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Abstract: 

“Look to East” strategy has become one of the main themes related to the foreign 

policy of the Islamic Republic of Iran in recent years. Despite the repeated 

emphasis on this strategy, one of the main problems in this field is the lack of a 

precise explanation and different definitions of the word "East". On the other 

hand, in recent decades, and especially after the beginning of the new 

millennium, we have witnessed the rise of Asia and the increasing role of the 

Asian countries in international relations. The question posing itself is whether 

it is possible to forge a bridge between look to east and rise of Asia. The 

investigations of the current research under the descriptive-analytical method and 

based on library sources presented a new reading of looking to the East, 

categorized under the policy of "pivot to Asia" or more specifically 

“Asianization”. In addition, it became clear that this policy is a global trend that 

has been implemented in different countries of the world. Finally, by examining 

the history of Look to East policy in the Islamic Republic of Iran, it became clear 

that the strategy is the most likely option that the foreign policy apparatus of the 

Islamic Republic of Iran will pursue, at least in the next few years. 
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 چکیده 

  ساا یمب حث مربوط به ساا نیدریاز اصاا   یکیبه   لیراهبرد نگ ه به شاارت دبد ریاخ  نیساا   یط

از   یکیراهبرد،   نیمکرر بر ا  داتیدأک  رغمیشاااده اسااا ع ام      رانیا یاسااا م ی جمهور یخ رج

  گر، یمتف وت از واژه »شارت  اسا ا از طرد د فیاز آن و ارائه دع ر  قیدق  نیی دم دب یمشاک ت اصا 

نقش   شیو افدا   یآسااا دشیشااا هد خ د،یو مخصاااوصااا ز آغ از آغ ز هداره جد ریاخ  ی ه در دهه

  یدبع آن گسااترش روابب ب  کشااوره  و به میابوده  ا م لنیق ره در  رصااه روابب ب نیا  ی کشااوره 

شده   دهین م    ی»چرخش به آس   یشدن  یی یآسا  ی ا ده ی ز ساوو ا   فتهیشیشادت افداهم به یی یآسا

نگ ه به شارت     سا یاز سا ی دیخوانش جد دوانیم  یکه آ  گرددیآرساش مرر  م نیاسا ا اکوون ا

  وه ب  دوجه به دحوالت نظ م شاادن ارائه دادب به یی یآساا دهیبر اساا ا ا  رانیا یاساا م ی جمهور

 یخ رج   سا یدر سا  یگ هیراهبرد نگ ه به شارت چه ج   ران،یا  یاسا م ی جمهور گ هیو ج   ا م لنیب

و بر   ی یدح -یفیروش دوصا لیآژوهش ح ضار    ی ه یخواهد داشا ب بررسا رانیا یاسا م ی جمهور
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»چرخش    سا یسا  لیبه شارت را مرر  نمود که  از نگ ه  ی دیخوانش جد  ی ااسا ا مو بع کت بخ نه

نگ ه به شارت در  خچهید ر یب  بررسا ت زیا نه ردیگیشادن  قرار م  یی یو اصار ح ز »آسا    یبه آسا

  یی   یو مشخص ز آس یاس م ی شد که راهبرد نگ ه به شرت جمهور  یوبیشیآ رانیا یاس م ی جمهور

به  یخ رج   ساا یاساا  که دسااتگ ه ساا  ی اوهیگد نیدرمحتمل  ودهیشاادن حداقل در چود ساا   آ

 آن خواهد آرداخ ا  ی ریگیآ

نگ ه   ،یچرخش به آسا ران،یا یاسا م ی جمهور ،یخ رج  سا یشادن، سا  یی یآسا  :ه ی ک یدی واژه

 تبه شر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 :مقدمه

»نگاه  اس  یمانند س  ینیبا عناو   وز یم ینگاه به ش ق  هه ز  ن  با محظاا  اس  یس 
  یخاهج   اس  یدزهد هه ده ن  محوه  وجه س  یزش اهه به هزهرقد  ادهقد،یهم  ا«یبه نس 

. زلرهه  ش ودیمهمقهز م  یش ق   یهش وهها  یش ده و بق هوبقدزش هه  یغقب  یز  هش وهها
و  س  ین ییایناقز ، جغقزفاظبز  ص  یاهیبس   دگاهیغقب و ش ق  ز  د  فینوع  عق
ز  منابع مقبوط    یوزهد هقد. ده بقخ  زیهز ن  کیدئولوژیعنص  ق ز  دیها بان  فیده  عق
  اس  یده س  کقدیهو نیش ده زس   هه ز ذاا زمطقح نینگاه به ش ق ، نن  اس  یبه س 
با  وجه    قزیدزهد    یزنقحب زسحم  یبه دهز ز  یعمق  قز یز  یزسحم  یجمهوه  یخاهج
  یمس هق  جمهوه   اس  یو س  ش دیم  فیده بلوک غقب  عق  یپهلو  میهه هژنیبه ز

  گقف ،ی قزه م  یش وهو قیز حاد جماه  یس هیالیس وس  ینیبهم ده بقزبق جها   یزس حم
ده دس هوه هاه  قزه گقف  و   یلیمذص وص اپ پا ز  جنت  حم دیجد  یش قها افهنی
 قیجماه ز حاد یپا ز  فقوپاش   )  هیهند، هوس     ن،یمانند ن  ییهش   وهها جی دهبه

ش   دند.  یزس   حم یجمهوه یمهم بقز ییبه ش   قها  یو ...  رد ی( مالزیش   وهو
ز   یجامع  فیمراظث، هنو   عق نیهمه ز هغمین  زس   هه عل  ق یظق  وجود،نیباز
مس لله س رب    نیمفهوم ش ق  زهزئه نش ده زس   و هم  زلذص و یهزهرقد و عل نیز

 .مشوی هوهوبه یادی  یهاظو ه با زبهام نیگشهه زس   ا ده ز
ش  اهد  دیو مذص  وص  اپ پا ز  نغا  هززهه جد قیزخ  هایده س  ا  گقیطقف د ز 
ننا    گاهیو باال هفهن جا زلمل نیده عقص ه هوزب  ب ییاینس  ینقش هش وهها  شیزفزز

مس  لله س  رب ش  ده زس     ا مو     نیهم  م،یزبوده  یجهان اس   یو س    یده زمن
مذهلف   یو هش وهها  دگقد جادیز ییاینس   یهزبطه با هش وهها  شیز  زفزز  یزندهیفزز
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مو  گس   هق   نی. زابندیب  یقیوث  گاهیخود جا یمنطقه بقز  نی ا ده ز  ندینما  یس   ع 
 دهیش د « نام  ییایز  پژوهش گقز  »نس  یبقخ یز  س و ییاینس   یهوزب  با هش وهها

 یهه س رب ش ده زس   ق  جاه  -ده  ق  ظاض ق اینس  ز  یه خش ده زس  . با  وجه ب
هه    یزدهه  نیهه ده هم  ش ودیگفهه م  ههنیبه ز  هخوزنده ش ود و با  وج -ا«ی» ق  نس 

نقاط جها    قیز  ز هص اد س ا  ییاینس   یز هص اد هش وهها  م،یبقیزهنو  ده ن  به س ق م
-اینس   یگس هق  هوزب  با هش وهها یبقز یجهان  هوندکی ق خوزهد ش د، با  بزهگ

 .میموزجه هسه هیانوسیز 
   وز یم اینکهه بپقدز د هه ن نیز  یظاض  ق ده  ح  زس     ا زوالپ به بقهس   پژوهش
ش د  زهزئه دزد     ییاینگاه به ش ق  بق زس ام مفهوم نس  اس  یز  س  دیجد یخوزنش 

 نگاه هزهرقد  ز گانهمألوف س ه  هایخوزنش نییپقس ش زبهدز به  ر نیپاس   به ز یبقز
 نیز  ز دیجد یقیعنوز   فس ش د  به  ییایو س پا نس   ش ودمی  پقدزخهه ش ق  به

  زلمل  نیدهص   حن ه ب  ای نس     گ اهیج ا  یزه ق ا   ی و دال  هودیم  نبیاهه  قیهزهرقد ب ه  
 یبقهس  یزسحم  ینگاه به شق  جمهوه  اس یهم س  هاپی. نهاقدگیی قزه م  یموهدبقهس

 ین  هایده س ا  قز یز  یزس حم یجمهوه  یخاهج  اس  یو نقش ن  ده س  گقددیم
 .شودیم ینبیشیپ
 

 پژوهش: نهیشیپ -1

شق « ضمن  عقیف   به  نگاه  سیاس   و  ( ده ههاب »زیقز 1387ثقفی عامقی و زظدی ) 

زند و معهقد هسهند هه های هوی نوهد  به ن  پقدزخههماهی  زین سیاس ، به  مینه 

زی طوالنی دزهد هه یکی ز  باه  قین نمودهای هوزب  زیقز  با هشوههای نسیایی سابقه 

مذزهقزت    ههن یزوجود ده دوهز  دول  نهم و به دلی   ن  جاده زبقیشم زس ؛ بازین 

نهوزنس  به زهدزف مطلوب نائ  شود، سیاس  نگاه   5+ 1با هشوههای  زی زیقز   هسهه

 به شق  بقزی  حکیم هوزب  با هشوههایی مانند نین و هوسیه مطقح گش . 

  ( خاهجی 1389ندمی  سیاس   ده  شق   به  نگاه  »هزهرقد  عنوز   با  پژوهشی  ده   )

دیدگاه زیقز :  زسحمی  فقص  ها،  مینه جمهوهی  و  زس   «هاها  دزشهه  هه  زظهاه    
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دهه   زوزس   زسحمی  ا  زنقحب  نغا   دوهه  اهیذیِ  ده سا 80بقخحف  بعد  ،  های 

سیاس  نگاه به شق  نقشی بقجسهه ده سیاس  ژئوپلیهیکی و جغقزفیایی جمهوهی 

گیقی یک گفهما  هویهی جدید ده سیاس  خاهجی زسحمی زیقز  یافهه و سرب شک  

 هشوه شده زس .

مقاله »گزینه  زیقز  دده  زثق   «ه هوزب  خاهجی بق زسام سیاس  نگاه به شق های 

( هم پژوهشگقز  به زین نهیجه هسیدند هه هدف ز  مطقح  1388شفیعی و صاد ی ) 

به  بذشید   زیقز ،  وز    زسحمی  جمهوهی  شق   وس   به  نگاه  سیاس   هقد  

مقزودزت سیاسی و ز هصادی با هشوههای غقبی و همچنین بهقه بقد  ز  زمکانات و 

 فقزوز  هشوههای شق ی زس . منابع

« زین 3شوهوی-( هم ده ههاب »سیاس  خاهجی زیقز  ده دوهز  پسا2010)   2هانهق 

گززهه هز مطقح ساخهه زس  هه ز ذاا سیاس  نگاه به شق   وس  زیقز ، عحوه بق 

زلمللی، دالیلی مانند  ح  بقزی هفع ظوزئج ز هصادی و همچنین گقیز ز  زنزوزی بین

زلمللی ظاهم بق جها  پا ز  جنت سقد و  ح  بقزی  عدم پذیق  نام بینناشی ز   

 غییق ن  با زیجاد یک جها  نند طری و همچنین زنزوزی زیقز  ده خاوهمیانه )به دلی  

 فاوت  ومی و مذهری با همسایگا  عمد اپ عقب و زه  سن ( و نسیای مقهزی )به  

 باشد.م( هم می  قهیسهای بزهگ یا مو  فززینده پا  نفوا  دهت 

نامه خود با عنوز  » أثیق سیاس  نگاه به شق  بق منافع ملی ( ده پایا  1391زخوز  ) 

شک   زیقز «  زسحمی  عوزم  جمهوهی  هز  ح   أثیق  شق   به  نگاه  سیاس   گیقی 

 ق ز  همه  دزند. ز  مناق نویسنده ده بین عوزم  دزخلی، بیش دزخلی و خاهجی می

زش نهم  دول   نقش  به  هقد؛  یقز علیباید  ده طو  اهه  زین سیاس   به  هغم  وجه 

های مذهلف جمهوهی زسحمی زیقز ، نگاه به شق  ده دوهز  دول  مذهوه  دول  

 
2  Hunter 

3  Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era 
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زلمل  هم مؤلف به خیز  نسیا زشاهه دزهد هه سرب  دناه جهش شد. ده عقصه بین

نده  زنکاهی پقهنت شود. نویسزلمل  به گونه غیق اب  شده زس  نقش ن  ده عقصه بین

هند و سیاس  نگاه به شق  هز به دو ظو ه ز هصادی )زنقژی( و سیاسی  قسیم می

 وز  موفق دزنس  زما معهقد زس  هه زین سیاس  هز ده عقصه ز هصادی )زنقژی( می

ده عقصه سیاسی به دلی  هوزب  گسهقده هشوههای شق ی با دنیای غقب به مقصود  

 نائ  نشده زس .

ده پژوهش »مناسرات زیقز  و هشوههای جنوب شق  نسیا ( نیز  1394نژزد ) سلطانی

(« به زین نهیجه هسید هه غالب شد  سیاس  نگاه به شق  ده مقطعی 1392-1381) 

های مذهوه سرب هشد نشمگیق هوزب  ز هصادی و سیاسی زیقز  با هشوههای ز  سا 

نی  نسیای جنوب شق ی گش ؛  یقز جمهوهی زسحمی زیقز  به دنرا  یافهن جایگزی

بقزی غقب ده هوزب  خود بود زما زین وضعی  نهوزنس  دیقی بپاید هه عل  ن  هز  

ویژه نمقیکا به هشوههای نسیای جنوب شق ی و همچنین  باید ده فشاه غقب و به

با هشوههای  مقایسه  ده  زسحمی  مسلوال  جمهوهی  ده گفهما  اهنی   فو  نین 

 جنوب شق  نسیا جس .

م ده پژوهش خود با عنوز  »هوزب  زیقز  و نین ده ( ه1394زهغوزنی پیقسحمی ) 

زین گززهه هز مطقح   « نژزد: سیاس  نگاه به شق  و  أثیقزت ساخهاهیدوهه زظمدی 

بود:  نوع مشک   ز  دو  ناشی  به شق   نگاه  موفقی  سیاس   دلی  عدم  ساخهه هه 

های ساخهاهی و عملی موجود  های ناقی مقبوط به  ریین زین نگاه و نالش نالش 

 ده هوزب .

زی زیقز  نسر  به ( ده مقاله »سیاس  نگاه به شق : سیاس  منطقه 2019سا مند ) 

به شق  هقگز ظائز  نگاه  معهقد زس  هه  زیقز «  هشوههای وز ع ده ظو ه  مدنی 

نروده زس  و ننچه   زیقز   زهمی  هزهرقدی ده سیاس  خاهجی جمهوهی زسحمی 

مهوهی زسحمی شد، زلززمات ناشی ز  باعث زهمی  یافهن ن  ده مقطعی ز   اهی  ج 
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زی های بزهگ ده ظو ه مسلله هسهههای  دهتزلمل  و هنشگقیساخهاه ناام بین

مهحده نمقیکا ز  بقجام سرب زیقز  بود. مؤلف بق زین باوه زس  هه خقو  زیاالت 

 شد  دوباهه زین سیاس  گشهه زس .مطقح 

  قین پقجمعی   ز   یکی  عنوز به   زیقز   هه  هسهند  ( معهقد2019زظهشامی و بهج  ) 

 دیدهنمو     و  باسوزد  جمعی   و  بزهگ  مهوس   طرقه  موهر    ز   هه  منطقه  هشوههای

  اخایق   قینبزهگ  ز   یکی  ز   بقخوهدزهی  گقفهن  ناق  ده  با  همچنین  و  بقدمی  بهقه

 ز    پذیق،بینیپیش    ققیراپ  و  باثرات  ظکومهی  وجود  همچنین   و  جها   هیدهوهقبنی

 طی  ده  زیقز   و  نمقیکا  بین   موجود   ذاصم  به   وجه  با.  زس   مندبهقه   یادی   زمهیا زت

 دیپلماسی   زِعما   ظا   ده  پیوسهه   صوهتبه   زسحمی  جمهوهی  گذشهه،  دهه   نهاه

  ده  خود شکوفایی و بقا   ا زس  شد ، نسیایی و  دزیی-نمقیکا ز  مهشک  دو، مسیق

 . نماید ظفظ هز نینده

 مفهومی: نگاه به شق  ناهنوب   -2

هغم زعحم هسمی ز ذاا هزهرقد نگاه به شق  ده مقاطع گوناگو   وس  مسلولین علی

های دزنشگاهی نندزنی دهباهه زین ه ره ناام جمهوهی زسحمی زیقز ، پژوهش عالی

زس ؛ همین مسلله، به همقزه هاهبس  عراهت مذهوه ده بافهاههای   نشدهزنجاممفهوم  

شده زس .    غیقعلمی، سرب زیجاد زبهام دهباهه مفهوم »نگاه به شق «و بعضاپ  گوناگو 

می  هه  زس   جزء  هوشن  دو  بقهسی  با  معنایی    دهنده ی شک وز   به  هزهرقد،  زین 

ن   هوشن ز   »نگاهاف یدس  ق  وزژه  می  «.  بقزی  هز  مهقزدف  ح   مهسامحاپ   وز  

شود  ا  زین هزهرقد سعی می ق دزنس ؛ بنابقزین ده   ق و محکم بق قزهی هوزب  بیش

هوزب  جمهوهی زسحمی زیقز  با هشوههای »شق «  حکیم و  عمیق گقدد؛ زما نالش  

باشد، وزژه »شق « زس .  زصلی هه سرب زبهام ده معنی و مکا ِ مناوه زین هزهرقد می
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بندی هه ز  معانی مهق ب بق وزژه »شق « ده هزهرقد »نگاه  قین طرقه شده ده شناخهه 

زند: ده هویکقد زو  با  زس ، سه بقدزش  مذهلف مطقح گشهه   شدهزنجام«  به شق 

هو هسهیم؛ به زین معنی هه ز  دیدگاه  قهیری ز  نگاه زیدئولوژیک و جغقزفیایی هوبه

گیقی با ن  دسهه ز  هشوههای نمقیکای ال ین هه نسر  به نام زیدئولوژیک زه راط

ناقطلرانه دزهند، ده ظو ه نگاه به شق   زلمل  موضع  جدیدغقبی ظاهم بق هوزب  بین

؛ جمهوهی زسحمی زیقز  ده مقطعی ای  (98,  .  1389)ندمی,    شودبندی میطرقه 

همین سیاس  به زیجاد و گسهق  هزبطه با  عدزدی ز  هشوههای نمقیکای ال ین،  

پقد  نیکاهزگوئه  بولیوی و  هوبا،  با سیاس مانند ونزوئح،  بقزی مقابله  های زخ  هه 

ز حادیه  « مذهوه  منطقه  ده  )نلرا(  نمقیکای  مقدم  بقزی  بولیوزهی  نمقیکا  به 4ما  هز   »

بندی جنوب نیز طرقه - وز  ای  زه راط جنوبوجود نوهده بودند. زین خوزنش هز می

گیقی گسهقده جمهوهی ؛  هه ده مقطعی ده زه راط (333,  .  1388)شفیعی,  هقد  

وزنش  زسحمی زیقز  با هشوههای نفقیقایی هم نمود و بقو  یاف . شاید بهوز  زین خ 

گقزیی دزنس . ده سوم ز  هزهرقد نگاه به شق  هز مهسامحاپ  ا ظدی مهقزدف با جها  

گیقی با هشوههای وز ع ده شق  زیقز  مانند هند و نین  ظو ه جغقزفیایی نیز زه راط

 شود. مطقح می 

بندی زخیق موهد وجه  نکهه مهم ده  عقیف زخیق ن  زس  هه هشوههایی هه ده طرقه 

جز هه ز ناق جغقزفیایی عمد اپ ده نسیا  قزه دزهند )زلرهه به ، عحوه بق زین گیقند قزه می 

زی ز  ن  ده  اهه نسیا، زهوپایی محسوب  هغم  قزه گقفهن بذش عمدههوسیه هه علی 

طلری دزهند زلمل  ظال   جدیدناقشود(، نسر  به نام غقبی ظاهم بق هوزب  بینمی
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زی مناسب بقزی زه قای هوزب  با جمهوهی  نه شود  ا به گزیو همین مسلله باعث می 

 وز  به نند نکهه زشاهه هقد؛ زوالپ زسحمی زیقز   ردی  شوند. ده  حلی  زین نگاه می

هه با یک منطقه  جای ن هو هسهیم  یقز بهده زین  عقیف با نوعی زبهام مکانی هوبه

زلمللی به نام بین  بندی مرهنی بق نگاهژئوپلیهیک خا  سقوهاه دزشهه باشیم با گونه 

بندی هقد؛   وز  منطقه خاصی هز ای  زین  عقیف طرقه هو هسهیم و مشذصاپ نمیهوبه

گیقی جمهوهی زسحمی زیقز  با هشوههای نمقیکای  هه نقطه زو  زه راطخاصه ن  

ناو   مانند  خا   ههرقزنی  ده  ما   نفقیقایی  یا  موهزلا 5ال ین  زوه گا 6،  و    7، 

بوده زس  و بعد ز  هناه هفهن یا  غییق موضع ههرقز  مذهوه،    -ده مقطعی-8عمقزلرشیق

زمکا   دزوم موضع پیشین وجود ندزشهه زس . ده گونه مرهنی بق  قهیری ز  جغقزفیا 

و زیدئولوژی نیز اهق زین نکهه ضقوهی زس  هه پقبسامد قین خوزنش ز  نگاه به 

یی جمهوهی زسحمی زیقز ، همین  عقیف زس  شق  ده نزد نذرگا  فکقی و زجقز

 ق ز  همه ده  ح  بقزی عضوی  زیقز  ده سا ما  همکاهی شانگهای  رلوه  هه بیش 

زنجام شد. یکی    1400هه نهایهاپ نیز ده شهقیوه    (98,  .  1389)ندمی,    یافهه زس 

زسحمی ده زین خوزنش، وزهنشی بود     های پیش هوی جمهوهی قین نالش ز  زصلی

بیش  خود  مذهلف  اهی   مقاطع  ده  زیقز   زسحمی  زس ؛ جمهوهی  بهن   عنوز    ق 

وزهنشی ده بقزبق هشوههای غقبی به زفززیش هوزب  با هشوههای مذهوه ز دزم هقده  

ها زصال  ندزشهه زس . عحوه بق زین، همین مسلله باعث  زس  و  عمیق هوزب  با ن 

س   ا ده موز عی جمهوهی زسحمی زیقز   ردی  به یک هاهت با ی ده دسها  شده ز
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 ا ده موز ع مذهلف ز  زفززیش   ها گقددطقف مقاب  بقزی گقفهن زمهیا  ز  نمقیکایی

یا هاهش هوزب  با جمهوهی زسحمی زیقز  بقزی  نایم هوزب  خود با نمقیکا زسهفاده 

 .(Hunter, 2010, p. 141) نمایند

بندی مطقح شده زس  هه هامحپ زیدئولوژیک زس . خوزنش دومی نیز ده زین طرقه

هنندگا  زین خوزنش مدعی هسهند هه جمهوهی زسحمی زیقز  بقزی مقابله با  مطقح 

هشوههای زسحمی زس   ا به مقابله با   بلوک غقب، به دنرا  زیجاد بلوک جدیدی ز 

زین دیدگاه زشاهه به نند نکهه  (98,  .  1389)ندمی,    دغقب بقخیز . ده  حلی  

ها  هسد هه زین گززهه هوزیهی بقساخهه  وس  غقبیضقوهی زس ؛ زوالپ به ناق می

بین نزد جامعه  زین طقیق ده  ز   زلمل ،  صویقی غیقمنطقی و هیوالسا ی زس   ا 

ز  جمهوهی زسحمی زیقز  زهزئه شود  ا زوالپ مذاطب عمومی  مایلی به نشنایی     9شده 

با پیام و منطق زنقحب زسحمی ندزشهه باشد و ثانیاپ زمکا  زیجاد زجماع بقزی زِعما   

هم  زین  عقیف  هه  زس   ن   بعدی  نکهه  شود.  فقزهم  زسحمی  بق جمهوهی  فشاه 

 هشوههای زسحمی یک ه ّ وزظد نیسهند هه  بقد. زوالپشدت ز  زبهام مکانی هنج میبه

عحوه، ده مجموعه هشوههای بندی هقد؛ به ها هز ای  یک بلوک وزظد طرقه بهوز  ن  

هه بسیاهی ز  هشوههای طوهی های بسیاه مهضادی هم وجود دزهد؛ به زسحمی گقزیش 

مقاب   زسحمی مانند عقبسها  سعودی یا زماهزت مهحده عقبی هامحپ ده جرهه غقب و  

 شوند.جمهوهی زسحمی زیقز   عقیف می

 وز  خوزنش زو  و دوم ز  هزهرقد نگاه به شق  هز ده هزسهای هجحا  دزد  به  می

جمهوهی  خاهجی  سیاس   ده  سوم  جها   و  همسایه  مسلما ،  هشوههای  نقش 

زس ،    شدهمطقح زسحمی زیقز  دزنس . خوزنش سومی هه ز  سیاس  نگاه به شق   

 
9  demonized 
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نامیده شده زس ؛ به زین معنا هه هشوههای وز ع ده شق    « مدنی ز  سوی بقخی »

گیقند؛  عدزدی ز  زی هانو   وجه سیاس  نگاه به شق   قزه مینسیا ز   زویه منطقه 

 ق ز    وزند موفقمحققا  معهقد هسهند هه زین خوزنش ز  هزهرقد نگاه به شق  می

 بقد. ز  زبهام مکانی هنج نمی  های پیشین باشد  یقز بقخحف دو خوزنش پیشینخوزنش 

 ی جدید ز  نگاه به شق  خوزنش   نسیایی شد :  -3

 ق زس ؛ با زین  فاوت هه مقجع  نگاه ظاهم بق پژوهش ظاضق به زین خوزنش نزدیک

ز یانوسیه« یا »نقخش  -عزیم  ما ده زین پژوهش، ای  خوزنش هلی »نگاه به نسیا

زلمل  شده زس ؛  عقصه سیاس  بینگیقد هه  ردی  به هوندی جهانی ده  به نسیا« می

سینت مانموها   هحم  زین  ده  هز  مدعا  زین  بقزی  شاهد  بههقین  بهوز   ، 10شاید 

 و یق سابق هند، یاف  هه:نذس 

 قین فقص  بقزی  قسیم مسیقی جدید ده پیش هوی نسیا ده زخهیاه ما  زهنو  بزهگ »

شدی هه وزهد زین منطقه های ه قزهگقفهه زس . با  وجه به ظجم ز هصاد جهانی و محقک

 . (Singh, 2013)  «زند، نینده نسیا نینده جها  هز ده  ق  ظاضق شک  خوزهد دزدشده 

به هز  زخیق  همین  عقیف  مکانی  زگق  محدوده  بپذیقیم،  زسهاندزهد  عنوز   عقیف 

یا، شق  و  وز  ده هشوههای جنوب نسهشوههای هدف هزهرقد نگاه به شق  هز می

زی شود هه ده همین دهه می   گفهه  جنوب شق  نسیا و همچنین هوسیه  حدید هقد.

بقیم، ز هصاد هشوههای نسیایی ز  ز هصاد سایق نقاط جها   هه زهنو  ده ن  به سق می

  اهنو  سابقه ندزشهه زس    19 ق خوزهد شد و زین ز فا ی زس  هه پا ز   ق   بزهگ

(Loong, 2020)های گوناگو  باعث شده . زفززیش هو زفزو  زهمی  نسیا ده عقصه

هز ده  الب  منطقه  زین  به  نگاه  هزهرقد  های گوناگونی  زس  هه هشوههای مذهلف 
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هنند؛ ننچه مانند »نقخش به نسیا«، »نگاه به شق «، »نگاه به جنوب« و ... دنرا  می

دز  زین خوزنش  ده  هه  زس   ن   دزهد  زهمی   میا   زین  به ده  زشاهه  مذهلف  های 

- وجه به منطقه »نسیا  ضقوهتبهدیگق، بقزی زشاهه  عراهتبه  مدلولی وزظد دزهند؛

ز یانوسیه« ده جمهوهی زسحمی زیقز  یا  قهیه به  ق یب ز  »نگاه به شق « و »دوباهه 

شود؛ زین ده ظالی زس  هه بقزی زشاهه به همین مفهوم ده  ایوز   نسیا« زسهفاده می

 گقدد. می یا هقه جنوبی ز  مفهوم »نگاه به جنوب« زسهفاده 

 ده هشوههای دیگق   نسیایی شد   -4

 قزه گقف ، سیاس  نسیایی شد  هوندی جهانی   موهدزشاهه ق هم  گونه هه پیشهما 

زس  هه ده هشوههای مذهلف جها  ده ظا  زجقزیی شد  زس  و ده ظقیق ،  

جهانی زلگوبقدزهی هقده زس . بقزی زسهفاده   هزهرقدجمهوهی زسحمی زیقز  ز  یک  

به   ز   جقبیات نگاه  بقهسی سیاس   به  زین بذش  مشابه هشوههای گوناگو ، ده 

ده  -نسیا پقدزخ .   4ز یانوسیه  خوزهیم  جنوبی  هقه  و  هند،  ایوز   هشوه  قهیه، 

ها با زلفاظ گوناگو  به هزهرقد وجود دزهد، زما همه ن   4هغم  فاو ی هه ده زین  علی

نسیا منطقه  ن-زهمی   نشانگق  و  ده ز یانوسیه  أهیددزهند  منطقه  زین  فززینده  قش 

شود،   ق زین هزهرقد میهای گوناگو  هسهند. ننچه باعث زهمی  بیشسیاس  دول  

 ق به زجقزی ن  ز  سوی هشوههایی مانند  ایوز ، هقه جنوبی و  قهیه زس  هه بیش 

 های غقبی مشهوه هسهند. دزشهن گقزیش 

  قهیه: ز  بلوک غقب  ا »دوباهه نسیا«   4.1

  مهم  ها سه زمپقز وهیمغو    و  زیقز   صفویا   همقزه  به  هه   مانی  ز   عثمانی  زمپقز وهی

 نمودهای   ز جمله  هه  دزش   نسیایی  هشوههای  با  هوزبطی  دزدند،می   شکی    هز   ما 

  مصطفی   ههرقی  به   قهیه  دول    شکی   زس . با  نسیا  ده  صوفیا   فعالی    ن   باه 
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  بقخحف  بود،   وزنسهه   قهیه   یقز  دزش ؛  زدزمه  مطلوب  هزبطه  زین  11ن ا وهک   هما 

  سکوالهیززسیو    فقزیند  ده  و  دس  یابد  زسهقح   به  نسیایی،  هشوههای  ز   بسیاهی

 دنرا    به  نسیایی  هشوههای  زیعده    عمبه   هه  بود  نیزی  هما   زین  و   بود  موفق  هم

  و   بودند  بقخوهدزه  هام   زسهقح   ز   هه   هشوههایی   ق بیش   ز ننجاهه  زما  ؛بودند  ن 

  هشوه   زین  بودند،  غقبی  بزند،   کیه  هان    به  خود   وسعه  فقزیند  ده   وزنس می    قهیه

بنیا می   عقیف  غقب   جرهه  ده  هز  خود  هامحپ  هه  بودند  معهقد   قهیه  گذزهز هقد. 

 دلی   همین  به  و   گقدد  هان   هشوه   قبیش   شکوفایی  سرب   وزندمی  غقب  به  نزدیکی

 بلوک   به  نزدیکی  و  شق   بلوک   با  خود  زفهقز   دزد    نشا    بقزی  هز  خود   ح    همه

 ده   رقم   به  مقبوط  هخدزدهای  دلی   به   قهیه   حقیم  ز   پا  دزدند.  نها   نشا   غقب

.  شد خود شقهای به بذشی  نوع  ضقوهت مهوجه هشوه زین هه بود میحدی 70 دهه

 و   عدزل   ظزب  هسید    دهت  به  و  2002  سا    ا   مینه  زین  ده   قهیه  سیاس 

 هشوههای  با  خود  مذزهقزت  نقسید   نهیجه  به  ز   پا  زهدوغا   زما  دزش   زدزمه   12 وسعه 

نگاه  به  شقوع  2010  سا    ده  غقبی،   نسیایی   هشوههای  و  شق   به  ز ذاا سیاس  

 سا    ده    قهیه،   خاهجه  زموه   و یق  ، 13زوغلو  ناوو    مولود  هزسها،  همین  ده  نمود.

.  بقگزید  بقنامه  زین  بقزی  ویژه  سفیقی  و  هقد  هونمایی«  14نسیا  »دوباهه  بقنامه  ز   2019

   غییق :  زس    عام   سه  معلو    یافهه  نمود«  نسیا  »دوباهه  بقنامه  ده  هه  نسیا   به  نقخش 

 زین   ز    قپیش   هه   مناطقی  زس    شده  سرب  هه   قهیه  خاهجی  سیاس   ده  بینیجها  

 شاهد  ن   ده  هه  جهانی   وزی  موز نه   غییق   بیابند،  زهمی   گقفهند،نمی   قزه  موهد وجه
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 بقزی   نسیا   ح    نهایهاپ  و  هسهیم  جها   ده  هند  و  هوسیه  نین،  نقش  گقفهن   دهت

 ,Anas)  زس   یافهه  نمود  هند  و  نین  بین  ه اب   ده  مثحپ  هه  جهانی  ههرقی  هسب

2020, pp. 12-13) . 

  هه طوهیبه   زس   یافهه  زفززیش  نیز  منطقه  هشوههای  با   قهیه  دزدوسهد  زخیق  سالیا   ده

 میلیاهد  50   جاهت  ز   و  دزهد   علق  منطقه  زین  به   قهیه  منفی   جاهی   قز    قینبیش

. زس   وزهدزت  ن   داله  میلیاهد  40  ظدود  پاسفیک،-نسیا  هشوههای  با   قهیه  دالهی

 زندونزی،   مکزیک،  هشوه  5  بق  مشهم )   15میکها  گقوه  ز   بذشی   قهیه  ههزین  به   وجه  با

  منطقه   ده  گقوه  زین  عضو  3  و  هودمی  شماه  به(  جنوبی  نفقیقای  و   قهیه  جنوبی،  هقه

ده شما  شق    زس .  با   منطقه  ده   قبیش   فعالی   بقزی  هزه  دزهند،   قزه  پاسفیک-نسیا

شمالی،  ایوز ، ژزپن و نین نسیا،  قهیه هوزب  خود هز با  مامی با یگقز  ز جمله هقه 

جنوبی بوده  قین بقنده »نقخش به نسیا«  قهیه هم هقهمسهحکم نموده زس . بزهگ

 ده   هوزب  دو هشوه به سطح »مشاهه  هزهرقدی« زه قا یاف .  2012زس  و ده سا   

 و  مقهزی  نسیای  زویغوهها،  به  مقبوط  زخهحفات  هغمعلی  نیز،   جاهی  هوزب   عقصه

 دو   جاهت  میزز   ههطوهیبه   زیم؛ه بود    قهیه  و  نین  هوزب   گسهق    شاهد  سوهیه،

  زفززیش   2018  سا   ده  داله  میلیاهد  23.6  به  2000  سا   ده  داله  میلیاهد  یک  ز   هشوه

   .(Azad S. , Identity vs. Interests: Turkey Looks East, 2020, p. 126) یاف 

 هنشگقی ده شق  هند ز  نگاه به شق   ا   4.2

 نقش   میحدی  60  دهه   ا  زسهعماه  ز   پیش   دوهه  ز   ها بق زین باوه هسهند هههندی

  90ها ده دهه  ن  .شدند  زفو   دناه  دوهز   زین  ده  زما دزشهند  عهده  بق هز  نسیا  ههرقی
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 ناهزسیما هه بود هزسها  همین ده هفهه خود زفهادند؛هند به فکق زظیای جایگاه ز دس 

 طقیق   زین  ز    ا  هقد  مطقح  هز  شق   به  نگاه  زیده  هند،  و    و یقنذس   ،16هزئو 

  ناهنوب  ظا دهعین  و  هند   قغیب  هند  ده  گذزهیسقمایه   به  هز  نسیایی  هشوههای

زی معهقد هسهند  زلرهه عده  .هند   قسیم  هان   ز   زلگوبقدزهی  زسام   بق  هز  هند   وسعه

نفوا فززینده نین ده هشوههای هه ز ذاا سیاس  نگاه به شق   وس  هند وزهنشی به  

عنوز  ظیات خلوت هند، بود و ده ظقیق  هند  صد دزش   ا با ز یانوم هند، به 

به  شق ،  جنوب  نسیای  ده  هاه  نماید زین  نفوا  زعما   نین،  نفوا  ظو ه    عنوز  

(Ruland, 2019, p. 10) .    و یق ، نذس 17ناهندهز مودی زما پا ز  به  دهت هسید

  «   18شق    ده  زین سیاس  ده  الب جدید به نام »هنشگقی  2014فعلی هند، ده سا   

یاف  بقو     قجامع   زوالپ  دزهد؛   فاوت  3  پیشین  هزهرقد   با  جدید  سیاس .  ظهوه و 

 ثانیاپ  گیقد،بقمی  ده  نیز   هز زمنی   ز جمله  دیگقی،  موضوعات  ز هصاد،  بق  عحوه  و  زس 

 هز    قیبیش  جغقزفیایی  دزمنه  و  شودمی  مطقح  ن   ده  پاسفیک«-»زیندو  دیدج  مفهوم

. زس   بقخوهدزه  هند  بقزی   قیبیش  فوهی    ز   ن   هقد   زجقزیی  ثالثاپ  و  گیقدبقمی  ده

( زلف:  زنددلی  بقزی ز ذاا هزهرقد هنشگقی ده شق  مطقح شده   3ده منابع موجود  

  شی  هسید    دهت  به   ز   پا  مذصوصاپ  ن    هاجمی  سیاس   و  نین  خیز  

 ز   هشوه  ن   مقدم  ههاسا ی  و  نین  باالی  ز هصادی  هشد  ده  هز  خود  هه  19پینتجین

: سقد  جنت  پسا  زمنیهی  ناام  ده  موجود  هاینقصا  (  ب.  زس   دزده   نشا    فقق

 زمنیهی   با ی  ده  نقش  زیفای  به  نندزنی  عح ه  سقد  جنت  ز   پا  بزهگ  هشوههای
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 صحنه   زین  ده  -ن نسه   مانند  -مهوس   با یگقز     ا  شد  سرب  مسلله  همین  و  ندزشهند

 ده  هز  خود  هه  زلمل بین  دهصحنه  هند  نقش  زفززیش   (  و   هنند  با ی  هز  زو   نقش

  ده زین .  زس   دزده  نشا   جهانی  عقصه  ده  هشوه  زین  نفقینینقش   و  ز هصادی  هشد

:  هند  ز یانوم   ده  زمنی   زیجاد(  زلف:  گقدندمی  عملی  هاه  نندین  جدید  سیاس 

  جاهت  ظجم  دهصد  95   یقز  زس   زهمی   ظائز  بسیاه  هندوسها   بقزی  هند  ز یانوم 

 نف   دهصد  40.  شوندمی  زنجام  نبی  پهنه  زین  طقیق  ز   ن    جاهت  زه     دهصد  68  و

 و  عد   خلیج  ده  دهیایی  د دز   فعالی   زفززیش.  هندمی  عروه  ز یانوم   زین  ز   نیز  دنیا

 ناامی  پایگاه  نذسهین  زیجاد  همچنین  و   هند  ز یانوم   ده  نین  ناامی  ظضوه  همچنین

زس    شده  منطقه  زین  زمنی   دهباهه  نگقزنی  زفززیش  سرب   جیرو ی  ده  نین  خاهجی

 »نگاه   سیاس   ثق   نقطه  نسیا  شق   جنوب  منطقه:  شق   جنوب  نسیای  با   عام (  ب

 .(Jaishankar, 2019, p. 6) بود هند شق « به

  ایوز ، نگاه به جنوب و  دهت نقم:   4.3

  سای   جمهوههئیا   وس   و  2016  سا   ده   ایوز   20جنوب   سویبه   نوین  سیاس 

  هشوه  18  با   ایوز    هوزب    حکیم  و  گسهق    ن   هدف  و  زس   شده  زعحم  21و   زینت

  بنگحد ،   پاهسها ،  هند،)   نسیا  جنوب  هشوه  6  ن ،نسه   عضو  هشوه  10-  مذهلف

بقهسی   .(Huang, 2018, p. 54)  زس   -نیو لند  و  زسهقزلیا  ،(بو ا   و  النکا سقی  نپا ،

ن  ز   جاهت  ایوز  ده  هه سهم نسه دهد دهظالین  و  ایوز  نشا  میهوزب  نسه

پن بود، ده  هنت و ژزدهصد و بسیاه همهق ز  نمقیکا، هنت  17.81 نها    1995سا   

ز هصادی بزهگ نسه  2015  سا  پنجمین شقیک  به    قزه  بود.  شده ی ردن    ایوز  

 
20  New Southbound Policy 

21  Tsai Ing-wen 



 1401 زمسزان ♦ 56پیاپی  ♦ 4  شماره ♦ 14سال  ♦ روابط خارجی     54

 فناوهزنه،  نمو شی،   فقهنگی،  هایمزی   ز   زسهفاده  با  هوزب   گسهق    زین  زس 

 ده.  شود  زنجام  زیمنطقه   همگقزیی  مسیق  ده  و   ایوز    ز هصادی  و  هشاوه ی

  شکی  (  1  ن   ز   هدف  هه  زس   شدها یب  سیاس   زین  بقزی  صادهشده  دسهوهزلعم 

  زیجاد (  2  و  هدف  هشوه  18  و   ایوز   بین  زه راط  زیجاد   با  ز هصادی  جامعه  یک

 »زجماعی   زیجاد  و  هدف  هشوه  18  زین  با  گسهقده  مذزهقزت  بقزی  ال م  سا وهاههای

  قزه ز زین  بقنامه  زین  مدتا  یم  و  مدتهو اه   زهدزف.  زس   هان   با  همکاهی«   بقزی

  گسهق    بقزی   جاهی  هایفقص   و  سیاسهی  هایمشو    ملی،  زهزده  ز   زسهفاده:  هسهند

 هدف،  زین   با  مق ر   هایسیاس    ز ذاا  به  صنایع   شویق  هدف،  هشوههای  با  هوزب 

  جنوب   سویبه   نوین  سیاس   ز   پشهیرانی  بقزی   قبیش   هایمهاهت  دزهزی  زفقزد   قبی 

 و   ز هصادی  مشاهه   بهرود  بقزی  نندجانره  و  دوجانره مذزهقزت  و  هوزب   گسهق   و

نیز  قزه زس   ا  ایوز  با زسهفاده ز  زین سیاس    بلندمدتده   .زخهحفات  وفص ظ  

شذصی بینا  و  ز هصادی  هوزب   ز    18با    22به  حکیم  یکی  بپقدز د؛  هدف  هشوه 

عدزدها و با زهها گذزهی منابع، زسههای زین هدف گسهق  به زشهقزک  قین بذشمهم 

، و یق  جاهت  ایوز ، طی سذنقزنی  23زس . ده همین هزسها زس  هه وزنت می خوز 

زظهاه دزش  هه به عل  زهمی    2021سپهامرق    8ده جمع مسلولین زین هشوه ده  

زین نسه با هشوههای  زسهعدزد  نمو   و  راد   بق هوی  هز  ن ،  ایوز   مقهز خود 

طوه هه بقهسی مفاد و محهوزی زین . هما (Strong, 2021) منطقه صقف خوزهد هقد 

دهد،  فاوت زصلی ن  با سایق هزهرقدهایی هه  ح  عنوز  نکاه به بقنامه نشا  می

هه  طوهی های  دهت نقم ده ن  زس ، به زند،  وجه به جنره ز یانوسیه مطقح شده -نسیا
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 ق ز  ن  بق زموه فقهنگی،  وهیسهی، فناوهزنه، ده هناه مسائ  ز هصادی و ظهی بیش

شود. مسلله ظائز زهمی  بعدی ده زین میا   ید میدس   أهنمو شی و مسائلی ز زین

به نوین  سیاس   ز   و زسهفاده  ایوز   ز هصادی  وضعی   بهرود  بقزی  جنوب  سوی 

های جنوبی و شق ی  ایوز  ز   صنعهی مناطق جنوبی هشوه خود زس   یقز بذش

هدف  وسعه  هسهند.  بقخوهدزه  ن   مقهز  و  شما   با  مقایسه  ده  همهقی  یافهگی 

زیجاد یک د  بلندمدت زهمی  خاصی بقخوهدزه زس ،  ز   میا   زین  نیز هه ده  یگق 

ها و  ی ن  بهوز  به ظ  مشکحت و  فاوتبقمرناوگوی جامع زس   ا  سا وهاه گف  

 .(Glaser, 2018, p. 18)  همچنین  قوی  زعهماد مهقاب  پقدزخ 

 هقه جنوبی و سیاس  نوین جنوب:   4.4

»سیاس    زعحم  ده زندونزی با  2017  سا   ده  هقه جنوبی  جمهوههئیا   24زین -جه  مو 

 جنوب  ده  وز ع  هشوههای  به  زیویژه    وجه  پانیز ز  هه  دزش   زظهاه  «25نوین جنوب 

  زفززیش   هدف  با  هاه  زین.  شد  خوزهد  زنجام (  هند  و  ن هشوههای نسه )   هقه جنوبی

 های مسلولی   زخذ  و  مهوس     دهت  یک  عنوز به  جنوبی   هقه  هزهرقدی  زسهقح 

. زس   گقفهه  زنجام  جهانی  عقصه  ده  زین هشوه  فززینده  نقش  با  مهناسب  و   قبیش

: سا دمی  مهمایز  مشابه  هزهرقدهای  سایق  ز   هز  ن   هه  دزهد   ویژگی  دو  مذهوه  سیاس 

 هایهمک  زسام   بق  ن   زصلی  پایه  ثانیاپ  و  نیس   زمنیهی  مسائ   ز   خرقی  ن   ده  زوالپ

  زس    هقده   سعی  جنوبی  هقه  هه  زس   ن   زمق  زین  عل   زس ؛   گقفههشک    زی وسعه 

 هایهمک  میزز  .  نشود  مهحدهزیاالت  و  نین  هزهرقدی  هایه اب    وزهد  زمکا    ظد   ا

  یافههزفززیش   بسیاه  زخیق  ها سا   ده  ن نسه   عضو  هشوههای  به  هقه جنوبی  زی وسعه 
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  ده   هه  هقد  زعحم  2019  سا   ده  26هقه جنوبی  زلمللیبین   عاو   سا ما   مثحپ.  زس 

هشوه    قبیش    وجه  هزسهای زین   هایهمک  میزز   2023  سا    ا  ن نسه   به  دول  

 87  ز   بقزبقی  دو  ظدودزپ  زفززیشی  با  هز  زین ز حادیه  عضو  هشوه  6  به  خود  زی وسعه 

 دنرا    هز  هدف  3جنوب«  به  »نگاه  هزهرقدخوزهد هساند.    میلیاهد  180.4  به  داله  میلیاهد

 و  شق ی  جنوب  نسیای  هشوههای  به   وجه   با  هقه جنوبی:  ز هصادی   نوع  -1:  هندمی

  زفززیش   به   وجه  با  هم   ا  بذشد   نوع   خود  ز هصادی  شقهای  به   ا  زس    ح    ده  هند

  به    وجه   با  هم  و  بگیقد  زه راط  جدید قی  هشوههای  با  جهانی  عقصه  ده  خود   نقش

.  بکاهد  وزبسهگی  زین  ز    دهد،می  زنجام  نین  با  هز  خود   جاهت  دهصد  27  ظدود  ههن 

 شقیک   دومین   به  داله  میلیاهد   153.7  با  ن ،نسه  ،2019  سا   ده  هه  بود  هزسها   همین  ده

. دزد  زخهصا   خود  به  هز  هشهم  ه رههم   هند   و  شد   ردی   هقه جنوبی  بزهگ  ز هصادی

  هشوههای   هه  زس   هسیده  نهیجه  زین  به  هقه جنوبی :  دیپلما یک  سا یمهوز   -با   -2

  خود   به   هشوه  زین  خاهجی   سیاس   ده  هز   وجه   قینهم  هند  و   ن نسه   عضو

 هاهیهم  زین دیپلما یک عقصه ده  ا هندمی سعی  دلی ، همین به زند،دزده  زخهصا 

  دیپلما یک  دیدزه  بقزی  خود    عهد   به  زین-جه  مو   ،2019  سا   ده  مثحپ.  هند  جرقز   هز

 ن  نسه  ده  هقه جنوبی  سفاهت   پوشاند؛  عم   جامه  ن نسه   عضو  هشوه  10   مامی  ز 

  سفیق   عنوز به   خاهجه  زموه   و زهت  سابق  معاونا   ز   یکی   یاف ؛  جایگاه  زه قای  نیز

هقه  :  زیمنطقه   مشاهه   -3.  گش   بقزبق  3  نیز  سفاهت  هاههنا    عدزد  و  شد  منصوب

  بق   هموزهه  و  معطوف نموده زس   ن نسه   به  زیویژه   وجه  هزهرقد،  زین  ده  جنوبی

 .  (Wongi, 2021, p. 9 and 16) زس   هقده  أهید زیزین سا ما  منطقه  مقهزی 
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 دالی  هوی نوهد  به سیاس  نسیایی شد  ده هشوههای مذهلف  -5

 شده  سرب   زمق  همین  و  زیمبوده   غقب  زفو   و  شق   خیز    شاهد   ما   باگذش 

 هزهرقد  یک  به   ردی   جها   همه  بقزی  نسیایی  هشوههای  با  زه راط  زفززیش    ا  زس 

  زس ،   بوده  همقزه  زهوپا  و  نمقیکا   فو   با  هه  زخیق  سا   200  هه  شودمی   گفهه.  شود

 بودند   نین  و  هند  زین  1820  سا    ا   یقز  هودمی  شماه  به  زنحقزف  یک  بشق   اهی   ده

  سالیا    ده.  (Mahbubani, 2014) هفهندمی   شماه  به  جها   ز هصادهای   قینبزهگ   هه

 هوزب   عقصه  ده  نمقیکا  جایگاه  زفو   شاهد  نیز  سپهامرق  یا ده  ز   پا  ویژهبه  و  زخیق

 نسیای   هشوههای  و  هند  نین،  مانند  نسیایی  ز هصادهای  خیز    مقاب   ده  و  زلمل بین

  نسیا  پو ،  زلمللیبین  صندو    وس   شدهزهزئه   نماههای  با   بقزبق.  هسهیم  شق   جنوب

 به   خقید   دهت  بقزبقی  و  زسمی  دزخلی  ناخالص   ولید  ز ناق  جها    اهه    قینبزهگ

 سا   مالی  بحقز   هه  هسهند  معهقد  پژوهشگقز   ز  عدزدی   (IMF, 2022) .هودمی  شماه

  وزنایی  هه  بقدمی  هنج  زیعدیده  مشکحت  ز   دزهیسقمایه   ناام  هه  دزد  نشا   2008

 ظد    ا   وزنس    شق   ز هصاد   هه  زس   ظالی  ده  زین  ندزهد؛  هز  هان   بق  نمد   فائق

 (316,  . 1388)شفیعی,  دزهدنگه مصو  بحقز  زین ز  هز خود  یادی

 بق  دموهقزسی  لیرقز    فو   و    اهی   پایا   ز   هو گاهی  هه  فوهویاما  مانند  فقدی  ظهی

 ویقوم  هه  زس    دزشهه  زظهاه   زخیقزپ  بود،   نوهده   میا   به   سذن  ظکومهی  دیگق  زنوزع

 زین   هشوههای   یقز  شد،  خوزهد  شق   به  غقب  ز    دهت  زنهقا    سقیع  سرب  هقونا

 ,Fukuyama, 2020زند ) نشا  دزده   خود  ز   هقونا  هنهق   نهیده م  بههقی  عملکقد  منطقه

p.28  .) بسیاه  نمقیکا  جهانی  هژمونی  دهنمد   پایا   به  نا وم   زس   معهقد  فوهویاما  

  ننچه   و  زس   دهنمده  صدز  به  زفغانسها   ز    نمقیکایی  نیقوهای  زخیق  خقو   ز    قپیش 

 باشد،  خاهجی  و  زلمللیبین  ههن   ز    قبیش   زس ،  شده  نمقیکا  زفو   و  ضعف  باعث
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  ز   همهق  عمقی   نمقیکا  هژمونی  دوهز   زو بق زین باوه زس  .  زس   دزخلی  ظقیق   ده

  سا    مالی  بحقز    ا  1989  سا   ده  بقلین  دیوزه  سقوط   ما   ز   –  دزشهه  دهه  دو

 میزز    زو،  دیدگاه  ز   زس ؛  بوده  2003  سا   ده  عقز   به  ظمله  همن   زو   و   -2007

 ز    باال قی  سطح  با  زهنو   و  زس   سابقهبی   اهی   ده  مذهوه   دوهه  ده گقزییجانره ک

 (. Fukuyama, 2021هسهیم )  هوهوبه  جها  ده گقزیینندجانره

 علیه   جنت(  1:  دزنس   عام    نهاه  معلو    هز  نین  خیز    و  نمقیکا  زفو    وز می 

 7  شد   هشهه:  شود  مهمقهز  خاوهمیانه  بق  ز ظدبیش  نمقیکا  شد  سرب  هه   قوهیسم

 هزینه  و  سقبا   هززه  30  خودهشی  و  نفق  هززه  50  شد    خمی  نمقیکایی،  ناامی  هززه

  قوهیسم   علیه  جنت  ده  مهحدهزیاالت  هه  بود  زیهزینه   ز   بذشی  دالهی   قیلیو   7

 دسامرق   ده  جهانی   جاهت  سا ما   ده  نین  ( پذیق  2.  (Rhodes, 2021شد )   مهحم 

  گقدد،   جها   بزهگ  ز هصاد  دومین  عنوز به  ژزپن  جایگزین  نین  شد  سرب  هه  2001

  همقزه   به  زهوپا  ز حادیه  و   نمقیکا  ده  هز  بزهگ  ههودی  هه  2008  سا   مالی  ( بحقز 3

  جنوب   شق ی،  جنوب  نسیای  منطقه  ده  نین   هاجمی  سیاس   ( ز ذاا4  و  دزش 

  مذهوه   مناطق  سیاسی  جغقزفیای   غییق  سرب  هه  2008  سا   ز   مقهزی  نسیای  و  نسیا

- »همقبند  طقح  شد مطقح   و   2012  سا   ده  پینت  جین  شی  زنهذاب  ز   پا  و  شد

(. زلرهه ده زین میا   ردی  نین به  Yahuda, 2019, 255یاف  )    قیبیش   گسهق    زه«ه

وزبسهگی نمقیکا به نف  همهق   ههیدهظال أثیق نروده زس  و   طب زنقژی جها  نیز بی

هه    شودیمبینی  به منابع زنقژی جها  وزبسهه شده و پیش  شدتبهس ، نین  شده ز

زنقژی جها   ردی  شود  به  طب مصقفی  نینده  زنصاهی,    &)گوهقی     ا دو دهه 

میا     (226,  .  1400 ده  جایگاه نین  زس   ا  گشهه  نیز سرب  مسلله  همین  و 

 بسیاهی ز  هشوههای صادههننده زنقژی زفززیش یابد.
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 نگاه به شق  ده سیاس  خاهجی جمهوهی زسحمی زیقز :  -6

عنوز  هزهرقدی هح   به   80صوهت ویژه ز  زوزس  دهه  زگقنه هزهرقد نگاه به شق  به 

های بعد  ده سیاس  خاهجی جمهوهی زسحمی زیقز  مطقح شد، زما هیشه ن  به سا 

گقزیی  هسد. پا ز  پایا  جنت سقد شاهد زین بودیم هه منطقه ز  جنت  حمیلی می

ه با مجموعه  زه راط  زفززیش  بقزی  ده  و  ح   گوناگو   مناطق  ده  وز ع  شوههای 

 ق هشوههای جها  دنرا   زی ز  سم  بیشهای منطقه های دوجانره یا سا ما   الب 

های خود با  شد؛ جمهوهی زسحمی زیقز  هم ده همین هزسها سعی هقد  ا همکاهی

 ق محققا  معهقد هسهند هه زین هشوههای وز ع ده  اهه نسیا هز  حکیم هند؛ بیش 

جمه سطح  وجه  ده  زوالپ  بود؛  هلی  عام   دو  معلو   نسیا  به  اهه  زسحمی  وهی 

 طری زلمللی و پا ز  فقوپاشی ناام ظاهم بق شوهوی شاهد سق بقنوهد  نام  کبین

جدیدی به ههرقی نمقیکا بودیم هه جمهوهی زسحمی زیقز   مایلی به پذیق  ن  

وع به  عمیق هوزب  و هه زین نام جدید هز به نالش بکشد، شقندزش  و بقزی زین

ن همکاهی هه  نمود  هشوههایی  با  خود  نام های  دهباهه  مشابهی  موضع  هم  ها 

 ق به بلوک   ق زین هشوهها، مانند نین و هند هه پیش زلمل  جهانی دزشهند. بیش بین

شق   علق دزشهند ده  اهه نسیا وز ع بودند و زین زمق زهمی   اهه نسیا ده سیاس  

می زیقز  هز سرب شد. دلی  دوم  وجه به  اهه نسیا ز  سم  خاهجی جمهوهی زسح

زی زیقز  دزش . ز  دید  جمهوهی زسحمی زیقز  هیشه ده مو عی  ژئوپلیهیک منطقه 

 عدزدی ز  محققین زیقز  هموزهه ده منطقه خاوهمیانه به دلی  ماهی  شیعه و غیق  

 وزند به  میزس  و به همین دلی  ن  طقدشدهعقب خود ز  سوی هشوههای عقبی  

زی بقزی زفززیش سطح هوزب  خود نگاه هند؛ ز  طقف زین هشوهها به نشم گزینه 

های بزهگ به شماه  مین با ی  دهت ههن یزدیگق منطقه نسیای مقهزی هم به دلی   
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م ز   قهیسو همچنین به عل  نفوا شدید پا   (21,  .  1394)پیقسحمی,    هودمی

های همکاهی مناسب با جمهوهی زسحمی زیقز  بقخوهدزه نیس ؛ دهنهیجه زیقز   مینه 

نین و هند و سایق   ههن ی زظهی پیش ز  دوهز  زنقحب زسحمی و همچنین  ر  ز   

زلمل  بیابند، هشوههای  اهه نسیا نقشی ننین بقجسهه ده عقصه سیاس  و ز هصاد بین 

به  اهه نسی با  نسر   زین منطقه بقخوهدزه بود ز  نغوشی   ا و هشوههای وز ع ده 

(Hunter, 2010, p. 117)   گونه بیا  دزش  هه سیاس  نقخش   وز  زین ده ظقیق  می

 وز  ن  هز دفاعی ده به شق  جمهوهی زسحمی زیقز  دو وجه دزهد؛ ده وجه زو  می

نس  و ده وجه دوم، زین سیاس   دبیقی فعا   بقزبق فشاههای هشوههای غقبی دز

 & Sanaei)  زلمل  زس بقزی منهفع شد  ز  فضای ده ظا   غییق ظاهم بق هوزب  بین

Karami, 2021, p. 27) . 

ز  پژوهشگقز  »نسیایی شد   ز  سوی بقخی  نامیده شده   27زین سیاس  جدید   »

عنوز  یک ز  زنقحب زسحمی به دنرا  مطقح هقد  خود به   زس ؛ زیقز  ظهی پیش

های زفغانسها  و پاهسها  سعی   دهت نسیایی بود و ده همین هزسها با همک به دول  

هقد  ا جای پایی بقزی خود ده جنوب نسیا بیابد؛ زیقز  همچنین زولین هشوه طقفدزه 

خود هز با جمهوهی   هوزب  هسمی  1973فاهم بود هه ده سا   غقب ده ظاشیه خلیج

خلق نین بق قزه هقد. بعد ز  پیقو ی زنقحب زسحمی زین نگاه به شق  و نسیایی 

بیش  سقع   شد. شد   جدیدی  فا   وزهد  نیز  سقد  جنت  ز   پا  و  گقف    قی 

نسیا زصطحظاپ به »هاهخانه  ولیدی« جها  بد  شد و مشذص گش    ز زین هه پا 

خوزن نسیا«  » ق   باید  هز  جدید  ویژههه  ق   جایگاه  نسیایی  هشوههای  ده د،  زی 

سیاس  خاهجی جمهوهی زسحمی زیقز  یافهند. زلرهه زین زه راط  ا ظدی دوسویه نیز 

 
27  Asianization 
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ها به زنقژی هز زفززیش دزده زس  زس ؛ زفززیش  ولید ده هشوههای نسیایی نیا  ن 

عقصه زمنی  زی ده  هشوههای خاوهمیانه و شما  نفقیقا جایگاه ویژه  و ده زین میا 

و    40،  70 ق ز   و هند به  ق یب بیش   ژزپن، نین  2017مثحپ ده سا     - زندزنقژی یافهه 

خود هز ز  هشوههای زین منطقه  أمین هقدند. دهنهیجه همین    ا یموهدندهصد نف     60

دهصد   91نسیایی شد  بود هه ده دهه زو  هززهه جدید، شاهد بودیم هه نسیا مقصد  

شد؛ زلرهه دهصد وزهدزت نیز ز  هشوههای نسیایی زنجام می 68 صادهزت زیقز  بود و

زلمل  بقزی زیقز  ز  زهمیهی مهفاوت ده مقایسه با خیز  نسیا ده عقصه سیاس  بین

فاهم بقخوهدزه زس   یقز زیقز  ز   غییق نام غقبی ظاهم  هشوههای ظاشیه خلیج 

بین  سیاس   بقبق  پایانی  هز  ز فا   زین  و  زس   خشنود  زنزوزی   حقیم   زلمل   و  ها 

دزند. ده ظقیق  جمهوهی زسحمی زیقز ، معهقد زس  هه  زلمللی میبین  شده ی حم

های نسیایی  بقیم هه ده ن  شاهد زفززیش  دهت زهنو  ده دنیای »پساغقبی« به سق می

ده ظقیق  جمهو(Ehteshami & Bahgat, 2019, p. 27)هسهیم   زیقز   .  زسحمی  هی 

و همین    (535,  .  1399)فقجی,  زلمل  زس   جزء با یگقز  ناهزضی ز  ناام بین

مسلله سرب شده زس   ا شقزیطی مساعد بقزی همکاهی با هشوههای نسیایی دزشهه  

 باشد.

ه زس  زما بعد  سیاس  نگاه به شق   اهنو  ده سندی هسمی موهد  ریین  قزه نگقفه

می زسحمی  زنقحب  نمونهز   زولین  نام   وز   دید.  سا ندگی  دول   ده  هز  ن   های 

عنوز  مهحده نمقیکا به زلمللی به وجود نمده پا ز  جنت سقد هه ده ن  زیاالتبین

ی زسحمی نرود و به همین دلی  دول  جمهوه  موهدپسندهژمونی مطقح شده بود،  

قزهم هقد   مینه بقا و هشد و شکوفایی خود، به هشوههایی زیقز  مجروه بود  ا بقزی ف

بیننزدیک به نام  به  ق شود هه نسر   زین مسیق  ز   دزشهند و  زلمللی غقبی  زویه 
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سا ی منابع دیپلما یک خود ز دزم نماید. نمونه باه  زین هشوهها ده نسیا نین مهنوع 

ات عمد اپ ناامی جمهوهی زلرهه  عدزدی نیز معهقد هسهند هه زه راط  و هند بودند.

شمالی و نین هه ده  زسحمی زیقز  ده دوهز  جنت  حمیلی با هشوههایی مانند هقه 

و سامانه   29های هوهسا  ،  وپ28زبقیشم های هقم الب خقید  سلیحا ی مانند موشک

هود؛ زگق نمود یافهه بود، مردأ سیاس  نگاه به شق  به شماه می   230هیو پدزفندی زچ 

گونه بیا  دزش  هه جمهوهی زسحمی زیقز  یکی   وز  زینهز بپذیقیم می  زین گززهه

زولین هشوههایی زس  هه بسیاه پیش  به نسیا ده ز   پا گقفهن مو  نقخش  ز    ق 

 Azad)  هشوههای مذهلف جها ، سیاس  خاهجی نسیایی محوه هز دنرا  نموده زس 

S. , 2020, p. 12) . 

 ق به های خود بیش هه دول  مسهقق ده بقنامههغم زین ده دول  زصحظات نیز علی

دنرا   حکیم هوزب  با غقب بود، زما هوزب  خود هز با هشوههای نسیایی زفززیش دزد؛ 

 هه مثحپ ده دول  زو  زصحظات، سند همکاهی میا  نین و زیقز  زمضا شد طوهی به

های نهم . زما نقطه زو  سیاس  نگاه به شق  ده دول (19,  . 1394)پیقسحمی, 

گیقی  و دهم ز فا  زفهاد؛ پژوهشگقز  معهقد هسهند هه یکی ز  عوزم  زصلی زین جه 

زی ده دول  زصحظات بود،  ها ده جقیا  مذزهقزت هسههجدید سقخوهدگی ز  غقبی

«  3+1ز  طقیق مذزهقه با هشوههای موسوم به »زی  وفص  مسائ  هسهه  ح  بقزی ظ 

نهوزنس  جمهوهی زسحمی زیقز  هز ده مسیق زسهفاده ز  ظق مشقوع خود مرنی بق  

زی یاهی هند؛ به همین دلی  دول  جدید بقزی زیجاد  وز    زسهفاده ز  زنقژی هسهه 

غقبی بقزبق  سیاسیده  ز هصادی  منافع  هقد   »همسو  عنوز   با  ن   ز   ننچه  و  « ها 

 
28  Silkworm 
29  Koksan 
30  HQ-2J 
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 قی ده زس ، به زه قای هوزب  با هشوههایی پقدزخ  هه موزضع منطقی   شدهخوزنده 

های نهم ها دزشهند؛ ننچه سرب  فاوت سیاس  نگاه به شق  دول مقایسه با غقبی

های پیشین جمهوهی زسحمی زیقز  شده بود زین بود هه زین هویکقد و دهم با دول  

شد و ظال  هح  ندزش  زما  ق محسوب می ده  یق سایه هزهرقدهای دیگ   84 ا سا   

ز زین سا   ردی  به هویکقدی هزهرقدی ده سیاس  خاهجی جمهوهی زسحمی پا 

وفص   عحوه، سیاس  نگاه به شق  ای  و ده سایه  ح  بقزی ظ  زیقز  گش ؛ به 

غقبی با  نمیزخهحفات  بهها  عقیف  و  بودخودی شد  یافهه  زهمی   )سا مند,   خود 

مهحده نمقیکا دشمن عحوه، زین  صوه وجود دزش  هه زیاالت . به (41,  .  1399

 وز  زنهااه دزش   هود و بنابقزین نمیوجودی جمهوهی زسحمی زیقز  به شماه می

. زما پا  (22,  .  1394)پیقسحمی,    هه هوزب  با نمقیکا ظالهی پایدزه به خود بگیقد 

 قین  ح  دسهگاه سیاس  ز  هوی هاه نمد  دول  یا دهم شاهد بودیم هه بیش 

زلمل  ز  طقیق خاهجی بق هوی بهرود نهقه جمهوهی زسحمی زیقز  ده فضای بین

ها هم سیاس  زی و زنعقاد بقجام گذزشهه شد. زلرهه ده هما  سا ظ  مسلله هسهه 

ههرق    1396هه ده سا   طوهی شق  موهد  أهید مسلولین عالی ناام بود، به  نگاه به

 زنقحب زسحمی طی سذنانی زظهاه دزشهند:

  هاملّ     قجیح  دوه،  بق  همسایه   قجیح  غقب،  بق  شق    قجیح  خاهجی،  سیاس   »ده

 ما   زمقو   هایزولوی   ز   یکی  دیگقز ،  بق  دزهند  مشهقهی  وجه  ما  با  هه   هشوههایی  و

 (.1396زی زهلل خامنهنی زس « )

زنقحب زسحمی،  ده همین  ما  هم وب دفهق ههرق  بقزی  قجیح   6سای   هز  دلی  

دسهقسیفو   نمود:  زعحم  منافع    جاهی   وز    بزهگ،  با زههای  به  زلذهق   مناسب، 

 فناوهزنه  و   کنولوژیکی  شق ،  وز   ظو ه   بق  دشمنا   همهق  باال، زثقگذزهی  مشهقک 
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نثاه    ها و زه های مهفاوت و گسهقدهوجود پو  شق  و    باالی )دفهق ظفظ و نشق 

. پا ز  خقو  نمقیکا ز  بقجام، شاهد (1396ظضقت نی  زهلل زلعامی خامنه زی,  

گیقی بودیم هه نقطه زو  ن  شد  دوباهه زیده نگاه به شق  ده محاف   صمیم مطقح 

کاهی مشهقک میا  جمهوهی زسحمی زیقز  و نین  رلوه ساله هم  25ده عقد  قزهدزد  

جمهوهی  عده   ههی طوهبه یاف ؛   شق   به  نگاه  هزهرقد  هه  هسهند  باوه  زین  بق  زی 

زی زس  هه دسهگاه سیاس   قین گزینهزسحمی ظدز   ده نند سا  نینده محهم 

؛ زمقی هه  (Sanaei & Karami, 2021, p. 32)  خاهجی به پیگیقی ن  خوزهد پقدزخ 

عالی مسلولین  با  أهیدزت  »  ق   مذصوصاپ  و  »نسیاگقزیی«  بق  دول  سیزدهم  ه ره 

دزنشجو,    زس   افهه ی رلوهنسیا«   عده  (1401)خرقگززهی  ظهی  گما  و  زین  بق  زی 

ه با طقزظی مشاهه  فقزگیق  هسهند هه زظهماالپ زیقز  به زین سم  خوزهد هف  ه

زی با هشوههایی مانند سنگاپوه و زندونزی بق هاهنمدی سیاس  خاهجی خود  منطقه

 .(429,  . 1400مزدخوزه,   و)ظمیدی  بیفززید

 

 گیقی: نهیجه 

 با  پذیق    و  شد  مطقح  شق    به  نگاه  هزهرقد  ز    قپیش   هه  خوزنشی  3  به   وجه   با

  به   نگاه  سیاس    وز می   ظاضق،  پژوهش  مرنای  عنوز به   سوم   عقیف  و عدی جقح 

 شما    و  شق    جنوب  شق ،  ده   وز ع  هشوههای  با  همکاهی  و  هوزب   زفززیش   هز  شق 

  شد،   گفهه  هم   قپیش   هه  طوههما .  هقد   عقیف  زیقز    زسحمی  جمهوهی   شق 

-»نسیا  به  موسوم  منطقه  و   نسیا   اهه  ده  همه  جغقزفیایی،  ظو ه  زین  ده  وز ع  هشوههای

 جدید   مو   ای   هز   عقیف  زین   وز می  دلی   همین  به  و  دزهند   قزه   ز یانوسیه«

 عنوز به   دنیا   هشوههای   قبیش   خاهجی  سیاس    ده   هه  ز یانوسیه«-نسیا  به  »نقخش 
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  گقف ،    قزه  موهدمطالعه  ن   ز   هایینمونه  و  زس   شدهقفهه یپذ  مرقهن  زصلی

 زین سیاس  زصطحظاپ »نسیایی شد « نامیده گش . .نمود بندیطرقه 

ننچه باعث هوی نوهد  هشوههای مذهلف جها  به زین هزهرقد شده زس ، خیز  

شق  و زفو  غقب زس  هه هیشه ده نهاه عام  جنت نمقیکا ده خاوهمیانه، پذیق  

و ز ذاا سیاس  هزهرقدی   2008ی سا   نین ده سا ما   جاهت جهانی، بحقز  مال

  وس  نین دزهد.

  ما  هم نروده زس  و    مسهثناده زین میا ، جمهوهی زسحمی زیقز  هم ز  زین  اعده   

زیجاد  وز   ده سیاس  خاهجی   باهدفبا زفززیش فشاه هشوههای غقبی و همچنین  

هه زلرهه به خود، سعی بق ز ذاا سیاس  نگاه به شق  ده مقاطع مذهلف دزشهه زس   

دول جه   پاگیقی  زس .  بوده  بقخوهدزه  ضعف  و  شدت  ز   مذهلف    ز    های 

  محاف    ده  شق   به  نگاه  زیده  دوباهه  شد مطقح  شاهد  بقجام،  ز   نمقیکا  خقو 

پیش   بودیم  گیقی صمیم  میو  جه  بینی  به  با  وجه  هه  دول   گیقیشود  های 

زصلی  شق   به  نگاه  هزهرقدی  دوز دهم،  ده  قین  نینده  سالیا   ده  هه  بود  خوزهد 

 سیاس  خاهجی جمهوهی زسحمی زیقز  دنرا  خوزهد شد.
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