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های قدرت نرم هند در پرتو دموکراسی و چشم اندازها و چالش

 توسعه اقتصادی
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 چکیده

های اخیرر مرورد جوجره اهمیت قدرت نرم به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر قدرت سخت در دهه

های نوظهور ه است. هند در میان قدرتهای بزرگ و نوظهور قرار گرفتها و به ویژه قدرتدولت

های سیاسی منحصر به فرد نظیر میراث معنوی ماهاجمرا گانردیج جامعره با برخورداری از ارزش

دی و جنرو  عنوان بزرگترین دموکراسی دنیاج جوسعه سرری  اقتصرا مندی ازمدنی نسبتا پویاج  بهره

چرین برا  ند از این مناب ج در حال حاضرمندی هرغم بهرهای دارد. علیویژه عظیم فرهنگی جمایز

ه جرین الگوی جایگزین برای مردل جوسرعوجود عدم برخورداری از یک نظام دموکراجیکج جدی

که هند با چه جنگناها و  شودهای فوق این سؤال مطرح میگزاره مرورشود. با غرب محسوب می

ه ایرن بدر پاسخ و بوده است؟ مشکالجی در بهره برداری حداکثری از مناب  قدرت نرم خود روبر

ه ی خود متوجکه هند با جاخیر بیشتری نسبت به رقبا بر این مبنا استوار است مقالهفرضیه  جسؤال

هایی نظیر ضعف حکمرانی خوبج ناکارآمردی نسربی قدرت نرم گردیده ودر همین راستا چالش

از جبلور حرداکثری  مان های اولیه دولت در ارائه خدمات عمومیج فقرج فساد و کمبود زیرساخت

و از ابرزار  جحلیلی بوده -این مقاله جوصیفیدر وش مورد استفاده قدرت نرم هند گردیده است. ر

 .ده استها استفاده شایج اسنادی و مناب  اینترنتی برای گردآوری دادهکتابخانه
 

 هندج قدرت نرمج دموکراسیج جوسعه اقتصادی :واژگان کلیدی

                                                           
 دانشگاه اصفهان المللدکتری روابط بیندانشجوی . 1
 دانشگاه اصفهان بط بین المللدانشیار روا. 3و2
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 مقدمه

های کهن دنیا همواره فرهنگج آدابج مذاهب و سرنن آن مرورد یکی از جمدنهند یه عنوان 

جوجه جهانیان بوده است. آنجه در دوره معاصر دیدگاه اندیشمندان و صاحب نظرران را بره 

خود جلب نمودج استقالل هند از بریتانیا در پرجو مبارزات غیرر خشرونت آمیرز بره رهبرری 

کراسی پویا در سرزمینی بود کره عرالوه برر درگیرر ماهاجما گاندی و سپس استقرار یک دمو

بودن با فقر گستردهج سرشاراز جنو  فرهنگیج زبانی و قومی بوده است. آنچه در اواخر قررن 

باشد. هنرد کره ها را به هند معطوف نمودج خیزش اقتصادی این کشور میبیستم مجددا نگاه

رایریج سیاسرت اقتصرادی نسربتا جا فروپاشی شوروی با اجخاذ اخالق گرایی و جهان سوم گ

کردج به جدریج جالش نمود با اصالح ساختارهای اقتصرادیج برا رونرد متمرکزی را دنبال می

های جعردیل اقتصرادی و جهانی شدن اقتصاد بیشتر همگام شود و همزمان با اعمال سیاست

را در جوسرعه  بازار آزادج روند ادغام در نظام جهانی را به آرمی طی نماید. آنچه انگیزه هنرد

های اقتصادی پرس از نمودج قدرت گرفتن شگفت آور چین در عرصهاقتصادی مضاعف می

بود که متعاقب آن سرمایه گذاری هنگفتی نیز در قردرت  1970انجام اصالحات اواخر دهه 

 داد.  نرم خود انجام 

ی خرود از جبدیل شدن هند به اقتصاد پنجم دنیا باعث گردید هند با جاخیر نسبت به رقبا

جمله چینج متوجه نیاز به ارجقای قدرت نرم خود گردد. برخرورداری از صرفت بزرگتررین 

دموکراسی دنیا به همراه وجود مناب  غنی فرهنگی و جمدنیج پشتوانه عظیمری بررای قردرت 

های سیاسی و اجتماعی جذاب هنردج گانردی بره نرم هند فراهم آورده است. از میان ارزش

هرای سیاسری و مردنی را در مبارزات بردون خشرونتج بسریاری از جنبشعنوان پایه گذار 

سراسر دنیا متاثر نموده و به یکی از مناب  با اهمیت قدرت نرم هند جبدیل شده اسرت. نظرام 

ایج سیاسی چند حزبیج فدرالیسم و به خصوص حفظ و استمرار دموکراسی در جامعه قبیله

ه است جا هند به یک نسخه منحصر به فرد بره کاستیج چند فرهنگی و چند زبانیج باعث شد

ها و مناب  قدرت نرم به حساب آید. به عالوه مناب  فرهنگی هند نظیر بالیوودج لحاظ قابلیت

 یوگا و برخی مکاجب مذهبی و عرفانی آن شهرت جهانی دارند. 

اگرچه جامعه چند صدایی و متکثر هند با برخرورداری از نظرام سیاسری دموکراسری و 

هرای غیرر دمکراجیرک نظیرر چرین متمرایز نظامالل نسبی واحدهای محلی در قیاس با استق
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هرای فراوانری نیرز بررای جوسرعه باشدج ولی هند به دالیل جاریخی و ساختاری با چالشمی

قدرت نرم خود مواجه بوده استج به طوری که مدل جوسعه چین به واسرطه کارآمردی برر 

در حال حاضر مساله اصلی برای هند ایرن اسرت کره  الگوی جوسعه هند سایه افکنده است.

های سیاسی و مدنی خود را با جوسعه اقتصادی گرره بزنرد جرا بره یرک مردل چگونه ارزش

آید هند جا کنون نتوانسته اسرت در قامرت بزرگتررین جذاب جوسعه جبدیل گردد. به نظر می

نررم بهرره بررداری های سیاسی خود جهت ارجقای قردرت دموکراسی دنیا  از جمامی ارزش

هرا و گردد ضمن بررسی منراب  متعردد قردت نررم هنردج اف کند. در این نوشتار جالش می

جنگناهای این قدرت نوظهور نیز در در راستای کسب قدرت نررم مرورد ججزیره و جحلیرل 

 گیرد.قرار 

 

 نظری وبچچار .1

جوجره و ججزیره و  الملرل مروردهای اخیرر در روابرط بینیکی از مفاهیم مهمی که در دهه

از نطریره پرردازاان  نولیبرالیسرم  1باشد. جوزف نایجحلیل قرار گرفتهج مفهوم قدرت نرم می

کند. نای جمایز قدرت نرم و قدرت را به دو بعد کلی قدرت سخت و قدرت نرم جقسیم می

داند. او قدرت سخت را به قدرت فرمانردهی جشربیه مری قدرت سخت را در مناب  آنها می

به عقیده نرای  .(Ullah, 2015: 5)داند و قدرت نرم را معادل مشارکت و همکاری میکند 

قدرت نرم جوانایی شکل دادن به جرجیحات دیگران یا جوانایی جذب کردن دیگران اسرت و 

نرای سره روش (. (Nye, 2004: 5شود جذابیت نیز منجر به جصدی  و رضایت دیگری می

)چماق(؛ پرداخت پول ) هرویج( و جرذابیت ) قردرت برای کسب قدرت نام می برد: اجبار

جواند بر پایره  به نظر نای قدت نرم متفاوت از نفوذ است؛ زیرا نفوذ می (Nye, 2006).نرم( 

قدرت سخت استوار باشد. حال آنکه قدرت نرم  جوانایی جذب کردن است کره اغلرب بره 

را بره دونرو  دسرته  قردرت نررم 2کورالنتزیرک .( ,2004:6Nye-7)شود رضایت منجر می

که جامعه هدف آن محدود به نخبگان دیگر کشرورها اسرت و  3کند: قدرت نرم باالبندی می

                                                           
1. Joseph S. Nye 

2. kurlantzick 

3. High Soft Power 
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) ,Li and Wornکه جامعه هدف آن وسی  و شامل عمروم مرردم اسرت  1قدرت نرم پایین

2009: 11).  

طرح نظریه قدرت نرم در واق  جالش دیگری در جهت مفهوم سازی ار قدرتج خرار  

مل شراایرده آل راهبرردی قردرت سرخت در شه رایج رئالیستی و مادی گرایانه برود. از کلی

لری ممنراف   دسرتیابی برهمداخله نظامیج دیپلماسی اجباری وجحریم های اقتصادی با هدف 

ت نررم استراجژی قردر جگردد. در مقابلمی مقابله و جخاصم سیاستاجخاذ منجر به است که 

هرای رهای صلح آمیز برای مدیریت منازعات و همکاریابزا و های سیاسی مشترکبرارزش

. در (Wagner, 2005: 1-2)اقتصادی برای دستیابی به راه حل هرای مشرترک جاکیرد دارد 

اجبراری  حالی که واق  گرایان به طور سنتی به نفوذ یک کشور با جکیه بر منراب  ملمروس و

ظرر نرای به ن .سوس جاکید دارداکید می ورزندج نای بر مناب  غیرمحجقدرت )جهدید و زور( 

نی جهرا نظرمملتری را بره ملرل دیگرر در  ارائه  جصویر مثبت در جهان است که می جوانرد 

 سیاست هرای داخلری و خرارجی باعرث ایجراد جصویر مثبت ازبه عقیده نای جحمیل کند. 

 برجسرته هادیگر ملت انظاردر یک کشور را به نوبه خود این شودج که احترام و جحسین می

قدرت نررم نرام  نای از سه عامل به عنوان مناب  مولّد (Gallorotti, 2011:9). سازد جر می

بره . (51:1389)نرایج  خرارجی سیاستو  ی سیاسیاهارزشج فرهنگ :برد که عبارجند ازمی

 نظر نای از میان دولت و جامعه مردنیج منشرا اصرلی جولیرد قردرت نررم جامعره مردنی و

ها بایرد بررای جولیرد قردرت نررم ها. بنا براین دولتتند و نه دولتبازیگران غیر دولتی هس

 .(Nye, 2013)استعدادهای جامعه مدنی خود را آزاد کنند 

گردد با بهره گیری از نظریه قدرت نرمج نقش ارزشهای سیاسریج در این مقاله جالش می

ورد مرمقالره  مناب  فرهنگی و قدرت نرم اقتصادی در راستای پاسخ به  سوال اصرلی مقالره

 بررسی قرار گیرد.

 

 ارزشهای سیاسی  .2

های سیاسی و سیاست خرارجی قلمرداد جوزف نای یکی از مناب  مهم قدرت نرم را ارزش

شرود کره برا هرای سیاسری هنگرامی قردرت نررم محسروب میکند. به نظر نرای ارزشمی

                                                           
1. Low Soft Power  
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ی نیرز های اجتماعی و روح سیاست خارجی مطابقت داشته باشد و سیاسرت خرارجارزش

(. نرای 48:1391شود که مشرو  و اخالقی انگاشته شود )دلیرپورجزمانی قدرت نرم جلقی می

آن د جشوند. اولج دولت باید واسیاسی میهای کند که دو عامل باعث جذابیتاستدالل می

. دومج دولرت باشردهرای جهرانی شهای سیاسی باشد که منعکس کننده ارزارزشدسته از 

آن دسرته از های جهانی هردایت کنرد. ی خود را را بر اساس این ارزشباید سیاست خارج

جری در مناب  قدرت نرم زیرادج هر دو این معیارها را برآورده کنند قادر باشند یی کهکشورها

جوان بره های سیاسی هند را میبه طور کلی ازش .(Nye, 2004:11) اختیار خواهند داشت

 راسی هندی جقسیم بندی کرد.معنوی ماهاجما گاندی و دموک  میراث

 

 میراث گاندی و قدرت نرم .2-1

جامعه هند با نام گاندی و جایگاه و نقش او در استقالل و جنبش سیاسی و مدنی هند گرره 

های مورد الهام جهانیانج از منراب  گاندی به عنوان یکی از مهمترین شخصیت خورده است.

بر جامعه هند جاثیر گذاشتج بلکره جراثیر او گاندی نه جنها  شود.قدرت نرم هند محسوب می

 های مدنی و سیاسی در جمامم نقاط جهان غیر قابل انکار است. بر به خصوص جنبش

گانردی  های سیاسی غالب بود. گاندی به طور صریح مخالف جقلید جامعه هند از نظام

خواهد رفرت و  به زوالکندج شبیه سازی انگلستان بخواهد از نظام اگر هند  "جاکید داشت: 

نظریره از  یخاصر یهاجنبرههرر چنرد . "خواهد شردبدجر  حیوانات تیآن از وضع شرایط

محکروم مشرابه  یبه روشنیز را  سمیکمونولی اوقابل قبول بودندج  گاندیاز نظر  سمیمارکس

شردج یمر لیرجحماین مررام بره دیگرران  که به موجب آن یتیوضعاز ایجاد  گاندیکرد. می

الحراد را نیرز جوسرط هرواداران ایرن مکترب رد اشاعه خشونت و نین همچنفرت داشت و 

  (Friedman, 2008: 59).کرد می

وام گرفتره   یقدرت و به خصوص سنت داوطلبانه خرود را از گانردهند  یجامعه مدن

پایره هرای اخالقری  مردنیج هرای فضیلت اساس بر اجتماعی  معضالت با او است. مبارزه

 مفهروم از متفراوت کرامالً مردنی جامعه مورد در وی درک زد. رقم هند در را مدنی جامعه

 جامعه مورد در گاندی ادراک. باقی ماند غربی مدرنیته منتقد همواره او زیرا آن است؛ غربی

 . میرراث(Pathak, 2008: 269)برود  پرهیرزی خشونت و آزادگی بر زندگیج مبتنی مدنی
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 بره که کشوری به عنوان گاندی جوسطآن   رهبری و هند در بخش آزادی و جنبش استقالل

 خرارجی سیاسرت در مهرم ابزارهرای از یکی رسیدج خود استقالل به آمیز مسالمت صورت

 سیاسرت اسرتحکام باعرث نررم قردرت ایرن و شرودمی جلقی هند قدرت نرم افزایش برای

 .(213:1391)آقایی و حسینیج است  شده زمان آن از هند خارجی

دوران جدیرد ایرن اسرت کره الهرام از مرنش گانردی در  یکی از وجوه مهم گاندی در

های مدنی حتی پس از او نیز پیگیری و دنبال شرده اسرت. گانردی مبنرای مقاومرت جنبش

یعنری اقردام « آهیمرا»قرار داد که به معنای پایرداری در راه حقیقرت و  1«ساجیاگراها»خود را 

 ضرد معترضرین ها وهندی (. امروزه11:1386اعتراضی غیر خشونت آمیز است )مجاهدیج 

حرکرت  سره گانردی الهرام بخرش .کنندالهام بخش یاد می چهره عنوان به از گاندی جنگج

و  یجمردن غربرانتقاد نسربت بره  ی؛ضد استعمارمدنی و سیاسی با اهمیت شامل: مبارزات 

غافرل شرد مهم نیز  تیواقع نیاز اضمن اینکه نباید . ی بوده استساز یضد جهانمبارزات 

 هراینزا جنرگ و نه جنها بره دلیرل  «صلح آشفته» تیوضع کیحال حاضر ما شاهد که در 

برا ثروت هسرتیم. نابرابر   یجوز پایدار وج فقرج جوسعه نایگرسنگ و یش به دالیلبلکه  یجقوم

 یمطمئناً پاسرخج شیوه او است یاجتماع حیشدن به مس لیدر حال جبد یگاند نکهیجوجه به ا

 گانردی . اقدامات(MGPE, 2018:182)محسوب شده است جهانی  صلح و جوسعه یبرا

 لروجر حقروق مردنی مرارجین جمله از بشری حقوق های بعدیجنبش بخش همچنین الهام

 جنوبی بروده آفریقای در ماندال نلسون و جنبش ضد جبعیض نژادی متحده ایاالت در کینگ

 .(Whipps, 2008) است

جنهرا در شرودج خوانرده می 2«هاینردگا یجامعه مردن»آنچه در حال حاضر جحت عنوان 

برجسرته  زیرن یسراز یبلکه در جنبش ضد جهان جنمود ندارد ستیز طیمح ایجنبش صلح 

کنردج یم یرویرپ یبه شدت ازاصول گانردکه  هاییجنبشاز  یکبه عنوان نمونه ی.  باشدمی

اعتررا  این جنبش مدنیج معضالت محیط زیست و  یاصل یاست. نگران 3«پکویجنبش چ»

را در طبیعرت  «درختران در آغوش گرفتن» ابتکار. ه استدر شمال هند بود ییه جنگل زداب

پرس از  ییهراکیجاکت نیکررد. چنر ریجفسر ینداپساگ ای ینئوگاندحرکت جوان به عنوان یم

                                                           
1. Satyagraha  

2. Gandhian Civil Society  

3. Chipco Movement 
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 براز یاسریبره صرحنه س 1980دهره  ازکره بره طرور آشرکار  مردنی یهادر جنبش یگاند

. انتقراد بره جهران شودصول و مرام گاندی محسوب میبا ا عتیبج به نوعی اعالم تندگشیم

و همچنین اعترا  به جهرانی  کیهژمون یژگیو لیبه دل یغرب یدار هیغرب از جمله سرما

برر  یروابط اجتمراع یبازساز وجهان در  یاجتماع یهاگروه یتیو هو یفرهنگ شدنج مسخ

 .(MGPE, 2019:176)و مدارا نیز جا حد زیادی متاثر از میرراث گانردی اسرت صلح پایه 

 نیرز نهروگاندی پس از و به استقالل آغاز کرد  دنیرس یخشونت را برا عدمجنبش  یگاند

 اسرتیسهای اخرالق گرایانره در را در قالب جنبش عردم جعهرد و سیاسرت یاستراجژ نیا

در و صرلح  ایبه جوسعه منطقره زیخشونت آم ریغ یهاروشاکنون این  کرد. تیجثب یخارج

 .( (Wijayabahu, 2014:7 نجر شده استمشبه قاره 

 خشرونت غیر مبارزه کندج بهنرم هند را از دموکراسی های غربی متمایز می آنچه قدرت

 مبتنی بر یرک و رهایی گاندی آزادی جنبش گردد. درست است کهبرمی گاندی مهاجما آمیز

 کرردج مبرارزه سرانیان کرامت و آزادی گاندی برای که دلیل این به نه بود؛ اما اخالقی جعهد

 سرالح یرک عنروان بره( سراجیگراها) «خوداجکرایی و عشر » از دلیل که گاندی این به بلکه

بهرره بررداری  سیاسیج اجتمراعی واقتصرادی مدنیج حقوق به بخشیدن جحق  برای اخالقی

 از آزادی آوردن دسرت نمود. گاندی همچنین با جاثیر بر شیوه نهروئیسمج ثابت کررد کره بره

 قاضری داور و نبایرد لزومرا فیزیکری نیرز ممکرن اسرت و زور آمیز صلح هایروش طری 

 بره رغرممیراث جهانشمول گاندی برای هنرد . (Misra, 2016:1)باشد  هاانسان سرنوشت

 اسرتج درهای لیبرالیسم غربی پایره گرذاری شرده نظریه قدرت نرم نای که مطاب  با ارزش

گانردی برر خرالف وکراسی غرب نبوده اسرت. لیبرال دمهای ارزش منطب  بابسیاری موارد 

اصررار گانردی برر جعهرد . اگرچره دانسرتسیاست را از اخالق جردا نمی جلیبرالیسماصول 

شود جا او به طور کلی در زمره رهبرران های غربی باعث میاخالقی و انتقاد او از دموکراسی

قردرت نررم مشحون از در عین حال میراث او برای هند ولی ج راسی قرار نگیردکلیبرال دمو

 .بوده است المللیبین

در کنار میراث معنوی گاندیج دموکراسی منحصر به فرد هند از مهمتررین دارایری هنرد 

شود. قبل از پرداختن به این موضو ج اشاره مختصری بره نظرام در قدرت نرم محسوب می

 شود.  حزبی و احزاب سیاسی هند می
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  هندنظام حزبی و احزاب سیاسی  در  .2-2

 و دوحزبری شربه نظرام بره واحرد شبه حزب نظام یک از استقالل از زمان هند حزبی نظام

 صرحنه در ایمالحظه قابل جغییر به منجر دگرگونی این. است شده جبدیل حزبی چند سپس

به طور کلی مراحرل جکروین  .شکل گرفته است قدرت فرآیند جوازن شد که در هند سیاسی

 ر بوده است:نظام حزبی هند به صورت زی

کنگره به دلیل مشرروعیت براال در مبرارزه  : که در آن حزب(1967-1952)مرجله اولج 

هند جبدیل شد. در این مرحله بره واسرطه سریطره  برای استقاللج به حزب بالمناز  و غالب

 کنگرره حرزب کره آنجرا از نامیدندجمی «کنگره نظام» کامل حزب کنگرهج نظام حزبی هند را

نبود و در واقر   رقابتی جدی طور به انتخابات کردج می هدایت ند را پیوستهنظام سیاسی ه

 ,Agnieszka).برود خرود حرزب درون داخلری ها و اجزایجناح رقابت اصلی بیشتر میان

افر  سیاسری هنرد قابرل  در در ابتدا به جز حزب کنگره هیچ حزب دیگرری  (2016:161

 رانرده حاشریه بره حزب کنگرره جوسط بودند یا فنا محکوم به آنها اکثر نبودند؛ زیرا مشاهده

  (Rimanelli,1999:359-360).شدندمی

 انتخابراجی نظام» یک پایان و کنگره سیطره این مرحله پایان :(1989-1967) دوم مرحله

 هند است. جغرافیایی و ملی گستره در حزب کنگره سیطره شدن شکسته و آغاز «عمودی

)حرزب ملری « جانترا بهاراجیا» حزب ظهور با دوره در این :(2004-1989) سوم مرحله

 انتخراب حر  دهنردگان رای بررای داده شردج پایران کنگرره حرزب سیطره به گرای هندو(

 آمد و نوعی نظام شبه دوحزبی شکل گرفت. بوجود بیشتری

 دوره نظام چند حزبی شکل گرفت؛ زیرا این در : (جا کنون 2004سال از) چهارم مرحله

نیراز  به لحاظ قردرتج چه و جعداد لحاظ به چه ایمنطقه چشمگیراحزاب افزایش به واسطه

درصرد  46 بره درصرد 25 از ایاحزاب منطقره آرای  سهم شد و ها بیشتربه ائتالف سازی

  (Agnieszka, 2016:161). یافت افزایش

باشد. براساس آخرین آمار های حزبی دنیا میهند درارای بیشترین جعداد حزب در نظام

حرزب سیاسری  2293جعداد  2019م شده جوسط کمیسیون انتخابات هندج جا ماه مارس اعال

هرای مهرم جحرزب در . از ویژگی(The Economic Times,2019)در هند ثبت شده اند 

ای و محلی در این کشور اسرت. یکری از دالیرل رشرد روز هند رشد فزاینده احزاب منطقه
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 یاحزاب مل یجوجه یاز ب آنها است. یحزاب ملابه چالش کشیدن  یجااحزاب منطقهافزون 

 (Misra,2016).شکایت دارند  ایقهمنط یو اقتصاد یاسیبه مناف  س

کامرل  ثبرت احرزاب و اختیرار است که وظیفه مستقل نهاد انتخابات هند یک کمیسیون

 هنرد نیرز مقننه دارد. قوه را انتخابات برگزاری بر کامل و نظارت برگزاری شرایط جشخیص

 سرنا( )مجلرس 2«راجیاسرابا» و عروام( )مجلس 1«سابا لوک» با نامهای مجلس دو رگیرندهدرب

را  بقیره و رئریس جمهرور را جرن 12 کره نفرند 250 سابا در مجمو  راجیا نمایندگان. است

جروان گزینند. به طور کلی مشخصه نظرام سیاسری هنرد را میبرمی ایالتی مجالس نمایندگان

ی با وجرود جقلیرد از نطرام سیاسری انگلسرتانج اسیس نظامشدن  یهنداینگونه خالصه کرد: 

ج کاسرت نقرش و نفروذ نظرام جقدرجمند یبروکراسجلفی  جمرکز گرایی و عدم جمرکزگراییج 

ان علی رغم جوسعه احزاب و نهادهرای مردنی و رهبرشخصی  تیاهمسکوالریسم سیاسیج 

 (Shubhangi,2019:1-3).یی در برابر دولت ملی منطقه گرا
 

 مهمترین احزاب ملی هند .1شماره  دولج
 سال جاسیس عالمت اختصاری نام حزب ردیف

 INC 1885 هند ملی کنگره 1

 BJP 1980 بهاراجیا جاناجا حزب 2

 هنررررد کمونیسررررت حررررزب 3

 (مارکسیست)

CPI-M 1964 

 BSP 1984 بهوجان سما حزب  4

 NCP 1999 گرا ملی کنگره حزب 5

 TMC 1998 کنگره جرینامولحزب  6

 CPI 1925 هند کمونیست حزب 7

 NPP 2013 حزب مردم هند 8
(Election Commission of India,2019:1) 

 

                                                           
1. Lok Sabha 

2. Rajia Sabha 
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 هراینظام جررین متنراقض از با وجود ظاهر یک پارچهج یکی هند نظام حزبی و سیاسی

 برابرر در اسرتحکام دارد جرا کرافی انردازه بره سیسرتمج یرک عنروان به است: سیاسی جهان

را  جدیرد هرایائتالف جرا منعطف است آنقدر حال عین در و مقاومت کند داومم انشعابات

 در داردج جکثرر بررای پذیری زیرادی انطباق قابلیت  که حالی این نظام در نیز جذب نماید؛

 انردازه نظام سیاسی هند به باشد؛می نیز خانواده یک جوسط کنترل انحصار مستعد حال عین

در  و باشرد داشرته جریران آن در قدرت آمیز مسالمت گردش دبتوان جا به بلوغ رسیده کافی

در  های خرونین باشرد.هرازگاهی شاهد خشرونت باشد جامی خام هم ایاندازه عین حال به

 جررین نظامهرای حزبری در قردیمی از کهرن )یکری کافی اندازه به نهایت نظام سیاسی هند

 کره است به قدر کافی نیز جوان حال عین در است جا احزاب در آن ماندگار باشند و جهان(

 (Rimanelli,1999:359-360). یا محو شوند متولد شبه یک احزاب آن در

جوانرد دموکراسی و نظام حزبی هند با وجود نواقص زیادج نقاط قوت فراوانی دارد و می

های سیاسی غنا بخشد. دموکراسری هنرد در عرین به قدرت نرم این کشور در حوزه ارزش

ایرن  ی جهات در دنیا منحصر به فرد است. منحصر به فرد بودن آن نه بخراطرحال از بسیار

 دلیرل بره بیشتر حقیقت در بلکه استج دموکراسی دنیا کشور جرین پرجمعیت است که هند

های مختلرف قبایل و کاست مذاهبج  هاجفرهنگ هاججوان و قابلیت زیاد آن در پذیرش زبان

ثبت دیگر در خصوص جحزب در هند ایرن اسرت نکته م (Borkakoti,2016:1-3).است 

که احزاب سیاسی هند در مقایسه با احزاب غرب کره روز بره روز جعرداد اعضایشران کرم 

حرالی اسرت کره در در شودج جمایل مردم به به عضویت در آنها روبه افزایش است. این می

برو بوده جدریجی روکاهش مشارکت سیاسی مردم در قالب احزاب با  یغرب یهایدموکراس

عضرو  ونیرلیم کیرحردود ) مارکسیست( در هنرد  ستیحزب کمونبه عنوان نمونه  است.

 1980کره در جنهرا در سرال جانترا  اجیرو حزب بهار ونیلیم 40زب کنگره در حدود دارد. ح

در احرزاب هنردی  تیعضو عمر نیانگیمالبته  میلیون عضو دارد.100از  شیبجاسیس شدهج 

 کیرج از قدرت ات و نوساناترییبسته به جغ اب و هواداران آنهحز یاعضا رایج زاستکوجاه 

 (suri and et al 2016:2)روند حزب به حزب دیگر می
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 دموکراسی هندی و قدرت نرم .2-3

های جذاب یک نظام سیاسی اگر نرزد دیگرران مشررو  و موجره سیاست خارجی و ارزش

نانچه دموکراسری و برخرورداری چجلوه کندج قادر است بر قدرت نرم یک کشور بیفزایند. 

از جامعه مدنی را یک مطلوبیت سیاسی قلمرداد کنریمج هنرد در ایرن زمینره نسربت بره بره 

ایستد. با اینکره هنرد کشروری پیرامرونیج های نوظهور دیگر در جایگاه رفی  جری میقدرت

 کاستیج چند فرهنگی و چندزبانی بوده استج بزرگترین دموکراسری دنیرا را در خرود جرای

داده است و مهم جر از همه نشان داده است که دموکراسری حتری درکشرورهای فقیررج کرم 

امرروزه .  Chitalkar and Malone, 2011:85))سواد و در حال جوسعه نیز کرارایی دارد 

با یرک  امروز هند ها نباید دست کم گرفت.ییاهمیت دموکراسی هند را با وجود همه نارسا

اسرت. در  انتخابراجی منسرجم نظام درای یک شود و حداقلاره میبادوام اد نظام دموکراسی

 شرهرداری هرا(ج انتخابرات یرا )پنچایرات محلی انتخابات در سه سطح هند حال حاضر در

 ,Ruud and Heierstad).شرودمجلس ملی برگزار می انتخابات و ایالتی مجلس انتخابات

 جقویرت و جعمیر  زمران براو هم جردریج در هند بره قدرت سنتی ساختارهای  (2006:15

 گذشرته دهره چنرد اسرتج بره طروری کره طری ریختره فررو ایفزاینده به طور دموکراسی

 دموکراجیرک هایسیاسرت درحیطه مانده و عقب ایحاشیه هایکاست ازجمله هابیشترگروه

 سربک و اشکال های اداره دموکراجیکجشیوه با افزایش عالوه بر آن .اندو جذب شده نهادینه

شرده اسرت  ظراهر ملری و ایرالتی محلریج سرطح به جردریج در سیاسی رهبری جدید های
.(Ruud and Heierstad, 2006:105) 

 ییداراهند جحت عنوان بزرگترین دموکراسی دنیا باالجرین ارزش و  یدموکراس تیموفق

. از زمان استقاللج انتخابات آزاد و عادالنه کنگرره شودمحسوب میلحاظ قدرت نرم  بههند 

برجسرته  یهرا یژگریاز و یکری زیرن استیاستج  مشارکت زنان در س شدهبرگزار ر هند د

 ریچشرمگ یهرا یژگریو دهجیرابرازعق یمطبوعات وآزادنسبی  یقدرت نرم هند است. آزاد

. (Wijayabahu, 2014:7)کمرک کنرد به رشد قدرت نرم هنرد است است که قادر  دیگر

 و فردرال عرفریج دولرت اسرتقراریک و گیفرهن چند و قومی چندصداییج چند بازج جامعه

 یک نظرام روادار عنوان نظام سیاسی هند به. دارد نرم قدرت برای فراوانی مناب  دموکراجیک

 الگوی مناسرب یک عنوان به را ججلی بخشیده است. بنابراین هند «کثرت عیین در وحدت»
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 اسرتقالل زمران از هند اگرچه. مطرح است موزاییکی پذیر و ججزیه متفرقج کشورهای برای

 و کمونیسرم میران ایردئولوییکی رقابرت پایان با ولی استج بوده دموکراجیک 1947 سال در

در « دموکراسری و اقتردارگرایی» میران رقابرت» و متعاقب آن جایگزین شردن داری سرمایه

بر همین اساس . شد برخوردار بیشتری اهمیت و اعتبار از هند ج دموکراسی1990اوایل دهه 

 جررویج بررای در کرارزار جهرانی مهرم متحد یک به هند که بودند امیدوار درغرب بسیاری

و  متعرادل رویکررد باغربج  کامل همبستگی جای به اما هند. شود جبدیل لیبرال دموکراسی

 . (Kugiel, 2012:358)است  کرده جری انتخاب مستقل

یت جرذابد هنردج جواند منب   قدرت نرم باشرد. در مروریمنیز کشور  ی یکاسیس نظام 

 و بره سرمیفدرال جسرمیسکوالریج دموکراسر ی اسرت:چهار ساختار نهاد نظام سیاسی شامل

رغرم  ی علر های محلی(. هند)هندیج انگلیسی و زبانفرمول سه گانه زبان  رسمیت شناختن

ا برو  یاسرینخبگان س انیکاست و فساد مسلسله مراجب  ستمیازس یناش  یمسائل عم یبرخ

 یرابراعجاب  کبه منزله ی نیا .خود را حفظ کرده است یدموکراس جهایگجمام آشفت وجود

« نردیهاسرتثناگرایی »جحت عنروان  آنی از برخو است  یپردازان اجتماع هیاز نظر یاریبس

 .(Paul, 2016:160) کنندیاد می

نکته مهم در مورد دیپلماسی هنرد ایرن اسرت کره برا وجرود برخروورداری از صرفت 

های لیبررال غربری نظیرر ایراالت متحردهج از دنیاج چررا ماننرد قردرت بزرگترین دموکراسی

برخری از  دموکراسی به عنوان یک اهررم در سیاسرت خرارجی خرود بهرره نبررده اسرت؟ 

شمرند:  اجخاذ سیاست عدم جعهد پس از جنرگ کارشناسان هند دالیل چندی برای آن برمی

تن به غرب بره رهبرری آمریکرا جهانی دوم در جریان جنگ سرد باعث شد جا هند از پیوس

پرهیز کند و به عنوان یکی از کشورهای بلوک لیبرال دموکراسی به شمار نیایرد؛ عرالوه برر 

های غربی که به صورت سازمان یافتره نهادهرایی را بررای جوسرعه آن هند بر خالف قدرت

دپارجمران  یرا 1دموکراسی در خار  جاسیس کرده اندج )مانند آیانس جوسعه بین المللی آمریکا

ج هند فاقد چنین نهاد هایی است؛ به عالوه دولرت هنرد جوسرعه  2جوسعه بین المللی بریتانیا(

داند که باید در داخل کشورها و جوسط نیروهای برومی نضرج دموکراسی را یک پروسه می

                                                           
1. United State Agency for international Development  

2. Department for International Development 
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 و هراارزش از هنرد اینکره برا . پرس ازجنرگ سررد نیرز(Mazumdar, 2014:3-7)گیررد 

 دموکراجیرک شرکای با رابطه در خصوص به خارجی روابط در خود سیدموکرا هایقابلیت

 بره خرود مدل صدور به نسبتا جمایلی اما داردج آگاهی( و یاپن اروپا اجحادیه متحدهج ایاالت)

دهرد سیاسرت می جررجیح رسد هنداز این رو به نظر می. نشان نداده است دیگر کشورهای

 مطلروب خرود دنبرال نمایرد مردل  ارائره برا را دیگرر کشورهای در دموکراسی از حمایت

.(Kugiel, 2012:358)  هند پس از جنگ سرد با اصالحات اقتصادی  به آرامی به آمریکرا

الملرل از و جالش کرده است جا با ادغرام جردریجی در نظرام بینو بلوک غرب نزدیک شده 

  حساسیت غرب در خصوص جوسعه خرود بکاهرد. دسرتاورد ایرن سیاسرت در مقایسره برا

کشورهایی نظیر چین این است که غرب بره هنرد بره عنروان یرک برازیگر قابرل اغمرا  

نگرد؛ چرا  که درجه حضور و نفوذ هند را به هیج وجه مانند چرین عمیر  و خطرنراک می

کنرد کره غررب عالقره منرد داندج به عالوه هند در نقاطی مانند آفریقا طوری رفترار مینمی

  Cheru and Obi, 2010:49).)د باشد است. رفتار چین نیز همانند هن

 

 فرهنگی، جامعه مدنی و فدرت نرم هند منابع   .3

ه بره آزادی هرای جربرا جو عدم جمرکز و برازار آزاد در کشوری مانند هند با اعمال سیاست

بره  اهمیرت زیرادی دارد. نررم قردرت منبر  عنروان بره نسبی و بسط حوزه مدنیج فرهنرگ

 ابرزار ایرن از که دارد قرار جاریخی و فرهنگی ویژه و ممتازموقعیت  رد هند خصوص اینکه

د بر کشورهایی نظیر چرین ایرن اسرت نمزیت ه برد.بهره می خود نرم قدرت گسترش برای

کمتر دولت بر مناب  فرهنگی و برخورداری از جکثر فرهنگی و و انحصار که به دلیل سیطره 

های زیادی بررای ر بالیوودج فرصتهای خصوصی جولید محصوالت فرهنگی نظیجنو  بنگاه

 ارجقای قدرت نرم  در اختیار دارد.  

 بررای ابرزار ایرن از کره دارد قررار جراریخی و فرهنگری ویژه و در موقعیت  ممتاز هند

 المرلجبین روابرط پرردازان نظریره از بسریاری باور به برد.بهره می خود نرم قدرت گسترش

 این کشورها به که است نرم قدرت اعمال اعالی و نمونه بارز فرهنگیج دیپلماسی و فرهنگ

 فرهنرگج چرون عناصرری طریر  از و کنند نفوذ طرف مقابل در دهد جامی را جوان و امکان

هنرد (. 137:1384 )خرانیج کننرد خرود مناف  به همکاری با جرغیب را آنان هاج ایده و ارزش
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های برنامرهو  لمیج فوگایج ییگرا تیقدرت نرم است. معنو زیشگفت انگ مناب جنو  و  یدارا

 یو محبرروبج اصررول عرردم خشررونتج نهادهررا کیکالسرر یقیج رقررص و موسرریونیررزیجلو

را آن باعث شده است که مردم در سراسرر جهران  یو غذاها گرا ج جامعه کثرتکیدموکراج

قدرت نرم خرود  کارتبا کردن  یدهه گذشتهج شرو  به باز کیدر طول جذب نماید. هند 

در « یعمروم یپلماسریخرش دب» 2006در سرال اسرت. کررده  یجر کیماجستیبه صورت س

در   «ی هنردروابط فرهنگر یشورا»جوسعه  همچنین اقدام بهو  جاسیس رجهخا وزارت امور

 .(Ramchandra, 2015) نموده است سراسر جهان

و  یجنروب شررق یایج آسریمرکرز یایآسر ییبا کشرورها یو فرهنگ یجمدنپیوندهای 

 داریرفراجرر از آنج منجرر بره جبرادل پا و نیاز هندوستان جا چر سمیبود گسترش جانهیخاورم

برا   «ناالنردا» ییبرودا یالمللرنیدانشرگاه ب یبازسراز یبرا هند شنهادیپفرهنگی شده است. 

استفاده از مشترکات فرهنگری نشرانه و سنگاپور به عنوان  ییاپنج کره جنوب نجیچ یهمکار

 یسرفرها لیبا جسره راًیهند اخ ه روابط پیرامونی است.استفاده هند از قدرت نرم برای جوسع

است جا به عنوان  ردهکوشش ک انماریو م نیج در چیمذهب یهایاز نوساز تیو حما یارجیز

  (Jaishankar, 2018). نظر کند دیججدهای خود در برنامه جسمیچشمه بودسر

بره فیلم اسرت کره  1000از شیساالنه ب دیبا جول یرسانه هند نیبزرگتر به عنوان وودیبال

مخاطبران آن  یونیرزیجلو یهاالیو سرری هرا لمیفر جنترنرتیو ا یمراهواره ا ونیزیمدد  جلو

نیز  یهند یغذاها کند.یرا با  فرهنگ هند آشنا م انیجهانی اندهیدارد و به  طور فزا یجهان

 کرتی.  ورزش کراسرت افترهیجاتج  در سراسر جهران روا   هیخاص ادو یها یژگیبا و

اثررات مثبرت  کتیکر یپلماسیکه  د یبه طور جهند است یقدرت نرم برا مهم  دیگر  ب من

در  نیرز وگرای (Blarel, 2019: 29-30).  هند و پاکستان داشته اسرتمیان در کاهش جنش 

محبوبیررت نقرراط جهرران  نیدوردسررت جررر حترری در ورزش   کیررحررال حاضررر فراجررر از 

کشروردر  170ازمان ملرل متحرد  برا حمایرت از سوی سیوئنج  21 خیجارروزافزونی دارد. 

در این مقام وزارت امور خارجه هند  کنام گرفت. ی وگای یروز جهانبه عنواان  2014سال 

آن  محبوبیتکندج و  یدر سراسر جهان را منعکس م وگای میعظ تیمحبوب نیا": زمینه گفت

 (Ramchandra, 2015).  "منب  قدرت نرم است کیبه عنوان 
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ناختن جنو  زبانی و به خصوص زبان انگلیسی نقرش مهمری در مبرادالت به رسمیت ش

فرهنگی نخبگان و نهادهای فرهگی و هنری هند با دنیای بیرون داشرته اسرت و بره عنروان 

)زبران  «کیردو بره عرالوه »جحت عنوان هند  یرسم استیسکند. منب  قدرت نرم عمل می

بررای  زیرراه حرل مسرالمت آم کیر( یمحلر یهرابره عرالوه زبان جیسیانگل و یهند یها

 یسریبره زبران انگل ینخبگان هند. (Paul, 2016:160)ها بوده است همزیستی همه هندی

کره اهمیت دارد  یجا حداین مزیت کنند. یمنتشر مآثار خود را و  سندینویکنندج م یم جکلم

نسربت بره  هرابا مقایسه ایرن قابلیرت هنردینوبل دراقتصادج هندی جایزه برنده  1سن ایامارج

چره رسرد بره  ججکلم کننرد یسیبه انگل جوانندیم یجعداد اندکدر چین ". ردعنوان ک هاچینی

 . (Lee, 2010:7) "دیسیبنو یسیبتوانند به انگل نکهیا

اسرر دستگاه دیپلماسی هند با وجود نهادهای غیر دولتری و دیاسرپورای گسرترده در سر

های هنگفرت اقردام نکررده اسرت. صرف هزینهدنیا به اندازه چین به جوسعه مراکز دولتی و 

برط هرر چنرد شرورای روا .مرکز فرهنگی در سراسر دنیرا دارد 37جنها  در حال حاضرهند 

 1996جاسیس شده بودج ولی جاسیس مراکرز فرهنگری در سرال  1950فرهنگی هند در سال 

ر صورت گرفت. اهداف مراکز فرهنگی شامل ارجقای فرهنگ هند و جبرادالت فرهنگری ذکر

های منظم موسیقی سرنتی هنردج شده است. فعالیت این مراکز عمدجا شامل برگزاری کالس

 وهرای آموزشریج دعروت از سرخنرانان و هنرمنردان انوا  رقص های هندیج یوگراج کارگاه

این در حالی اسرت کره در حرال  (.(Indian Cultural Center, 2020نمایش فیلم است 

 بررای جررویج زبران وه کنفسیوسی در سراسرر دنیرا موسس 500حاضر چین دارای بیش از 

باشرد در ایراالت متحرده مسرتقر میآن موسسره  80اسرت کره جنهرا بریش ازفرهنگ چینی 
.(Digmadarin, 2020) 

رسد دولت هند برای جوسعه قدرت نرم از رویکرردی منسرجم  برخروردار به نظر می  

ه برزمینه پویاجر عمرل اسرت. نبوده است. در مقابل بخش خصوصی و جامعه مدنی در این 

در  و معرفی نشدهسط دولت جو هند اغلبمناب  قدرت نرم جوان ادعا کرد که این جرجیب می

ترر را به یو مخاطبان جهانفرهنگ بوده  راوی یو مناف  ججار یموارد بخش خصوص شتریب

 .(Gupta,2019:1) است کردههای هند و جذابیت عالی  ریاز دولت درگ

                                                           
1. Amartya Sen 
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گفرت از  جروانمی ر خصوص قدرت نرم هند به ویژه در حروزه فرهنرگبه طور کلی د

هم هرای غیرر دولتری جرا کنرون سربنگاهو  با برخورداری از جامعه مدنیاین کشور یک سو 

المللری های مناب  فرهنگی در سطح بیندولت در جولیدج ساماندهی و بهره برداری از قابلیت

یجاد ت نیز در حوزه دیپلماسی عمومی و ابوده است و از طرف دیگر دول جا حدودی اندک

ز در خرار  امراکز دولتی از قبیل جاسیس نهادهرا و مراکرز فرهنگری در گسرتره محردودی 

 عمل کرده است. کشور 

 

 ها رسانه .4

ها در سیاست خارجی خود از ابزرارهای متفاوجی برای اعمال قدرت نرم بهره امروزه دولت

ای اسرت. در هرزاره سرومج دیپلماسری ها دیپلماسری رسرانگیرند که یکی از مهمترین آنهمی

های نوین اطالعات و ارجباطات گسترده دیپلماسی و سیاسرت خرارجی ایج فن آوریرسانه

ده هران کشرانرا به جحریریه روزنامه هاج شبکه های اینترنتیج جلویزیونج سینما ورادیوهرای ج

هرا ماتفضای روابط متقابل دیپل است. این همان عاملی است که در عصر جامعه اطالعاجیج

اسری ورسانه ها را الزامی ساخته است. فضایی که در آن پیشربرد سیاسرت خرارجی و دیپلم

ای وابسرته شرده اسرت. بیش از پیش به میزان جاثیرگذاری به جاکتیک های خبرری و رسرانه

 (.147:1390)بزرگمهری و نعمتیج 

ز به عنوان نگهبانران جامعره مردنی و های دموکراجیک و باها به خصوص در نظامرسانه

جواند به انتقال ارزشرها و فرهنرگ یرک شوند و آزادی عمل آنها میدموکراسی محسوب می

 .نیاز کندجامعه کمک کرده و دولت را از جبلیغات مستقیم و پروپاگاندا  بی

 بره خبرری شربکه 400 از شرده و بریش ثبت مجله و روزنامه هزار100 از در هند بیش

  .مشرغولند سراعته 24 اخبرار بره پخرش آنهرا از مرورد 90 که دارد وجود های مختلفزبان

 رادیرویی وجرود ایسرتگاه بی شمار و صدها آنالین خبری هایسایت همچنین در هند وب

 اسرت. جهان جبدیل کررده در ایرسانه بازارهای بزرگترین از این کشور را به یکی  و  دارد

 کشرور ایرن زبان انگلیسی کانال جرین محبوب سرعت به که ج1«جمهوری»شبکه  جلویزیونی 

طیرف دیگرر  و در نخست وزیر مودی و حرزب او اسرت سرسخت حامیان استج از  شده

                                                           
1. Republic  
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) ,Betigeriنمایرد که جالش دارد مستقل عمل  قرار دارد 1«ان دی جی وی»ساعته  24شبکه 

باشرد کره نره میه قاره هند های دنیا و شبیکی از پرجیرایجرین روزنامه 2«هندجایمز » .2019(

حردود یرک  بمبئریفقرط در شرهر و کل جهان است  بلکهجرین روزنامه هند  پرفروشجنها 

خواننده دارد. مالکیت این روزنامه در دست گروه جایمز )جایمز لندن(  میلیون وششصد هزار

 (.1398)خبرگزاری مهرج  است

شربکه  200میران بریش از  ها در هنردج ایرن کشروردربا وجود کستردگی و جنو  رسانه

المللریج از های پرنفروذ خبرری بینخبری و شبکه های سنتی انگلیسی زبان در بازار شربکه

های خبرری قطرج شربکه« الجزیره»ایران و « پرس جی وی»جمله شبکه های نوظهوری چون 

ان دی »سراعته  24و شبکه خبرری  3«هند 18» ای ندارند. شبکه های خبریهند جایگاه ویژه

 4«دوردارشران»هردو رسانه خبری خصوصی محسوب می شروند و شربکه خبرری « ی ویج

های خبری موقعیت خاصری نردارد؛ در حرالی نیز که یک شبکه دولتی استج در بازار شبکه

های خبری کشورهای غیر انگلیسی زبان مانند قطرج یاپن و ایرران در ایرن عرصره که شبکه

ی هند را باید بره بری رغبتری و ناکارآمردی دسرتگاه ای خبرباشند. غیبت رسانهفعال جر می

 (. (Thussu, 2014: 5-6دیپلماسی هند در عصر ارجباطات نسبت داد 

 مرن"پس از به قدرت رسریدن حرزب بهارجیرا جانترا گفتره برود  2014مودی در سال 

 دموکراسری. کنردمی قروی را دموکراسی انتقادج. شود واق  انتقاد مورد دولت این خواهممی

جاناجرا در  بهاراجیرا برنامه های  مرودی و حرزب. "شود موف  سازنده انتقاد بدون جواندینم

 نوسرازی و جقویت و فساد بردن بین از: بود شده بینی پیش اساسی اصول دو بر 2014سال 

ها در هنرد کره عنروان بزرگتررین دموکراسی. علی رغم ایرن ادعراج وضرعیت آزادی رسرانه

تج چندان مطلوب نیست و به خصوص از زمان به قدرت رسیدن دموکراسی دنیا را دارا اس

هاج حزب بهارجیا جانتا به رهبری مودی بدجر شده است. حزب جالش دارد جا با کنترل رسانه

های ملی گرایانه مبتنی بر عالی  هندوها را جقویت کند. این جرالش  فقرط بره دولرت برنامه

 ج واقر  در. اسرت بروده رفتاری چنین رگیرد نیز هند ملی حزب کنگره. شودفعلی ختم نمی

                                                           
1. NDTV24x7 

2. The Times of India 

3. News 18 India   

4. Dourdarshan 
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بره  مرنظم طرور بره گانردی اینردیرا رهبرری بره کنگره دولت ج 1978 و 1975 سالهای بین

 .(Madan, 2019) پرداختهای منتقد میرسانه سرکوب

مطاب  گزارش سازمان گزارشگران بدون مرزج هند در شراخص آزادی رسرانه در سرال 

قرار گرفته است. مطراب  ایرن گرزارش در سرال  140گاه کشور در جای 180در میان  2019

روزنامه نگار در این کشور در رابطه مستققیم با حرفه روزنامه نگراری یره  6حد اقل  2018

 حسراس را آن مقامرات دولرت مانند کشمیر که ای در مناطقیرسانه پوشش. اندقتل رسیده

 و شرده منر  کشرمیر دیردار زا خرارجی خبرنگراران. اسرت دشوار بسیار همچنان دانندجمی

 محلری هایرسرانه بررای کره کشمیری نگاران روزنامه. شودمی قط  آنجا در اغلب اینترنت

 کره ایرن اقردامات برا گیرنردقررار می نظرامی شبه افراد خشونت هدف اغلب کنندجمی کار

 Reporters Without). همرراه بروده اسرت  مرکرزی دولرت و سکوت ضرمنی رضایت

Borders, 2019)های متعردد از دیپلماسری در مجمو  هند با وجود برخورداری از رسرانه

های خبری برای جاثیرگذاری بر جهان خرار  در ای قوی به خصوص در بخش رسانهرسانه

جهت ارجقای قدرت نرم غافل بوده است. در مقابل بالیوود با بهره گیری از ظرفیت مدنی و 

 غان آورده است.فرهنگی هند نفوذ زیادی برای هند به ارم

های جهرانیج سرینمای هنرد یرا ای هنرد در عرصرهبدون شک بزرگترین حضور رسانه

کشرد و های هنرد را بره جصرویر میاست.  بالیوود در یک فضای نسبتا آزاد ارزش« بالیوود»

 ,Christos).دکنرمردم جهان نسبت بره هنرد ایفرا می دهی برداشتای در شکلنقش ویژه

کرانون هرای "نخست وزیر وقت هند  اظهار کرده برود:  1موهان سینگمان   2014 :24-9(

. او اضرافه کررده "خارجی هند از جمله بالیوود به منزله قدرت نرم هند محسوب می شوند

هرای هنردی حررف رومج از خاورمیانه گرفته جا آفریقا مردم در باره فیلممن هرجا می"بود: 

یرگذار در مردم دنیا در مورد پیشرفت هرای هنرد زنند و این نشان از یک مسیر جدید جاثمی

نکته بارز در خصوص بالیوود ایرن اسرت کره هنرد نتوانسرته   .(Thussu,2014:6-7)دارد 

است مانند هالیوود در آمریکا از ظرفیت بالیوود برای صدور یک مدل جوسعه استفاده کنرد. 

 یولر داندج می کایمرآ یقدرت جهان باا مرجبط ر ییکایمرفرهنگ محبوب آ یکه نا یدر حال

بره خرود  یاسریسدر دیپلماسی هند نتوانسته اسرت ابعراد  یرهنگ متنو  هند به اندازه کافف

                                                           
1. Manmohan Singh 
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هرگز  یهند یهالمیجنگ سردج ف در طول وودیهال کردیبه عنوان مثالج بر خالف روبگبرد. 

انرد عرضره و جبلیرن نکرده یاسریجوسرعه س یبررا هنردی را مردل خراصبه طرور واقعری 

(Blarel,2012:30). 

 

 قدرت نرم اقتصادی  .5

کنرد استدالل می 1«والتر راسل مید»یک اقتصاد موف ج منب  مهم جذابیت برای دیگران است. 

ها را متقاعد سازد که نفوذ آن کشرور جواند دولتکه پرویه موفقیت اقتصادی یک کشور می

اسرت؛  2«چسرپنده»ادی مطلوبج اجتناب ناپذیر و پایداراست. او بر آن است که جروان اقتصر

کنندج رها سازی این ها و نهادهای اقتصادی مشابهی را اجخاذ میزیرا کشورهایی که سیاست

(. نکته مهرم دیگرری کره نرای برر آن 5:1393شود. )الوند وعسکرخانیج سیستم مشکل می

جوانرد جلروه هرای نررم یرا سرخت برودن است که می« روابط اقتصادی»گذاردج انگشت می

کند که در عالم واقعی گاهی جشرخیص ا مشخص کند. نای در عین حال اضافه میاقتصاد ر

اینکه کدام قسمت روابط اقتصادیج قدرت سخت و کدام قسمت آن قدرت نررم محسروب 

  (.(Nye, 2006 نماید شودج دشوار میمی

 2.94مطاب  آخرین گزارش بانک جهانی با جولید ناخرالص داخلری  2019هند در سال 

دالر پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا بعد از ایاالت متحردهج چرینج یاپرن و آلمران بروده جریلیون 

 جریلیرون دالر اقتصراد دوم جهران بروده اسرت 14.14است. این در حالی است که چین  با 

(World Bank, 2019).  برای فهم بهتر موقعیت اقتصرادی هنردج مقایسره آن برا چرین بره

 یناخرالص داخلر دیرج جول1987. در سرال رسردظر میعنوان مهمتریین رقیب هند الزم به ن

 نیچر یناخالص داخل دیجول زانیج م2019برابر بود. اما در سال  باًی( هر دو کشور جقری)اسم

 کیراز  1998 لدر سرا نیچر ینراخلص داخلر دیراست. جول شده از هند شتریبرابر ب 4.78

اجفراق ر   نیرا 2007سرال در  یعنریسال بعد  9در هند  کهیدالر عبور کرد در حال ونیلیجر

 یکشراورز :اسرت ریربره شررح ز 2017در هند در سال  یناخالص داخل دیجول بیداد. جرک

عبارجنرد  نیچدر  2017این جرکیب در سال (. ٪61.5) خدمات و( ٪23) صنعت ج( 15.4٪)

                                                           
1. W.R.Mead 

2. Sticky 
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 و( ٪39.5) صنننننننننننننننننننننعت ، (٪8.3) یاز: کشرررررررررررررررررررراورز

 .(Statisticstimes,2019:1).(٪52.2)خدمات

 کرردیحقروق بشرر و رو جیدموکراس رامونیپس از جنگ سرد پ یلالملنیب دیاجما  جد

ازهنرد  یاشهیکل ریجصو کرده است تیهند را جقو  تیبر اقتصاد بازار جذاب یاصالحات مبتن

عرو   ایمدرن و پویک کشور هند به مثابه ریبا جصو ریفق افتهجیکشور جوسعه ن کیبه عنوان 

 یهاشررکت یاطالعاتج دستاوردها یورآ فن د درهن ریاخ ی جهانیهاتیموفقشده است. 

کمرک کررده  3هنرد یموسسره فنراور و 2هنرد تیریمؤسسره مردج 1مانند گروه جاجا یتیچند مل

 یاشرهیکل ریجصروجرسریم شرود و  مولرد از هند به عنوان اقتصاد دیجد ریجصو کجا یاست 

صرندوق »هند بره  ج2005. در سال نماید حذفدر اذهان  ریکشور فق کیبه عنوان  را ازهند

 نیبه دومرو به آن کرد  یدالر کمک مال ونیلیم 25و  وستیپ «سازمان ملل متحد یدموکراس

 میجصرم نیهند همچنر جبدیل شد. دالر(  ونیلیم 38متحده ) االتیاهدا کننده بزرگ بعد از ا

گرره بزنرد. بره  یارجقرا  دموکراسر یهاپرویه اخود را ب ایجوسعه یهاجا کمکاست گرفت 

 .(Blarel, 2012: 31) ان نمونه هند در افغانستان این سیاست را دنبال کرده استعنو

هند همچنین دارای یک همکاری فزاینده در علوم پزشکی با کشورهای در حال جوسعه 

از جمله آفریقا و به خصوص در زمینه داروسازی است. داروهای ارزان قیمت و یا مجرانی 

های انسران دوسرتانه در آفریقرا ی در چارچوب کمکجوسط دولت و سازمان های غیر دولت

شروند ارائه می شود. این کارها ذاجا و به طور طبیعی ابزارهای قدرت نرم هند محسروب می

.(Cheru and Obi,2010: 46- 49)   نکته دیگر اینکه هند با وجود آنکه خرود بزرگتررین

از  بعردو  مطرح شده اسرتکننده اهدا  کیبه عنوان های خارجی بوده دریافت کننده کمک

هنرد نره  یخرارج یکمک هاقرار دارد. اهدا کنندگان کشور در حال جوسعه   انی. در منیچ

 یکشرورها یاز کمک ها عتریسر رابرب 10 بلکهبرابر شده است  3جنها از اواخر قرن گذشته 

سراختار  کیرمنظرور  نیرا یاست و در وزارت امور خارجه خود برا افتهی شیافزا 7گروه 

مهم جر اینکه هند بررای کمرک هرای  .  است ردهرا بنا ک «اداره مشارکت جوسعه»بنام  یاراد

                                                           
1. Tata Group 

2. The Indian Institutes of Management 

3. The Indian Institutes of Technology 
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های آن با نروعی مشرروعیت ممرزو  شرده شود و کمکخود هیچ گونه شرایطی قائل نمی

 .است. مشروعیتی که پایه قدرت نرم هند را جشکیل می دهد

جوسرعه ج ولری شرودمیسرخت محسروب قدرت  یکه معموالً قدرت اقتصاد یدر حال

 آن یدسرتاوردهاجوسعه یک کشور در شرایطی  که ثابت شود مدل و به خصوص  یاقتصاد

چرا که قدرت اقنرا  و  ؛شود ریجواند به عنوان قدرت نرم جعبیم ججذاب است گرانید یبرا

ها و نخبگان دیگر کشورها غیر قابل انکار است. در این زمینه چرین جذابیت آن برای دولت

شوند که با دو مدل متفاوت جوسعه با هم نوان دو قدرت مهم آینده محسوب میو هند به ع

موضو  مهم بررای هنرد ایرن اسرت کره  (.(Huang and Khanna, 2003کنند رقابت می

هررای سیاسرری از جملرره جامعرره مرردنی و جوانررد جوسررعه اقتصررادی را بررا ارزشچگونرره می

رسرد مدل چین عرضه نماید؟ به نظر می دموکراسی جلفی  کند جا بتواند الگویی جذاب جر از

هرا و باشرد و برا افر مدل هندی جوسعه هند در حال حاضر در حال جکروین و جکامرل می

 جنگناهای زیادی مواجه است. 

 

 ها و تنگناهای قدرت نرم هند افق .6

هند با وجود مشکالت فراوان از جملهج فقر و فساد قدم در راه جوسعه اقتصرادی گذاشرته و 

جوسعه با جمام ابعاد آن نظرها را به خود جلب کرده است. با این وجرود هنرد در زمینره این 

هرای رغم برخرورداری از صرفت بزرگتررین دموکراسری جهران برا چالش قدرت نرم علی

جواند به ارجقای قردرت نررم هنرد در سرطح ها میفروانی روبرو است که غلبه براین چالش

  .نمایدالمللی کمک ای و بینمنطقه

رغم اینکره بخرش  یکی از مهمترین معضالت هند ناکارامدی بخش عمومی است. علی

. حکمرانری باشردمیعمومی در هند از چین کوچک جر است؛ ولی نسبت به آن ناکارآمدجر 

ضعیف همراه با نهادهرای شرکننده باعرث شرده اسرت جرا هنرد در بررآوردن  امکانرات  و 

برا  شرهروندان ج برق  و آب سرالم بررای همرهدسترسی همگانی به درمانگاهج مدرسه خوب

هند در هزاره سوم با معضالت زیست محیطی حادی دست به گریبران  مشکل مواجه باشد.

براسراس  شهر متعل  به هند بروده اسرت.  21شهر آلوده جهان  30از  2019است. در سال 

ت هنرد برار دیگرر در صردر لیسر 2019در سال « کیفیت هوای جهان»جدیدجرین گزارش 
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ساالنه شهرهایی با بدجرین کیفیت هوا در جهان قرار گرفته اسرتج در حرالی کره شرهرهای 

هرای گرردآوری شرده اند. براساس دادهچین همچنان نسبت به سال گذشته بهبود نشان داده

شهر مربروط بره هنرد بروده  6شهر اول آلوده جهان  10در گزارش کیفیت هوای جهانیج از

بره عنروان آلروده جررین شرهر  2019اری  دهلی نو در  در سرال آبادج شهر اقم است. قاضی

 (Regan, 2020).جهان شناخته شده است 

فساد در سطوح مختلف حکمرانی هند یکی دیگر از معضالت است که خشم عمرومی 

المللیج هند بره همرراه غنرا و را در پی داشته است. مطاب  آخرین آمار سازمان شفافیت بین

 بررروده اسرررت 78فسررراد در رجبررره ادراک در شررراخص  2018بورکینافاسرررو در سرررال 

.(Transparency International,2919:1)   اگرچره از دموکراسری بره عنروان مهمتررین

های راسرت گرایانره و های اخیر به دلیل رشد سیاستولی در سال جشودسرمایه هند یاد می

های ا و شراخصهرملی گرایانه به خصروص در دوران حرزب حراکم بهاراجیاجاناجرا ارزش

نیرز های اخیر جبعیض نسبت به اقلیت مسرلمان دموکراجیک روبه کاهش بوده است. در سال

روبه فزونی بوده و سرکوب مسلمانان به مشروعیت نظرام سیاسری هنرد لطمره جردی زده 

 است. 

جواند یک منب  قدرت نرم عظریم باشرد. اصوال دموکراسی در صورت کارآمدی مؤثر می

است که از قدرت نرم قابل جوجهی برخوردار است. بزرگترین چرالش  اگرچه هند کشوری

افزایش جعداد جنایات و نفرت در سرالهای ج برای قدرت نرم هند فسادج فقر و مدارای اندک

اسرت. وضرعیت در هند بوده های دموکراجیک ضای  کننده ارزش این معضالت .اخیر است

« خانره آزادی»اسرت. مطراب  گرزارش  بر قدرت نرم هندوسرتان جریثیر گذاشرتهنیز کشمیر 

 85بره بره  2016در سرال   70رجبره های لیبرال دموکراسری از درمیان نظامهند دموکراسی 

یافته و به لحاظ آزادی مطبوعات نیرز مطراب  رجبره بنردی  گزارشرگران  جنزل 2019درسال 

 Shetty and) یافتره اسرت کراهش 140بره  134رجبره هنرد از  2019بدون مرز در سرال 

Sahgal, 2019: 20). 

دیپلماسری هنرد جرا اولج   :مانده  اسرت اقیب عیفض  دلیل دوبه  قدرت نرم هنداصوال 

 اخیرراو فقرط در دیپلماسری خرود غافرل برود ابزار مهرم  یکبه عنوان مدجها از قدرت نرم 

 قدرت سخت اولیه یقدرت نرم  بدون دستاورد هاارائه  جدوم .است شده متوجه اهمیت آن
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و  حفرظ های چشمگیر اقتصادی این است کره رغم پیشرفت ست. مشکل هند علیدشوار ا

ایرن ی و عدالت در نظام سیاسری کارآمدافزایش مستلزم آن  المللیبینمثبت  ویرجص ارجقای

ج فیزیکری کرافی و مطلروب یهراسراختزیرفقردان  . (Blarel, 2012: 31) اسرتکشور 

ناکارآمد و فساد  و عظیمک جیبوروکرا یهاج ساختارمربوط به نظام فدرالیسم هاییتمحدود

مبرارزه برا فسراد نشران بررای  میمرد کارزار  ج ازموان  گسترش این جذابیت است گسترده

بررای و جرام   گیرفرا یمرج  اقتصاد الگو و جبدیل شدن به یک یکه هند هنوز برا دهدمی

 دارد بسیار بیشتری نیاز  یبه  اصالحات ساختاردیگران 

گرایریج  کاسرتقدرت نرم هنرد در حرال حاضرر های مهمترین چالشه به طور خالص

و حملره کار کودکان و خشونت  جفساد جریسمجرو یجکاربی فقر و  جییمنطقه گرا جلیسمکمونا

بتوانرد برر ایرن  چنانچه هنردی است. اقتصاد ینابرابر و عیتانفجار جم ج بیسوادیزنانج به 

کره از  یریسریاو آ یقراییآفررجوامر   برخریبرا جوجره بره معضرالت  جمشکالت فای  آید

جرذاب جرر از  یمردل ججواند با جکیه بر دموکراسی خودمی جرندبمیرنج های قومی خشونت

مدل چین در مقایسه با هندج نظام اقتدارگرای آن اسرت ضعف عمده باشد.  آنچه که هستج

 ,Paul).  باشردنمری سیاسیاز لحاظ سازمان  بیست و یکقرن  یمدل جذاب برا یک  که

2016: 161)  
سرودای رقبای اصلی خود از جملره چرین هند دیرجر از  :جوان گفتدر جحلیل نهایی می

های چرین و برنامه هاارجقای قدرت نرم را داشته و اقدامات آن بعضا در واکنش به پیشرفت

های اقتصادی و رفراهی به دلیل مشکالت معطوف به زیرساخت جبوده است. از طرف دیگر

های سیاسی و فرهنگی خود در راستای ارجقرای قردرت نررم است از جمام ظرفیتنتوانسته 

بره  نیرازخود  لیالملبینجذابیت سطح  یشافزا یبراهند  بهره برداری کند. به همین جهت 

های قدرت نررم بالقوه دارای قابلیت اگرچه هند .بهتری  از خود  دارد روایتارائه جصویر و 

باشد. بنرابراین قراری جناسب بیشتر میان قدرت سخت و نرم مینیازمند بر ج ولیزیادی است

 ج امرااستفاده کندجر شده  یزیمنظم جر و برنامه رای شیوهاز قدرت نرم خود به  جاست ناگزیر

. برای اینکه هند به یرک مرجر  جهرانی قردرت نررم نیاز به زمان خواهد داشت یندفرآ ینا

سعه اقتصادی از یک سرو و اصرالحات گسرترده نیازمند استمرار در رشد و جو ججبدیل شود

 ساختاری در راستای ارجقای حاکمت خوب  از سوی دیگراست. 
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 گیرینتیجه

ها و دستاوردهای با اهمیت اقتصادی بیشتر از گذشته مورد پرجو موفقیت قدرت نرم هند در

ن برا چریرقبای اصلی به خصوص جوجه جهانیان قرار گرفته است. دولت هند در مقایسه با 

جاخیر بیشتری متوجه اهمیرت قردرت نررم در دیپلماسری خرود گشرته و بخرش زیرادی از 

استراجژی سیاست خارجی هند به خصوص در حیطه قدرت نرم جحت جاثیر رقابت با چرین 

جوانرد میاین کشور رقم خورده است. اگرچه دموکراسی هند به عنوان مهمترین وجه جمایز 

ولری هنرد برا وجرود فقرر و مشرکالت  جبرجسرته نمایردوی هندی جوسعه را متمرایز و گال

را حد اکثرر اسرتفاده  جزیرساختی نتوانسته است از این ظرفیت برای ارجقای قدرت نرم خود

 نماید. 

بخرش  بخش اعظم قدرت نرم هند بیرون از حیطه دولت و در اختیار جامعره مردنی و

و  هراود برا چالشهاج هنرد در ارائره قردرت نررم خرخصوصی است. با وجود همه فرصت

هرای ی متعددی نیز روبرو است که مهمترین آن جلفیر  قردرت اقتصرادی برا ارزشجنگناها

باشد. وجرود فقررج فسرادج الگوی جذاب جوسعه می عنوان سیاسی و فرهنگی و جبدیل ان به

بروکراسی گستردهج بخش عمومی غالبا ناکارآمدج معضالت فرهنگیج کمبود امکانات رفاهی 

بهداشت و آموزشج مشکالت مربوط بره خصوصری سرازی و همچنرین مسرائل  اولیه نظیر

عنروان  برخرورداری ازمربوط به فدرالیسم  باعث گردیده جا الگوی هندی جوسعه با وجرود 

در آنچره فاصرله هنرد را رسرد به نظرر میبزرگترین دموکراسی دنیا کمتر مورد جوجه باشد. 

مهمترین رقیرب خرود یعنری چرین معنرادار  از قدرت نرم به ویژه ارائه مدل جذاب جوسعه

جهرت ارجقرای هنگفت آن کشرور ای هقدرت اقتصادی بیشتر چین و صرف هزینه  جنموده

  آیرد و همچنران برا یقدرت نرم بوده است. اگر هند بتواند بر مشکالت ساختاری خود فرا

مردنی و رشد اقتصادی باال بر قدرت اقتصادی خود بیفزاید و آن را هوشرمندانه برا جامعره 

نمایدج با جوجه به روند ادغام در نظام جهانی و حساسیت کمتر غربج  جلفی دمکراسی خود 

 قدرت نرم آن افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
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