کشا ر
در خارج از هدب در گدتمانهاای دانشاگاه یا رد یررسا و تیلیاا کااف قارار
نگرفتهاست .این کتا

تالش در جهت پر کردن شراف ی ج د در گدتمان یذک ر

و از یدظر ارتباط /رسانهای ی یاشب.
در یقالۀ «هدبس ایر قبرت یعبی؟ قابرت نارم هدابس از ظرفیات تاا واقعیات»
ن شتۀ «نیرال

3

یالرل» ،،7117( 4ن یادبه یر این اعتقااد اسات کاه در طا ل دهاۀ

گذشته ،یایاری از ییققان و تیلیاگران ،ظه ر هدب یهعدا ان یاازیگری اصال در
عرصۀ جهان را تدها یا نگاه یه شاخصههای یادی یاندب رشاب اقتصاادی ،گااترش
نیروی نظای و اف ایش جمعیت ارزیای کردهانب و یدایراین تاالشهاای دهلا نا
جهت ارتقای قبرت نرم یا استداده از جذاییت فرهدگ  ،ارزشهاا و سیاساتهاای
کش ر نادیبه گرفته شبهاست .از نظر نگارنبه اگار هداب ایاروزه یاهعدا ان قابرت
ی رگ شداخته ی ش د ،این یه نهتدها از طریق تجارت و سیاست ،یلراه از طریاق
ت انای کش ر یرای یه اشتراک گذاشتن فرهدگش یا دنیاا از طریاق ااذا ،ی سایق ،
فداوری و یالی ود حاصا شبهاست .در یقالۀ «هدب یهعدا ان قابرت نارم»« ،5ششا
تارور» ،،7112( 6هدب را قابرت ن ظها ر ی داناب؛ چراکاه یعتقاب اسات هداب در
زییدههای نظای  ،اقتصاادی و قابرت نارم قایلیتهاای فراوانا دارد .او اساتبیل
1. Daya Kishan Thussu
2. Communicating India’s Soft Power: Buddha to Bollywood
?3. India: the next superpower?: India's soft power: from potential to reality
4. Nicolas Blarel
5. India as a Soft Power
6. Shashi Tharoor
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ی کدااب کااه دی کراس ا پ یااا در هدااب ،رسااانههای آزاد ،ق ا ه قئااا یه یاااتقا و
سازیانهای ایردولت فعال ،یردم را از سراسر جهان جذ

هدب ی کداب .درنهایات

ن ذر شدیع و یهرداد پهل ان ( ،1241در یقالۀ «یررس قبرت ه شمدب هداب» یار
این یاورنب که دهل ن در یایر تببیا قبرت ساخت و نارم یاه قابرت ه شامدب
گامهای یؤثری یرداشته و همین ایر یه هدب ایان ایراان را دادهاسات تاا یاهعدا ان
قبرت ن ظه ر در عرصۀ یینالملل نقش یهم ایدا کدب .این ی ض ع از آن جهات
اهمیت دارد که تا قبا از قرن ییات و یر  ،هدب یهعدا ان کشا ری سادت قلماباد
ی شب که چش انباز روشاد یارای یاروز تیا یت جابی و یزبات از آن انتظاار
نم رفت ،ایا اکد ن این کش ر یه یر از قبرتهاای یا رگ تأثیرگاذار در عرصاۀ
یینالملل تببیا شبهاست.
 .2چهارچوب و مدل مفهومی
در تیلیا و ارزیای یباحث یرتب یا «قبرت» ،دو رهیافت از یربیگر قایا تدریک
استس رهیافت سدت و رهیافت ن ین .در رهیافت سدت  ،قبرت یه یعد کدتارل یار
رفتار است؛ قبرت «آ» یر « » تا جای است که یت انب « » را یجب ر یه کاری کدب
که در ایر آن ص رت انجام نم داد .در این رویررد که یایاب آن را روی اول سارۀ
قبرت دانات ،تیلیا قبرت پس از ارزیای و سدجش عداصر یادی نظیر جمعیت،
سرزیین ،رفاه یادی و نیروی نظای ییار ی شا د .چداین ارزیاای از قابرت یار
آی زههای یرتب واقعگرای ایتدا دارد که اترای خ د را در تیلیا قابرت یار یدعاب
اجبار و ع ایا یادی ،خص صاً قبرت نظای ی گذارد (شایخ ایساالی و نا ری،
،1241ص.،49 .
یهتبریج از اواخر قرت ییات  ،رویررد «قبرت رایطهای» 1رهیافت قبلا را یاا
چالش ی اجه کرد .قبرت رایطهای یهعد ان ن ع علیت ت ضیح داده ی ش د که در
آن رفتار یازیگر «الف» ی جب تغییر در رفتار یازیگر « » ی ش د .تغییر رویررد از
یده م قبرت ،یهعد ان یدایع یادی ،یه قبرت یهعد ان ن ع رایطه ،ی جاب تیا ل
در تیلیاهای قبرت شب .در این شی ه یرخ ییققان یعتقبنب کاه قابرت را یایاب
1. Relational Power
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رایطۀ یالق ه و یالدعا ییان ع ایا دانات و نه دارای آناان (قریاان شایخنشاین و
دیگران ،1241 ،ص.،174 .
قبرت سخت که یبتد یر رهیافت سدت است ،ی ت انب یر یبدای پاداش و یاا
تهبیب یاشب ،ایا گاه اوقات ی ت ان نتایج ی رد نظار را یابون تهبیاب یاا پااداش
یهدست آورد .راه ایریاتقی رسیبن یه نتایج دلخا اه را «روی دوم سارۀ قابرت»
ی نایدب .یهط ر یزال ،اگر ارزشهای کش ری یرای دیگاران قایااتیااین یاشاب و
دیگران در آرزوی دست پیبا کردن یه سطح رفاه و آزادانبیشا آن یاشادب ،دسات
یافتن یه نتایج ی رد نظر در ای ر سیاس جهان راحتتر خ اهب ی د .یه این است
که یرای ایجاد تغییر در رفتار دیگران یهایر از تهبیب یه استداده از نیروی نظای یاا
تیری اقتصادی ،جذ

کردن دیگران را نی در دست ر کاار سیاساتهاای جهاان

قرار داد (نای ،1221/7119 ،ص.،92 .
قبرتِ یتقاعبکددبه نرم ،درست یهانبازه قبرت یرس مِ سخت یه است .اگار
قاابرت دولت ا در نگاااه دیگااران یشااروع جل ا ه داده ش ا د ،یاارای رساایبن یااه
خ استههایش یا یمانعت کمتری رویهرو خ اهب شاب .اگار فرهدا

و ایاب ل ی

دولت گیرا یاشب ،دیگران ییشتر از آن تبعیت خ اهداب کارد .اگار آن دولات یت اناب
هدجارهای یینالملل را یا جایعۀ خ یش هماهد

و ساازگار کداب ،احتماایً کمتار

یجب ر یه تغییر ی ش د .اگر دولتا یت اناب از نهادهاای حمایات کداب کاه سابب
ی ش نب ،دولتهای دیگر یرای ییبود کردن یا جهتده فعالیتهاای خا د یاه
شی ههای که دولت یرتر عالقهیدب اسات ،یاه آنهاا ارجااع دهداب ،چشا پ شا از
یهکاارگیری یخاارج گا اف قابرت ساخت یاا قهرآییا یمران یا شا د (ناای،
 ،1227/1441ص.،211 .
قبرت نرم هر کش ر تا حب زیادی ریشه در ساه یدباع یدیاادین داردس فرهنگ

(زیان که یرای دیگران نی جذا

یاشب ،،ارزشهای سیاسی (چدانچه خ د یه آنهاا

وفادار یاشب ،و سیاست خارجی (چدانچه دیگران آن را دارای یشاروعیت یبانداب و
یرجعیت اخالق آن را نی یپذیرنب( ،نای ،1247/7111 ،ص.،172.

488

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 21شماره  ♦ 4زمستان 2911

 .1-2فرهنگ

هریک از جذاییتهای فرهدگ از س ی کشا رها در صا رت کاه دارای جاذاییت
یدطقهای و یینالملل یاشدب ،ی ت اندب در فئای گدتمان ت جه دیگران را یه خا د
جلب کددب .وارد شبن دیگران یه فئای گدتمان جاذا

یبتدا یار فرهدا

یاک

کش ر ،آن کش ر را یه فئای رویای یرای رسیبن یه اهباف خ د یبون ت سا یاه
زور و خش نت و صرفاً یا ت سا یه اا اگری و ایجاد جذاییتهای فرهدگ تبابیا
ی کدب .ادای فرهدگ در این زییده یایار یه است .واضح است که فرهدا هاای
یدا خ و یه فرای ش سپرده شبه جای در این کارزار نبارنب و فرهد های ی فق
و ی رد ت جه هاتدب که عالوه یر زنبه و پ یا ی دن ،دارای عداصری قایاات جاه از
جذاییت ی ده و دیگران را یه خ د ی خ اندب .این جذاییتها را یا تا ان در خلاق
ان اع یختلد از آثار هدری (ی سایق  ،شاعر ،نقاشا  ،یعمااری و سایدما ،،علما
(جایگاه و ی فقیتهای علم و ی قعیات دانشامدبان ،و تمابن (ایجااد گدتماان
فرهدگ یبتد یرسدتها و آدا
ح زه فرهد

و رس م جذا

پیشیدیان ،یشااهبه کارد .یازالً در

یه عقیبه نای اول ایدره تمام یخشهای یک فرهد

یه قبرت نرم تببیا کرد ،یلره آن یخشهای از فرهد
است ج ءِ یدایع قبرت نرم ییا

یل را نم ت ان

که یارای دیگاران جاذا

ی شا د .دوم ایدراه فرهدا هاای ییلا و

ناحیهای چدبان قایا تببیا یه قبرت نرم نیاتدب .یه ترین کارکرد قبرت نرم را در
ح زه فرهدگ ی ت ان یشاهبه نم د؛ چراکه در این ح زه ت لیب جذاییت یه یدظ ر
اقداعسازی و تأثیرگذاری فرهدگ ص رت ی گیرد و دیگر یخشها را تیات تاأثیر
و ند ذ خ د قرار ی دهب (فتاح اردکان و دیگران ،1241 ،صص.،191-191 .
 .2-2ارزشهای سیاسی

ارزشهای یدیادین دویین یدبع قبرت نرم از دیبگاه نای هاتدب که دولتها آنهاا را
یهعد ان یعیار رفتار خ د پذیرفتهانب .این ارزشهاا در رفتاار داخلا (یانداب قبا ل
دی کراس  ،،در نهادهای یینالمللا (یانداب همرااری یاا دیگاران ،و در سیاسات
خارج (یاندب پیشبرد صلح و حق ق یشر ،ترجییات دیگران را عمیقاً تیت تاأثیر
قرار ی دهب .دولتها ی ت اندب یا یعرف خ د یهعد ان دولت نم نه و تأثیرگذار یار
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کش رهای دیگر آنها را جذ

یا دفع کددب (هادیان و احبی ،1222 ،ص.،119 .

 .9-2سیاست خارجی

سیاست خارج دولتها ی ت انب قبرت نرم را تق یت یا تئاعیف کداب .سیاسات
خارج که یتربرانه و ی ت جه یه آرای دیگران و یا پیرو روش تدا نظراناه و یاا
ی دورانه یاشب ،ی ت انب در کااهش قابرت نارم یاؤثر یاشاب (ناای،1221/7119 ،
صص .،41-44 .کش رها ی ت اندب چهرهای ییبا

 ،یتشاخص و یشاروع را یاه

جهانیان عرضه کددب و یا یرعرس چهرهای ایرقایاقب ل ،ایریتشاخص و نایشاروع
را از خ د یه نمایش یگذارنب .این ی ارد یه عملرارد کاارگ اران سیاسات خاارج
یاتگ زیادی دارد .یه عقیبه نای زیان سیاست خارج ی ت اناب یاهعدا ان یدباع
قبرت نرم شداخته ش د کاه جایعاۀ یاینالمللا آن را یشاروع ،قاان ن و یطاایق
هدجارهای پذیرفته شبه یینالملل یبانب و یرجعیت اخالق آن را یپذیرناب .هرچاه
یشروعیت سیاس کش ری در اذهان و افرار عم ی جهاان افا ایش یایاب ،ییا ان
همراریهای یینالملل یهتداسب ت سعه خ اهب یافت (فتاح اردکاان و دیگاران،
 ،1241ص.،197 .
یر دیگر از یؤلدههای قبرت نرم هر کش ر در جهان ایروز ،تا ان اقتصاادی
است .درواقع هر کش ری که یت انب الگ ی اقتصادی یداسب را اتخاذ نمایب و رفااه
و پ یای اقتصادی کش ر خ یش را یه نمایش یگذارد ،یر از یه تارین ای ارهاای
قبرت نرم را داراست (دادانبیش و احبی ،1241 ،ص.،144 .
ج ایع دیاسپ را نی ی ت اندب یا ت جه یه ندا ذی کاه در کشا ر یقای دارناب،
نقش عمبهای در گاترش قبرت نرم یک کش ر داشته یاشدب .دیاسپ را شایب یارای
کش ری یاندب ایایتیتیبه آیریرا چدبان یه نباشب ،ول یارای کشا رهای دیگار
یاندب هدب و چین ی ض ع اساس است .در دنیای جهاان شابه و یاهها پی ساته،
ج ایع دیاسپ را یهط ر ف ایدبه یه یازیگران یهم در روای یینالملا تببیا شبهانب
و یه همین دلیا یدعب جبیبی یه قبرت نرم هر کش ری اضافه کاردهاناب .یااته یاه
ند ذ اقتصادی و سیاس در یراک قابرت جهاان  ،دیاساپ را یا ت اناب وسایلهای
اسااتراتژیک و حیااات و کانااال ارتباااط یاارای دسااتیای ییشااتر یااه اهااباف و
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دستاوردهای سیاست خارج یاشب (.،Thussu, 2013, p.73
• اون ائ ئ ذاتب
• او م
• یس ل ئ ئس نش
• غذا
• تش
• گ،وشگ،ی
• تیسع ئعنم
• و یک،اس
• پنی ال سم
• س یال نسم
• ف ال سم

• ا تشئگ،ان
• کشمئت یئ
• حش ن ئاتئونپنش س ئچن بب
• حش ن ئاتئحلیقئ ئالشنز

فرهنگ

ارزشهای
سیاسی

سیاست
خارجی

شکل  .2منابع و ابزار قدرت نرم در یک نگاه

 .9منابع قدرت نرم هند
ییث در ی رد قبرت نرم هدب در این پژوهش یراسا

دستهیدبی «ج زف نای» از

یدایع قبرت نرم انجام گرفتهاسات .ایان دساتهیدابی شاایا فرهدا  ،ارزشهاای
سیاس و سیاست خارج هدب است؛ اگرچه یهنظر یا رساب اشااره یاه دو عدصار
دیگر در این زییده یداسب است .ی رد اول دیاساپ را یا یاشاب کاه یمران اسات
دریاره کش ر آیریرا اهمیت چدبان نباشته یاشب ،ول در ارتبا یا هدب ی ضا ع
اساس است .ی رد دوم پتانایا اقتصادی است که اگرچاه از نظار ناای یا ت اناب
یر از عداصر قبرت سخت نی یاشب ،یهشبت یار تصا یر و پرساتیژ یاک کشا ر
تأثیر ی گذارد و یبدای یایاری از فعالیتهای قبرت نرم است .این پادج عایاا در
یجم ع تص یرکایاتری از جذاییت هدب یهدست ی دهب.
 .1-9فرهنگ

فرهد

آشرارترین و یه ترین دارایا قابرت نارم هداب اسات .درواقاع از زیاان

اسردبر یقبون هدب یهدلیا جذاییتش یقصب یایاری از یهاجمان ،یاافران ،تجاار،
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یهاجران و پداهدبگان یذهب  ،سیاحان و درنهایت قبرتهای استعمارگر ی دهاست.
تأثیر فرهد

هدب یر یایاری از کش رهای آسیای یاهوضا

دیگر این فرهد

تا انبازه زیادی تصا ر خیاالپردازاناۀ اار

پیباسات و از طارف
از شارق یاهعدا ان

سرزیین عجیب و اریب از یعد یت ،حرمت و ثاروت را شارا دادهاسات .هداب
نهتدها سرزیید یاستان است (سرزیین یر از قبیم تارین تمابنهاای یشاری و
ییا ت لب هدبو یا و ی دیا  ،،یلره سرزیین پیشرفتهای یبرن نیا ی دهاسات.
کش ری یجه یه فرهد

جذا

پاپ؛ از سیدما تا ی سیق  ،اذا و هدر که چی هاای

زیادی یرای ارا ه یه دنیا دارد (.،Kugiel, 2017, p. 66
یه ترین دارای های فرهدگ هدب شایا ی ارد زیر استس
 .1-1-9ادیان و مذاهب

هدب که سرزیین یقب

خبایان نی ناییبه ی شا د ،ییاا ت لاب ادیاان ی رگا در

جهان استس هدبو یا  ،ی دیا  ،جیدیا  1و سیریا  .2یایییت قبا از رسیبن یاه
رم یه هدب رسیبهاست؛ اسالم نی در هدب یاندب شر فهای یه گاا نشاات .فرهدا
هدب تمام این یذاهب را جذ

کرده که این ایر یه اداای فرهدگا هداب افا وده و

نم نۀ یارز «اتیاد در تد ع» است (.،Gupta, 2008, p.63
 .2-1-9یوگا

یر از یه ترین نشانههای یهرسمیت شداختن قبرت نرم هدب ،تأییاب روز جهاان
ی گا ت س سازیان یلا یتیب در سال  7119ی د که هرسااله در  71و ان ت سا
یایاری از یردم در سراسر دنیا گرای داشته ی ش د .در سطح یین المللا حابود
 174ییلی ن ندر ی گا انجام ی دهدب (.،Mahapatra, 2016, pp. 4-5
 .9-1-9ادبیات

یدعب دیگری از اعتبار جهان هدب را ی ت ان در آثار ادی یه چااپ رسایبه نخبگاان
1. Jainism
2. Sikhism
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هدبی دیب .ن یادبگان هدبی یا هدبیایصاا یانداب «ویرارام ِسات»« ،1آرونابات
روی» 2و «آییتاو گ ش» 3از طریق ن شتن داستانهایشان یاه زیاان انگلیاا یاعاث
شبنب ادییات هدبی حئ ر گاتردهای در سطح جهان داشته یاشب که این ی ض ع
خ د یه جذاییت قبرت نرم هدب اف ودهاست (.،Thussu, 2013, p. 130
 .4-1-9بالیوود

یالی ود قطعاً شداختهشبهترین یرنب هدب ی یاشب .صدعت فیل سازی هدب یبون شک
یر از یرجاتهترین جدبههای فرهد

یبرن هداب اسات و تعاباد فایل هاای کاه

ساینه ت لیب ی کدب از هالی ود نی ییشتر است .این فیل ها در سراسار جهاان حتا
در کش رهای که روای خ ی یا هدب نبارنب یاندب پاکاتان ،یخاطباان یا شاماری
دارنب؛ این فیل ها یاعث شبه تا یردم پاکاتان دیبگاه یزبت ناابت یاه هداب داشاته
یاشدب (.،Walker, 2008, p .26
 .5-1-9غذا

یر دیگر از دییا جذاییت هدب ،عالقۀ رو یه رشب دنیا یه ااذاهای هدابی اسات.
نقش ند ذ فرهدگ یین یریتانیا و هدب کاه زیاان تیات اساتعمار آن کشا ر قارار
داشت یهص رت طعدهآیی ی تغییر کرده؛ یهط ری که ایروزه یر از ااذاهای یلا
یریتانیا یهعد ان «کاریِ یرغ» 4شداخته ی ش د! (،Kugiel, 2017, p. 72
 .2-1-9لباس و پوشاک

طراح لبا

و یب در هدب از پتانایا قبرت نرم فا قالعاادهای یرخا ردار اسات.

هدب یهدلیا تد ع رن

و یرنب در ح زه لبا

و پ شاک ی ت اناب ناابت یاه دیگار

کش رها یرتری داشته یاشب (.،Paul, 2014, p .158
1. Vikram Seth
2. Arundhati Roy
3. Amitav Ghosh
4. chicken curry
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 .7-1-9ورزش

کریرت ثایت کردهاست که ی ت انب ای ار قبرتمدبی یرای قبرت نارم هداب یاشاب.
«دیپلماس کریرت» اثارات قایااتا جه در کااهش تادش یاین هداب و پاکااتان
داشتهاست؛ دیبار نخاتوزیران وقت پاکاتان و هدب« ،ی ساف رضاا گیالنا » 1و
«یانم هان سید » 2در جریان یازی نیمه نهای جام جهان کریرت در ساال 7111
در هدب ،از سرگیری یذاکرات دیپلماتیک در سطح یای یین دهل ن و اساالمآیااد را
پس از حمالت سال  7112یمبئ یههمراه داشت (.،Blarel, 2012, p .30
از دیگر ای ار قبرت نرم هدب در ح زه فرهد

ی ت ان یه ی سیق  ،رقصهای

ییل  ،یجامهسازی ،نقاش  ،یعماری ،گردشگری و نقش عل در ت ساعۀ علا و
فداوری اشاره کرد.
 .2-9ارزشهای سیاسی

دولت هدب یراسا

ارزشهای پایهگذاری شبهاست که این ارزشها یرای قابرت

نرم این کش ر یایار اساسا یاهشامار یا روناب؛ یعدا  ،دی کراسا  ،پل رالیاا ،
سر یریا و فبرالیا .
قان ن اساس سال  ،1494حر یت هدب را یک جمه ری دی کراتیک و فبرال
یعرف نم د و در اصالحیههای یعابی ،سر یریاا نیا جا ء خص صایات ایان
جمه ری اعالن شب .یدایراین دی کراس  ،سر یریاا و فبرالیاا ساه یشخصاۀ
یه قان ن اساس هدب ی یاشب .اص ل که هرکبام یاهن یاه خا د وسایلهای یارای
حدظ وحبت و یرپارچگ جایعۀ یتد ع هدب ی دهاسات (درویشپا ر ،1249 ،ص.
.،114
 .9-9سیاست خارجی

از نظر ج زف نای سیاست خارج یک کش ر زیان ی ت انب یهعد ان یدبع قبرت
نرم ییا

ش د که از نظر دیگران یشروع و یبتد یر اص ل اخالق یاشب

(Nye,

1. Yousuf Raza Gilani
2. Manmohan Singh
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)p.84

 .2011,عداصری که در زییدۀ سیاست خاارج یاه قابرت نارم هداب کماک

کردهاست ،شایاس اتخاذ سیاستهای ارزشگرا ،حمایت از دیپلماسا چدبجانباه و
حق ق یینالملا ،یشارکت در یأی ریاتهاای صالح ساازیان یلاا و کماکهاای
خارج ی یاشب.
هدب ییشترین تلدات ( 119ندار از  1442پرسادا ،را در یاین کشا رهای کاه
نیروهای خ د را یه یأی ریت حدظ صلح سازیان یلا اع ام کردهانب ،یتیماا شابه
است (.،Krishnan, 2019
کمکهای خارج هدب نی از سال  7111یه یعب یهص رت هبفمدب دنبال شاب.
اخیراً دولت هدب یرای سال یال  7171-77یبلغ  472ییلی ن دیر جهت کمکهای
ت سعهای یه کش رهای هماایه ،کش رهای آفریقای و کش رهای آیریراای یتاین
اختصاص دادهاست .ی تان یا دریافت  241ییلی ن دیر ییشترین کماک را دریافات
خ اهب کرد و یبلغ  12ییلی ن دیر نی یه پرو ه یدبر چایهاار ایاران تخصایص داده
شبهاست (.،PTI, 2021
از آنجا که چهره یینالملل هدب ط دهۀ گذشته یهب د یافتهاست ،ایان کشا ر
ای ارهای جبیبی را نی یرای ارا ۀ سیاست خ د یه جهان ایجاد کردهاست .در سال
 ،7111یخش اختصاص یا نام یخش دیپلماس عما ی ( 1،PDDدر وزارت ایا ر
خارجه جهت یبیریت و ترویج تص یری یزبت از هدب یه جهان خارج ایجاد شاب.
این یخش سه هبف عمبه را دنبال ی کدبس یهط ر جبی یهدنبال یخاطبان جبیب در
هدب ،ار

و جهان درحال ت سعه است؛ سع در جلب یشارکت عما م یاردم در

یاا ا یری

یه روای خارج دارد؛ در تالش یرای استداده از رسانههاای جبیاب

یهجای روشهای سدت یرای دستیای یه یخاطباان هابف اسات (

Hall, 2012, pp.

.،1090-1096
 .4-9دیاسپورای هند بهعنوان یک دارایی استراتژیک

ارزش دیاسپ را یهعد ان یک ای ار قبرت نرم نه تدها در تعباد و ت زیع ایان جایعاۀ
ی رگ ،یلره ییشاتر در ی قعیاتهاا ،نقاشهاا و اعتباار آنهاا در کشا رهای ییاا
1. Public Diplomacy Division
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زنبگیشان است (.،Kugiel, 2017, p. 85
یر از ی ایای نایلم

ولا یاایار یها جایعاۀ یا رگ دیاساپ رای هداب،

«دیپلماس دیاسپ را» ی یاشب .شایب یت ان گدت که یر از ی فقتارین نقاشهاای
دیاسپ رای هدب ،تئمین یه نتیجه رسیبن ت افاق هااتهای هداب و آیریراا در ساال
 7112ی د .هرچه تعباد ییشتری از هدبیان در خارج از کش ر ،نقشهای یهما در
عرصۀ سیاس و اقتصادی داشته یاشدب ،نه تدها احتمال سریایهگذاری آنهاا در هداب
ییشتر ی ش د ،یلره ییش از پیش ی ت اندب از یداافع کش رشاان در خاارج از هداب
دفاع کددب .دو نم نۀ خ

«آنت نی کاستا» ،1نخات وزیر پرتغال و «لئ وارادکار»،2

نخاتوزیر ایرلدب ،ی یاشب که هر دو هدبیایصا و یتعلاق یاه دیاساپ رای هداب
هاتدب .آنها نخاتوزیران دو کش ر یا اقتصاد ق ی هاتدب و ی ت اندب یهراحت یاا
هدب تجارت کددب .پرتغال پیش از این در زییدههای عل م و فداوری ،فئا ،تجاارت،
سریایهگذاری و جل گیری از یالیات یئاعف یادداشت تداه های را یا هدب ایئاا
کردهاست .عالوه یر این ،دو کش ر ت افق کردنب صدبوق علم یشترک یاه ارزش
چهار ییلی ن ی رو ایجاد کددب و در پرو ههای تیقیقات علم همرااری کدداب .در
ی رد ایرلدب و کش رهای یاندب هلدب که جمعیت هدبیان یاند ذ در آنجا زیاد اسات،
احتمال ایدره این کش رها هدب را درزییدۀ عئ یت دا در ش رای ایدیت ساازیان
یلا و گروه تأیینکددبگان هاتهای 3حمایت کددب ،یایار زیاد اسات .ایان احتماال
حت یا فشار دیاسپ رای هدب ییشتر نی خ اهب شب .هدب همچدین ی ت انب یاهیدظ ر
دستیای یه اهباف ایدیت  ،دفاع و فئای خ د از دیاساپ رای خا د در آیریراای
شمال یهره یبرد .در حال حاضر گروههای یاندب «کمیتۀ اقبایات سیاس آیریراا و

هدب»« ،4دوستان هدب»« ،5یدیاد کانادا – هداب» 6و «شا رای تجاارت کاناادا – هداب»

7

1. Antonio Costa
2. Leo Varadkar
)3. the Nuclear Suppliers Group (NSG
)4. the United States India Political Action Committee (USINPAC
5. Friends of India
)6. Canada India Foundation (CIF
)7. Canada India Business Council (CIBC
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یهط ر جبی یهدنبال یدافع هدب هاتدب .یهعد ان یزاال در تصا یب ی دجاۀ دفااع

آیریرا در و ن « ،7111ای یرا» 1نمایدبه هدبی – آیریرای یجلاس در اصاالحیۀ
خ د یر همراری دفاع پیشارفتهتار یاین آیریراا و هداب تأکیاب زیاادی کارد .آن

اصالحیه شایا یهلت  121روزه یرای آیریرا جهت ت سعۀ استراتژی دفااع خا د
یا هدب ی د .در کانادا «یدیاد کانادا – هدب» و «ش رای تجاارت کاناادا – هداب» کاه از
روای یین دو کش ر هدب و کانادا حمایت ی کددب ،طرفبار ت افق تجارت آزاد یاین
دو کش ر هاتدب ).(Challagalla, 2017
جایعۀ دیاسپ را نهتدها یدبع قبرت نرم اسات ،یلراه عایاا آن نیا یا یاشاب؛
یبینص رت که یدایع دیگر قبرت نرم را در سطح جهان یدتشر ی کدب .این جایعه
یا استداده از یدایع دیگر قبرت نرم از جمله فرهدا  ،ایا رودا ،2یاالی ود ،ااذاهای
هدبی ،دانش ،یعد یت و ایره یردم را در سراسر جهان جذ

یا کداب (

Kumari,

.،2016, p. 6
جدول  .2جمعیت دیاسپورای هند در برخی کشورها
مجموع جمعیت
کشور
 4،464،444ئ
،ن ئ
 1،528،444ئ
،نی ب ئ
 2،514،865ئ
ع ،سی ائسعیوی ئ
 3،144،856ئ
ا امئ یج ئع ،ئ
 2،759،784ئ
لزی ئ

یدبعس (و سایت وزارت ای ر هدبیان خارج از کش ر ،www.mea.gpv.in

 .5-9پتانسیل اقتصادی

در حال که قبرت اقتصادی یک کش ر یعم یً یهعدا ان دارایا ِ یاادی و از یداایع
قبرت سخت یهشمار ی رود ول الگ ی ت سعۀ اقتصادی یک کش ر تا جاای کاه
دستاوردهای آن یرای دیگران جذا

یاشب ،ی ت انب یهعد ان یدبع قبرت نرم تعبیار

شا د .ی فقیاتهاای اخیار جهاان شارکتهاای فدااوری اطالعاات هداب یانداب

1. Ami Bera

طبئسنی ئتن

2. Ayurveda:

جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی هند 455

«فداوریهای ایدد سیس»1و «ویپرو» ،2دساتاوردهای شارکتهاای چدابیلیت یانداب
«گروه تاتا» 3و «گروه اعتماد» 4و شهرت جهان یؤسااه یابیریت هداب ( 5،IIMsو
یؤساه فداوری هدب ( 6،IITsیه ت سعۀ تصا یر جبیابی از هداب یاهعد ان یدگااه
اقتصادی کمک کردهاست ).(Blarel, 2012, p. 30
اخیراً صدبوق یینالملل پ ل یا وج د ایدره گاترش یجابد ییمااری ک ویاب
تهبیبی یرای یهب د اقتصاد کش ر است ،تخمین رشب اقتصادی هدب یرای سال یال
 7177را از  1114درصااب ( ان یااه  ،7171یااه  1714درصااب اف ا ایش داد .یراسااا
پیشیید صدبوق یینالملل پ ل ،هدب در یین اقتصادهای ی رگ سریعترین رشب را
خ اهب داشت و تدها کش ری است که یهب دی دو رقم پس از همهگیری ویرو
کرونا در سال  7171ثبت خ اهب کرد (.،Suneja, 2021
 .4جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی نارندرا مودی
در این یخش یه چگ نگ استداده نارنبرا ی دی از یدایع و ای ار قبرت نارم جهات
تیقق اهباف سیاست خارج پرداخته خ اهب شب.
 .1-4دیپلماسی بودا

1

ی دیا در یرک تالشهای هدب در یدطقۀ شرق و جد

شرق آسایا یارای ایجااد

روای یاتیر تر یا کش رهای یدطقه ،ترویج گردشگری یذهب و تیری رهباری
یعد ی هدب در یدطقه ی دهاست .ی دی قصب دارد یا احیاای ییاراث هداب یاهعدا ان
زادگاه ی دیا  ،دیپلماس ی دا را یه دیپلماسا اقتصاادی و سیاسا یتصاا کداب.
همانط ر که از ارزش دی کراس یهعد ان پی نب ه یت یین هدب و کش رهای اری
یاد ی ش د ،ی دیا نی نقطۀ اشتراک هدب و یایاری کش رهای آسیای است .ایان
1. Infosys Technologies
2. Wipro
3. Tata Group
4. the Reliance Group
5. Indian Institute of Technology
6. Indian Institute of Technology
7. Buddha diplomacy
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یائله یتداسب یا ایبه ترویج ارزشهای آسیای در یقایا جهان شبن یابل لیبارال
اریا اسات

(2017, p. 164

 .،Kugiel,او در ساخدران اش در روز «یا دا پ رنیماا

دی ا » 1در سال  7114گدتس «گدته ی ش د قرن ییات و یر قرن آسایا خ اهاب
ی د؛ هیچ اختالف نظری در این ی رد وج د نبارد» و سپس اینط ر ادایاه داد کاهس
«یبون ی دا این قرن نم ت انب قرن آسیا یاشب»

).(Aurora, 2015

استداده از دیپلماس ی دا یهعد ان ای ار قبرت نرم ،تأثیرات یزبتا در پیشابرد
اهباف سیاست خارج هدب داشتهاست ،در ادایه یه چدب ی رد اشاره ی ش دس
دیپلماس ی دا در سریالنرا (ن دیر سریالنرا و چین یاعث نگران هدب شبه
ی د ،یدجر یه کاهش اختالفات دو کش ر و تق یت روای دوجانبه شب .او همچدین
در سال  7119یرک فرهدگ جافدا 2که یا ی دجۀ هدب تأسایس شابه یا د را افتتاا
کرد و از یعبب «یاهای دی کلمب » 3نی دیبار کرد .یهطرز یشایه ،ی دی در کرهجد ی
نهال درخت یقب

ی دی را کاشت که قبا از سدرش یه آنجاا ارساال شابه یا د.

پس از این سدر روای اقتصادی دو کش ر یاایار ن دیاک شاب و حجا یاایی از
سریایهگذاری یااتقی خاارج جهات کماک یاه یهبا د زیرسااختهاا و ایجااد
شهرهای ه شمدب 4از کرهجد ی یه هداب سارازیر شاب .همچداین یا دی ت اناات
شرکتهای کرهای را جهت سریایهگذاری در یخش ت لیبی کشا ر یارای ارتقاای
ایترار «در هدب یااز» ،5عمیقتر شبن همراریهای دفاع و تق یت انتقال فدااوری
یین دو کش ر یتقاعب کدب ( .،Lahiri, 2017, p. 40در یغ لاتان یاا جمعیتا عمابتاً
ی دای و در هماایگ چین ،هدب سع دارد یا ند ذ فرهدگا از طریاق دیپلماسا
ی دا ،یهجای چین یدبع الهام فرهدگ یغ لااتان یاشاب .در دیابار تااریخ یا دی
یهعد ان اولین نخاتوزیر هدب که از آن کش ر دیبار کرده ،یجبداً یر پی نبهای دو
کش ر در ارتبا یا ی دیا که از هدب یاه یغ لااتان رفتاه ،تأکیاب شاب
فسی یالئ ز گ اش

(de Silva,

ئ یوا 1. buddha purnima diwas:
2. Jaffna Cultural Cente

3. Colombo’s Mahabodhi Temple
4. smart cities
5. Make in India
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) .2015در این ییان سدر ی دی یه چین اهمیت ییشتری داشت .ی دی قبا از رفاتن
یه پرن ،یرای یازدیب از «یعبب ااز وحش » 1یه شاهر شایان رفات کاه ییاا ت لاب
ر یسجمه ر چین« ،شا جیدپیدا » 2اسات ( .)Aneja, 2015در ایان سادر جاذ
سریایهگذاری یاتقی چین یرای هدب و یافتن روشهای جهت ایجاد ت ازن یارای
پر کردن شراف پرداخت که یه ندع چین ی د ،یرای ی دی یه یهشمار ی آیاب .در
این سدر  79ت افقنایه در زییدههاای تجااری ،ایا ر کداا ل  ،ایا ر علما یانداب
همراری در تیقیقات فئای  ،خ اهرخ انبگ شهرها و تأسیس یک یبرسۀ ی گاا
در شهر کدمید  3یه ایئای دو طرف رسیب (.)de Silva, 2015
هبف دهل ن در استداده از ی دیا تالش درجهت کاهش تأثیر قبرت نارم
چین در آسیا و یهخص ص یدطقۀ شبهقاره است .وزارت ای ر خارجه چین یهدنبال
یای یردن نقش ی دیا یهعد ان ای ار سیاست خارج است .گدته ی ش د پرن کاه
از ی یت ی رگترین جمعیت ی دای در جهان یرخ ردار اسات ،در حاال گاذار از
رناانا ی دای تیت ریاست جمه ری ش جیدپید

ی ده

اسات ( Pethiyagoda,

.)2015
یهط ر کل دولت یا دی یاهدلیاا دو هابف کلیابی یاه دیپلماسا یا دا در
سیاست خارج اهمیت ی دهبس یر هبف استراتژیک که یقایلاه یاا قابرت نارم
چین است و یر هبف اقتصادی که ارتقای گردشاگری یاذهب  4در هداب اسات.
تص ر ی ش د ی دیا در ی ازناۀ یجابد پ یاای هاای قابرت در یدطقاۀ شارق و
جد

شرق آسیا ،جای که هر دو کش ر چین و هدب یهدنبال تاأثیرات ا پلیتیر

هاتدب ،ای اری اساس یهشمار ی آیب .از اینرو در حال که چین درجهت سااخت
و نگهباری از یعایب یا دای در ییانماار ،کاایب ج و تایلداب قابمهاای یریا دارد،
استراتژی ی دی این است که در سدر یه شرق و جد
در آن کش رها دیبن کدب و نهال درخت یقب

شرق آسیا از یعایب یا دای

ی دی را یه آن کش رها تقبی کدب.
1. Wild Goose Pagoda
2. President Xi Jinping
3. Kunming
4. religious tourism
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هرچدب دریاره رقایت اقتصادی یین دو کش ر ،ی دیا ی ت اناب رایطاۀ دوجانباه را
تق یت کدب و یا یه هدب کمک کدب از طریق حمایت از کش رهای شرق آسایا اهارم
فشاری یهدست آورد .دریاره ت ریا یذهب  ،هدب گ یدۀ صبور وی ا در یقصاب 1را
یرای گردشگران که یا هبف گردشگری یذهب وارد کش ر ی ش نب ،ی رد ت جاه
قرار داد .وزارت گردشگری و فرهد

هدب نی یا همراری یاناک جهاان یرنایاهای

درجهت ت سعۀ یک یایر گردشگری ی دای داشتهاست (.،Lahiri, 2017, p. 41
 .2-4دیپلماسی یوگا

7

در سطح یینالملل حبود  174ییلی ن ندر ی گا کار ی کددب .در سال  7111در ددی
صب ه ار ندر در روز جهان ی گا یه رهبری اساتاد ی گاای هدابی« ،یایاا رایابو»
شرکت کردنب که یاعث ثبت رک ردی در کتاا

3

گیادس شاب .در ساالهاای اخیار

تالشهای درجهت کشف کاریردهای ی گاا در ایجااد صالح در شارای جدا

و

درگیری ص رت گرفتهاست .ی گا یا ت اناب نقاش یاؤثری در یرقاراری صالح در
اختالفات داشته یاشب .استاد یعروف ی گا «سری سری راوی شاانرار» 4و یؤساس
«یدیاد هدر زنبگ » 5از یبافعان سرسخت کاریرد ی گا یرای تیقق صلح و آشت یین
طرفهای یتخاص در شرای جدا

و درگیاری در جهاان اسات .یدیااد او یارای

ارتقای صلح و هاری ن یه کش رهای یاندب عراق ،ساحاعاج ،کایرون و سریالنرا
که درگیر جد

ی دهانب سدر کردهاست ( .،Mahapatra, 2016 p. 4-5ایان یاائله یار

ارتقای تص یر هدب در سطح جهان یایار تأثیرگذار است.
یجمع عم ی سازیان یلا یتیب در دسایبر سال  7119و در پا درخ اسات
و یی های نارنبرا ی دی 71 ،و ن را یهعد ان روز جهان ی گا ناامگاذاری کارد.
این قبم ک چک ،ول جالب نشان دیگری دریاره گاترش قبرت نارم هداب تیات
نخات وزیری ی دی ی د .او در سخدران خ د در یجمع عم ی ساازیان یلاا در
1. issuing visa-on-arrival
2. Yoga Diplomacy
3. Baba Ramdev
4. Sri Sri Ravi Shankar
5. Art of Living Foundation
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سپتایبر  ،7119از این سازیان خ است تا از ارتقای ی گا در سراسر جهان حمایات
کدب ).(Mohan C., 2014
یا تالش وزارت ای ر خارجه هدب ،پیشدهاد ی دی یاهسارعت از حمایات 114
اسپانار در یجمع عم ی سازیان یلا یرای تص یب قطعدایه جهت نامگاذاری 71
و ن یهنام روز جهان ی گا یرخ ردار شب .قطعدایه در کمتار از صاب روز پاس از
ارا ۀ درخ است ،یا سرعت و در ییان تیاین همگان یاه تصا یب رسایب .از ایان
طریق ،هدب پی نبهای ویژه خ د یا ی گا را یااتیر تار کارد و آن را یاه سار ی
یینالملل یرای تبلیغ ارزشهای هدبی تببیا کرد ).(Kugiel, 2017, pp. 164-165
یهط ر کل ی گا درجهت ارتقای تص یر هدب در دنیاا و کااهش نگرانا هاای
ناش از اف ایش روزاف ون قبرت سخت هدب ،جایگاه یهم در سیاسات خاارج
این کش ر دارد .ی گا ی ت انب نقطۀ یقایا یده م «خی ش صالحآییا » چاین یاشاب.
هدب یرا از یا رگتارین واردکددابگان ساال در جهاان اسات یاهخصا ص از
کش رهای فراناه ،ایایتیتیبه آیریرا ،اسرا یا و روسیه .یلدبپروازیهاای یا دی
یرای ت سعۀ یک صدعت دفاع داخل و کارآیب اشاره یه قبرت نظای رو یه رشب
هدب دارد .یرای کاب حمایت جهان یهیدظ ر رسیبن یه این هبف و حدظ جایگاه
یک هژی ن یدطقهای قبرتمدب ،ضروری است تصا یر یاینالمللا هداب ،تصا یری
یزبت یاشب و تا حب زیادی یهعد ان یتیبی صالحجا  ،یعدا ی ،ایرتهبیبکددابه و
خیرخ اه یدطقه تلق ش د .درحقیقت نخاتوزیر استرالیا« ،ت ن ای ت» ،1در ساال
 7119یا فروش اورانی م یه هدب ی افقت کرد و دلیا آن را ی قعیات ایرتهبیابآیی
هدب در عرصۀ یینالملل و عقیبه وی یبد یر ساایقۀ خا

هداب در یا رد عابم

اشاعۀ سال هاتهای خ انب (.،Lahiri, 2017, p. 42
در اقبای جالب و تداقضآیی در روز جهان ی گا ،عاالوه یار ر های دیابن
در دهل ن  ،تمام نیروهای یالح هدب یایب این روز را جشن یگیرنب و ی گا تمارین
کددب .در این روز و در یرتدعترین ییبان نبرد جهان در سایاچن گالسایر 2یاهراا
1. Tony Abbot
2. Siachen Glacier
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دیای زیر صدر درجه ،سریازان ی گا انجام ی دهداب و یاهعدا ان یخشا از ایتراار
«ی گا در سراسر اقیان

ها» اعئای نیروی دریای هدب از آ های یبیترانه گرفتاه

تا دریای چین جد ی جلاات ی گا دارنب .شرکت نیروهای یاالح در روز جهاان
ی گا حرکت ه شمدبانه ی د؛ چراکه ارتش هدب را یهعدا ان ارتشا صالحجا کاه
یهدنبال تجاوز نیات یه دنیا نشان ی داد؛ تص یری کایالً یتئااد یاا تصا یر فعلا
ارتش چین .این کار یاعث اف ایش حاان نیات یاینالمللا ناابت یاه هداب شاب
(.،Lahiri, 2017, pp. 41-42
 .9-4بالیوود

سه روز قبا از ورود ی دی یه شهر شیان چین در سال  ،7114ستاره یالی ود« ،عایر
خان» 1یرای تبلیغ فیل خ د یهنام «پ ک » 2یرای اولینیار یه چین سادر کارد .فایل
قبل او یهنام «سه احمق» 3در یین ج انان چید یا استقبال خ ی رویهرو شبه یا د.
زیان ورود یه چین حاک از این ی د که او قصب داشت عم م یردم چاین را یارای
یازدیب ی دی آیاده کدب و تا حبی اطمیدان حاصا کدب کاه نخااتوزیار اساتقبال
گری خ اهب داشت .عالوه یر این جهات تق یات پی نابهای فرهدگا دو کشا ر
فیلم دری رد زنبگ «ش ان زن » 4یهط ر یشترک ت س گاروه «ارو » 5هداب و
گروه فیل چین 6ت لیب شب؛ ی دی تداه نایۀ ت لیب این فیل را که ساتارگان هار دو
کش ر در آن نقش ی آفریبنب در شانگهای ایئا کرده ی د .عالوه یر این« ،ک ن ف
ی گا» 7فیل ییدافرهدگ و چدبزیانۀ دیگری ی د که یشترکاً در دو کش ر فیل یرداری
شب.،Lahiri, 2017, p. 44( .
نارنبرا ی دی و ر یسجمه ر چین ،ش جیدپید  ،در حاشیۀ اجاال

سااینۀ

1. Aamir Khan
2. PK
3. 3 Idiots

اتبئ یوان ئچ ن ئک ئو ئق،ائتفیمئ الویئ ئتن ئسف،ئک،وئ ئ ،ایئ19ئس لئ ب ئتنس

4. Xuanzang:
5. Eros

6. China Film Group
7. Kung Fu Yoga
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سازیان همراری شانگهای در ق اقاتان در سال  ،7111عالوه یر یااا ا دیگار در
ی رد فیل های یالی ود نی صایبت کردناب .شا در ایان دیابار گدتاه یا د یانداب
ییلی نها چید از تماشای فیل «دنگال» 1لذت یردهاست .این فیل یاا فاروش یاک
ییلیارد ی ان 191( 2ییلی ن دیر ،در چین پس از انتشار در یاه یاه  ،7111ی فقیات
ف قالعادهای کاب کرد .ی فقیت این فیل یهدنبال ی فقیت فیل های دیگار یاالی ود
حاصا شب که ت جه یخاطبان چید زیادی را یاه خا د جلاب کاردهاناب

(SCMP

).Reporter, 2017
 .4-4سانسکریت

در و ن سال « 7114س شما س اراج» ،3وزیار ایا ر خارجاه ساایق و فقیاب هداب،
سخدران اصل در کددارانس ساناارریت در یاانر ک یا د .او در یقایاا ششصاب
یتخصص زیان از شصت کش ر یه زیان سانارریت صایبت کارد و ایان زیاان را
«یبرن و جهان » 4ت صیف کرد و درخ اسات افا ایش چداین گردهماای هاای را
داشت .او یا تأکیب یر ارتبا زیان یاستان سانارریت یا یشارالت دنیاای یعاصار
اظهار داشت که «تال یه این زیان ی ت انب در یافتن راهحاهای یارای یشارالت
دنیای ایروز یاندب گرم شبن کره زیین ،یصرف ناپایبار ،یرخ رد تمابنهاا ،فقار و
تروریا فاکت ر یهم یهشمار آیب ».این نخاتینیار ی د که از زیاان تشاریا ایان
گااروه در سااال  1417در دهلا  ،وزیااری در یقااام سا اراج در کدداارانس جهااان
سانارریت در خارج از کش ر شرکت ی کرد .یهنظر ی رسب یا دی یاا پیاروی از
چین و یؤساات کدد سی

که در حال اف ایش در سراسر دنیا هااتدب در تاالش

است تا یا اختصاص جای ه یینالملل سانارریت یاه یبلاغ ییاات ها ار دیر یاه
ییققان که یشارکت قایات جه در زییداۀ زیاان ساناارریت دارناب ،اختصااص
کمک ه یدۀ تیصیل یه ییققان خارج که قصب یطالعاه و تیقیاق در رایطاه یاا
1. Dangal
2. yuan
3. Sushma Swaraj
4. modern and universal
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زیان و ادییات سانارریت در هدب دارناب و دادن فرصات یاه زیاانآیا زان جبیاب
جهت دنباال کاردن دورههاا و تیقیقاتشاان در هداب ،قابمهاای درزییداۀ ارتقاای
یینالملل این زیان یردارد (.،Pant, 2015
 .5-4آیورودا

1

ی دی درجهت ایجاد تعادل دریاره گااترش طاب سادت چاین در جهاان ،تأکیاب
یایاری یر آی رودا –طاب سادت هداب کاه پیشایدۀ آن یاه پادج ها ار ساال پایش

یری گاردد– دارد .او در جلااهای تا جیه یارای کارکداان وزارت خارجاه هداب

اهمیت یاتهیدبی و ارا ۀ آی رودا یه دنیا را تشریح کرد ).(Martin, 2015

پس از ی فقیت در زییدۀ گاترش ی گا در سراسر جهان ،هدب یهدنبال اساتداده
از ظرفیت طب سدت خ د ی یاشب .دولت نخاتوزیر ی دی از طریاق تخصایص
ی دجه گرفته تا یرگ اری اجال

و راهانبازی یراک تیقیقات از آیا رودا حمایات

ی کدب .اگرچه این طب در ییان یرخا افاراد در جایعاۀ پ شار هداب یاهعدا ان
شبهعل شداخته ی ش د ،یایاری از یردم در هدب یرای دریان ییماریهاا از دیایات
گرفته تا سرطان از این طب استداده ی کددب .این سیات طبا کاه در ساناارریت
یهیعدای «دانش یا عل زنبگ » 2است ییشتر یر پیشگیری یتمرکا اسات و عداصار
دریان در آن نقش کمر دارنب ).(Sridharan, 2018
 .2-4دیپلماسی دیاسپورا

گردهمای جایعۀ هدبی – آیریرای ها در هاوست ن 3در سپتایبر  7114یعروف یاه
«هَ دی ی دی» 4که یا حئ ر نارنبرا ی دی و «دونالب ترایپ» یرگ ار شب ،ی تا ان
اتداق ویاژه در دیپلماسا دیاساپ رای یا دی داناات .اتدااق ناادری اسات کاه
ر یسجمه ری آیریرای در جمع دیاسپ رای کش ری ،رهبر آن را همراها کداب.
یرای ی دی ،گردهمای هاوست ن تباوم سریایهگذاری سیاس خارقالعاده او یارای
1. ayurveda
2. knowledge or science of life
3. Houston
4. Howdy Modi
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درگیر کردن دیاسپ رای هدب است .این رویباد یبد یر این واقعیت است کاه یاک
جایعۀ دیاسپ رای ی رگ و ی فق ردپای هدب را گاتردهتر ی کدب و ی ت اناب نقاش
یهم در دساتیای کشا ر یاه اهاباف داخلا و یاینالمللا داشاته یاشاب .در آن
گردهمای ی دی فرصت دویاره پیبا کرد تا یا تأکیب یجبد یار تعهابش ناابت یاه
ت سعۀ همهجانبۀ همۀ هدبیها صرفنظار از کاسات یاا عقیابه آنهاا و تأکیاب یار
ایرانات جبیب جهت ت سعۀ یشارکت در شبهقاره یاهعدا ان یاک کاا ،دیپلماسا
دیاسپ را را ارتقا یخشب .ی دی یا یرگ اری این اتداق یا رگ تل ییااً نشاان داد کاه
هبف اصل تعایا جایعۀ دیاساپ رای هداب در ایاایت یتیابه ،یاای یاردن ساطح
یشارکت استراتژیک یین هدب و ایایتیتیبه آیریرا است (.،Mohan C. R., 2019
یایاری از هدبیان ساکن در کش رهای اری در زییدههای سیاست ،تجاارت،
سازیانهای ایرانتداع  ،اتاقهاای فرار ،آیا زش عاال و یا ارد یشاایه دیگار از
جایگاه یرجاتهای یرخ ردارنب و یههمین علت یا دولتهای یری

روایا خا ی

دارنب .دیاسپ رای هدب یهدلیا تأثیرگذاری یای ،ی ت انب یه ایدیات یازارهاای جبیاب
یرای هدب جهت صادرات و سریایهگذاری خارج کمک کدب .ت قع یا دی از ایان
جایعه جهت کمک یه یدافع و اهباف سیاست خارج هداب ،عایاا اصال تعایاا
فعااال او یااا دیاسااپ رای هدااب اساات .رشااب سااریع اقتصااادی در کش ا ر در دوره
نخات وزیری ی دی ،روای هدب یا کش رهای که جمعیت یایی دیاساپ رای هداب
دارنب را تاهیا کردهاست (.(Mazumdar, 2018, p.476
 .7-4دیپلماسی کریکت

شر نیات که هدب از دیپلماس کریرت یرای کمک یه ارتقای اهباف استراتژیک
ایدیت در افغاناتان و یالابی اساتداده یا کداب .صابور تروریاا از افغانااتان و
پاکاتان ،آسیای جد ی را تهبیب ی کدب و اساتداده هداب از قابرت نارم یاالی ود و
کریرت یاعث شبهاست که یاردم افغانااتان ،دهلا نا را یاهعد ان یاک قابرت
ی خطر خارج یشداسدب .هدب جهت یازسازی افغاناتان جد زده ساریایهگاذاری
اقتصادی و سیاس زیاادی در آن کشا ر کاردهاسات و یاهراا تیماا حماالت
گاه و ییگاه تروریات در آن کش ر همچدان در یایر خ د پایبار است .در یالابی
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و در پ شرات «عبباله یمین» 1در انتخایات که در طا ل حر یات پادج ساالۀ او
روای یالبی یا هدب تیره و روایطش یا چین ن دیکتر شبه ی د ،دیپلماس کریرات
یه ی دی کمک کرد تا ند ذ سایق را در این کشا ر یاهدسات ییااورد

( Mazumdar,

.،2018, p. 476
در ی رد روای پرتدش هدب و پاکاتان ،دیپلماسا کریرات ایا اری درجهات
ن دیک کردن دو کش ر از طریاق ورزش یا دهاسات .از زیاان جابای دو کشا ر،
یرگ اری یا لغ یاایقات کریرت یاین دو کشا ر ،سایگدال از روایا سیاسا دو
کش ر ی دهاست .ی دی در جام جهان کریرت در سال  7114پیش از یازی هداب و
پاکاتان یا «ن از شریف» ،نخاتوزیر وقت پاکاتان ،تما

تلدد یرقارار و یارای

تی یل پاکاتان آروزی ی فقیت کرد .این اقبام ی دی ییث و گدتگ ی زیاادی در
یین رسانهها پیرای ن اهباف ی دی از این کار یرانگیخت

)2017

 .(Jha,یا دی پاس

از صیبت یا نخاتوزیر ،ن از شریف ،و دیگار رهباران آسایای جدا ی کاه تای
کش رشان در یاایقات جام جهان شرکت داشتدب گدتس «کریرت یاردم یدطقاه را
یه ه ن دیک ی کدب و ی جب ارتقای حان نیت ی ش د ».پس از تشادج روایا
دو کش ر هاتهای یدطقه در پ اف ایش تبادل آتش در خ یرزی و لغ یاذاکرات
صلح یین یقایات آنها در سال  ،7119ی دی یه دیپلماس کریرت روی آورد

(The

).National, 2015
 .8-4استفاده از شبکههای اجتماعی

تاکتیکهای تعایل ی دی در شبرههای اجتماع یاعث جلاب ت جاه یاینالمللا
زیادی شبهاست .استداده او از شبرۀ اجتماع چید ویب  2قبا از یازدیاب از چاین
در سال  ،7114ت جه گاتردهای را جلب کرد .این ت جه پس از ارسال اولین پات
در این شبره (سالم چین! یشتاقانه یدتظر تعایا یا دوساتان چیدا در شابره ویبا
هات  ،یشه د ی د که یهشبت یا رد اساتقبال کااریران ایان شابره قارار گرفات.
همچدین پات ت یتری او در آستانۀ سدرش یه اپن نی واکدشهای یزبات زیاادی
1. Abdulla Yameen
2. Weibo
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در پ داشت .این پیامها ی ت اناب یاهعدا ان یخشا از تاالشهاای او در پیشابرد
«سیاست عماگرایانه در شرق» ییا

ش د که یدطقۀ شرق و جد

شرق آسایا

را هبف قرار دادهاست (.(Palit, 2018, p. 148
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شکل  .1افزایش ده برابری تعداد دنبالکنندگان حساب کاربری مودی در توییتر از سال  1124تا 1121
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نتیجهگیری
هدب یهعد ان کش ری یا یدایع اد قبرت نارم ،ازجملاه فرهدا

و تمابن کهان و

ارزشهای یدیادین ،یاندب دی کراس در سالهای اخیر یهدنبال استداده از این یداایع
جهت پیشبرد اهباف سیاست خارج خ د یا دهاسات .یراساا

یافتاههاای ایان

پژوهش استداده از ظرفیت قبرت نرم تأثیر یزبت یر تیقق اهباف سیاست خارج
هدب داشتهاست .یهعد ان یزال استداده از دیپلماس ی دیا در ارتقای روای هدب یا
کش رهای شرق و جد

شرق آسیا یؤثر ی ده و دیپلماس ی گا تصا یر یزبتا از

هدب یه دنیا عرضه کردهاست .نارنبرا ی دی یا هبف جذ
جل گیری از ند ذ نارم چاین در یدطقاۀ جدا

سریایهگذاری خاارج ،

آسایا ،حداظ روایا دوساتانه یاا

هماایگان و ارتقای تص یر هدب یهعد ان قبرت ن ظه ر در سطح جهاان از یداایع
قبرت نرم در سیاست خارج یهره گرفتهاست.
یا وج د این ،قبرت نرم هدب یا چالشهای نی رویهرو ی دهاست که ی ت اناب
یدجر یه تئعیف آن ش د؛ تعصبات ق ی یذهب و شا رشهاای پراکدابه پیاروان
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ادیان یختلف علیه ه  ،یرخ اخبار یبد یر تجاوز یه زنان در ایایت یختلف هدب،
فقر و شاخصهای ت سعۀ اناان ضعیف ،وضعیت نایطل

زیرساختها در هدب،

ی دجۀ ناکاف وزارت ای ر خارجه هدب جهت ارتقای قبرت نرم و پیچیابگ هاای
پلتیر یدطقه جد

آسیا همگ ازجمله ی انع یر سر راه قبرت نارم هداب و

ارسال تص یری شایاته از این کش ر یه جهاان اسات .یراساا

آخارین گا ارش

یؤساۀ «یرنب فایددس» 1یا نام «شاخص جهان قبرت نرم  2»7171رتبۀ جهان هداب
در قبرت نرم  21است؛ جایگاه که در یقایاه یا دیگر کش رهای آسیای ازجمله
چین ،اپن،کره جد ی  ،قطر و ایاراتیتیبه عری یایار پایینتر است .ی اردی کاه
ذکر شب نشان از آن دارد که هدب همچدان راه درازی جهت استداده یهیده از ظرفیت
قبرت نرم خ د یرای پیشبرد اهباف سیاست خارج کش ر در پیش دارد.

1. Brand Finance
2. Global Soft Power Index 2021
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