بازخوانش جغرافیایی از دیاسپورا
1

محمدرضا حاتمی
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
(تاریخ دریافت  -95/9/2تاریخ تصویب )96/2/7

چکیده
در جهان پست مدرن امروزی ،دیاسپورا یا آوارگی قومی ،خواه به اجباار و یاا داوبلباناه ن شای
اساسی در تعیین سیاستهای کشورهای میزبان و یا مهمان دارد؛ چرا که دیاسپورا در سیالیت مرزها،
ایجاد و یا تخریبب پدیده دولت  -ملت ن شی شگرف دارد .دیاسپورا یا جوامع دیاساپورا باه عااوان
یک کارگزار توسعه یا ضد توسعه ،ابعاد متفاوتی از نگرشهای جامعهشااسی و روانشااسی را در خود
مسستتر دارد و این در حالی است که این نگرشها با توجه به بعد مسافتی جوامع میزباان از وبان
اصلی ،باری جغرافیایی دارد .ایان تح یاب باا نگااهی تحلیلای  -توصایفی و باا اساتعانت از نگارش
جغرافیایی و مفاهیم فضا  -قلمرو به دیاسپورا می نگرد .
واژههای کلیدی :دیاسپورا ،جغرافیا ،ناسیونالیسم ،فضا ،قلمرو.
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مقدمه
جغرافیا در مفهوم امروزی خود ،علم مکاان و فضاا مای باشاد و باالعبع در ایان مفهاوم
حرکتها از اصالتی بیشتر برخوردارند .دیاسپورا یا آوارگای قاومی فاارز از نگااهی هاویتی و
جامعه شااختی یک بار معاایی جغرافیایی دارد؛ چرا که با درنوردیادن فضاا ،مکاان و زماان،
جغرافیا را محور تحلیل قارار مایدهاد .ضاوابش شاکلگیاری دیاساپورا نیاز باا مﺆلفاههاای
جغرافیایی و یا جغرافیای هویت شکل می گیرد ،به صورتی که می توان این ضاوابش را در 5
م وله ذیل دستهبادی نمود:
2

3

 -1نبود پیوستگی جغرافیاایی وبان مهااجرین باا کشاور م اد و یاا وجاود فاصاله
جغرافیایی قابل توجه میان دو کشور.
 -2گسترش جمعیتی مهاجرین هم وبان در سارزمین م اد هماراه باا نشار فرهاا
مهاجرین در این سرزمین.
 -3حفظ رابعه میان مهاجران و وبنشان به شکل ملموس.
 -4وجود اعت اد و عالقه به وبن مشترک در میان مهاجران.
 -5حفظ پیوند مهاجران با وبن خویش و داشتن عالقه بازگشت به میهن.
لذا از م والت فوق به خوبی مشخص است که پدیده دیاسپورا ارتبابی عمیب و وثیاب باا
جغرافیا دارد و نگرش جغرافیایی در تحلیل دیاسپورا عالوه بر تعامل با هویت ،جامعه شااسی
و روانشااسی ،به علت تحلیل مکان ،قلمرو ،زمان و فضا بر سایر حوزه های تحلیلی مرتبش باا
دیاسپورا رجحان دارد؛ گرچه به بور کلی تحلیلی واقع بیاانه از پدیده دیاسپورا با توجاه باه
ابعاد جهانی شده و بعد مسافتی آن نیاز به یک تحلیل چاد رشتهای و بین رشتهای است.
تبار شناسی دیاسپورا
واژه دیاسپورا به معاای پراکادگی و پخش شادن اسات (.)Rios, Adive, 2010, 2
پدیده مهاجرت همواره یکی از عااصر برجسته در تاریخ آوارگان قومی در قرن بیستم باوده اسات.
home land
host land
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در ادبیات علوم سیاسی از مهاجرت های گسترده قومی و مذهبی با اصعالحاتی ماناد دیاساپورا و
ترانس ناسیونالیسم یاد میشود .از نظر لغوی دیاسپورا به معااای پراکاادگی اسات ( Karla,
 .)2005, 9شفر ،دیاسپورا را به مثابه یک گروه اقلیت قومی با ریشههاای مهااجرتی کاه در
کشورهای میزبان برای حفظ تمایالت قوی با وبن اصلی خاود کااش مایکاااد ،مایداناد.
( )Sheffer, 1986, 3سارفان ،دیاسپورا را بخشی از مردم که در خارج از وبن اصلی خود
زندگی میکااد مایداناد ) .(Sarfan,1991: 7ادامساون و اندرساون ،دیاساپورا را پیاماد
محیش فرا ملی میداناد که به وسیله مکانیزم ایجاد هویت استراتژیک و به وسیله گروههاای
نخبه ایجاد میگردد ،میداناد ).(Anderson, 1998: 9-11
گرچه امروزه این واژه دچار کشیدگی مفهوم گردیده اسات ،دیاساپورا حاصال جابجاایی
سرزمیای میان دولتها و مهاجرتهای گسترده فرامرزی است که باا به الزاماات سیاسای و
اعمال محدودیت برای گروههای مذهبی و قومی صورت مایگیارد (حابپاااه.)205 :388 ،
براباکر ،سه عا ار اصالی و تشاکیل دهااده دیاساپورا را پراکاادگی ،4ساوگیری باه سامت
سرزمین مادری و حفظ حریم ،5می داند ( .)Brubakar, 2005: 4-6ابن خلادون نیاز از
ماظری جامعه شااسای  -جغرافیاایی بارای تشاریو رواباش باین مهااجران پراکااده از واژه
ع بیت ،6استفاده می نماید؛ اگرچاه در ایان حالات پیونادها و تعل اات باا سارزمین اصالی،
همچاان پا برجاست ،ترانس ناسیونالیسام نیاز مرحلاه فوقاانی از زنادگی در دیاساپورا اسات؛ باه
صورتی که فرد مهاجر در کشور مهمان ،بادون جاذد در فرهاا

هژماون ،در هاوای بازگشات باه

سرزمین اصلی خود سپری میکااد ،درواقع نوعی ناسیونالیسم از دور است ،اماا باه واساعه پدیاده
جهانیشدن ،مهاجر در دیاسپورا احساس میکاد که در خانه است؛ باابراین باه مادد پدیادههاای
مذکور و امایت فردی و اجتماعی ،شارایعی بوجاود آماده کاه ناسیونالیسامهاای قاومی در
دیاسپورا بازسازی شده و به صورت چاد بعدی بر مهااجران ،کشاور میزباان و ماردم کشاور
اصلی ،تﺄثیر بگذارد ) .(khayati, 2008:45این کلماه در آاااز تاهاا بارای کاوا اجبااری
Dispersion
boundary - maintenance
solidarity

4
5
6

68

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ،سال دهم ،شماره  ،37بهار 1396

دسته جمعی یهودیان به بابل به کار میرفت و در حال حاضر این کلمه باه مردماانی اشااره
دارد که از سارزمین ماادری خاود پراکااده شادهاناد ( .)Cohen, 1997: 118ساافران و
کوهن ،پراکادگی از هسته اصلی و رفتن اجباری باه چااد مکاان مختلا را یاک دیاساپورا
می داناد .به گفته آنها ،این یک بااور اسات کاه آنهاا در دیاساپورا باه باور کامال پذیرفتاه
نمی شوند؛ باابراین بازگشت به میهن ،تعهد و حفظ میهن و در نهایات ارتبااب باا مایهن در
آگاهی جوامع دیاسپورا ن ش اساسی دارد ( .)Safran,1991: 83-99در نگاه ساافران ،یاک
مدل که می تواند یک دیاسپورای کامل را به ت اویر کشاد شاامل مراحال :تااریخ پراکاادگی،
حافظه تاریخی مکانی که ریشه هویتی فرد در آنجاست ،بیگانگی در کشاور جدیاد ،تمایال باه
بازگشت به وبن اصلی ،حمایتهای مداوم از وبن اصلی و حس تعلب و هویت جمعی به مثابه
یک گروه میباشد.
به باور کلای ساه رویکارد مختلا در معالعاه دیاساپورا در ادبیاات کااونی وجاود دارد
( .)Adamson, Demetriou,1980: 499رویکرد اول؛ یک رویکرد ساتی است کاه اشااره
دارد به ایاکه جهانی شدن همراه خود تغییراتی را باه وجاود آورده اسات ( Cohen, 1992:
 .)263-285رویکرد دوم ،به شرایش اجتماعی دیاسپورا و فرایادهای خودشااساایی فراملای در
ارتباب با دول میزبان و قومیت محلی تکیاه داردLawerence, Wishart, 1990: 222-( .
 .)237رویکرد سوم؛ به بررسی فعالیتهای سیاسی آوارگان اشااره دارد ( Shain & Barth,
 .)2003: 109مکاتبی که رویکرد سوم را پذیرفتهاند ،استدالل میکااد که آوارگان قاومی،
بازیگران سیاسی فعالی هستاد که در ترویج هویتهای رقیب که از کشور مست ل که در آن
اقامات دارناد درگیار هساتاد ( .)Adamson, Demetriou, 2006: 499-501در ایان
مفهوم ،بسیج سیاسی در رابعه با میهن یک ویژگی مهم از آوارگان محسود میگردد.
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جدول شماره  :1انتقال مفهومی دیاسپورا ( )canaparo , 2006

با عاایت به ایاکه ،تﺄثیر جغرافیا در قبض و بسش فضایی مفهاوم دیاساپورا در ایان تح یاب از
اهمیتی شایان برخوردار است؛ لذا ابالعات گردآوری شاده بارای پاساخ باه تحلیال هرمااوتیکی
مفهوم دیاسپورا در بسترهای ذیل قرار میگیرد:
 .1جغرافیا و دیاسپورا
یک ن عه عزیمت برای جغرافیدانان در معالعه دیاسپورا ،ماهیت رابعه دیاسپورای
قلمرو میباشد .در حالی که ادبیات فراملیگرایی به بوراالب از قلمروزدایی شهروندان
سخن به میان می آورد .واژه دیاسپورا ،اساساً یک واژه جغرافیایی است که رسالت پراکادگی
مردم در فضا و ارتبابات فراملی بین مردم و مکان میباشد .جغرافیا به وضوح در قلب
دیاسپورا نهفته و به عاوان یک مفهوم یا تجربه زندگی شامل یک نوع رقابت در مکان ،فضا،
مازل ،فرها

و هویت از بریب مهاجرت و اسکان میباشد .در این تعری

بریب کلماتی ماناد پراکادگی 7فراملی ،8مهاجرت و اسکان تعری

واژه دیاسپورا از

میشود .در میدان

جغرافیا ،این واژگان تغییر مییاباد؛ چرا که به بور ویژه شرایش محیعی متفاوت مهاجرت
مردم در نظر گرفته میشود .جغرافیدانان ،الگوی مهاجرت انسانی ،شبیه هویتهای
اجتماعی و سازههایی که به وسیله جمعیت دیاسپورا در ابراف مکانها ایجاد میشود را
Scattering
Transnational
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مازل 9میناماد .گووانز 10در تئوریزه نمودن واژه  Homeو برای جمعیتی که به بور کامل
در یک مکان مست ر نیستاد از دو واژه  Inclusionو  Exclusionیا ورود و خروج
دائمی ،استفاده میکااد ( .)Gowans, 2003: 428باید عاوان نمود که قدرت یک
رویکرد جغرافیایی در توانایی بال وه آن برای ارزیابی و فهم دیاسپورا به مثابه یک فرایاد که
در آن فضا ،مکان و زمان میتواناد به عاوان حد و بیکران در سازههای هویتی که جامعه و
دولت و ملت دیده می شوند ،نهفته باشاد .یک رویکرد جغرافیایی به دیاسپورا به صراحت
میتواند ماجر به بیاش ارزشمادی از معالعات دیاسپورا شود (.)Ni laorie, 2003, 79
فهم شیوههای دیاسپورا و هویت ،نیاز به فهم موقعیت خود در فرایادهای جغرافیایی و
تاریخی دارد.
جغرافی دانان به خوبی تح ی ات کاربردی تئوریزه و عملیاتی نمودن ساخت و مذاکره
مرزها را در رابعه با فضا و مکان انجام میدهاد؛ در حالی که جغرافیا به وضوح مرکز فهم
دیاسپورا در تئوریک و پراتیک میباشد ،ایده های دیاسپورا همچاین سﺆاالتی در خ وص
فضا و مکان را افزایش میدهاد ()Blunt, 2005:10؛ باابراین کارهای زیادی است که
جغرافیدانان میتواناد در خ وص دیاسپورا وپیوستیهای آن انجام دهاد .جانمایی و
نگاشت 11پیچیدگیهای پویای دیاسپورا به مثابه یک فرایاد به ما اجازه میدهد راههایی که
مردم در حال حرکت و درگیر با هویتها ،جوامع و ساختن دولت و ملت هستاد را کش
کایم .رایت و هاتسون اعت اد دارند که دیاسپورا میتواند به مثابه شرایعی که به سیمای
ساختاری یک جمعیت تبعیدی اشاره دارد و شبیه به م والتی ماناد (نژاد ،جاسیت ،بب ه و
مذهب) است ،دیده شود ).(Wright & Houston, 2003: 218
 .2فضا و دیاسپورا
در معالعات مربوب به دیاسپورا مباحث مربوب به فضا ،هستیشااسی و معرفتشااسی
فضاهای جغرافیایی از اهمیتی شایان توجه برخوردار هستاد .در معالعات جغرافیایی ،فضا
9
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موجودیتی مادی دارد که در شکلگیری آن پراکادگی و افتراق فضایی پدیدهها ،نظام
اقت ادی ،نظام سیاسی و نظام ایدئولوژیک ن ش اساسی بر عهده دارند .هر اسلود فضایی،
هم درونمایهای فضایی نظیر عوامل ببیعی و انسانی دارد و هم واجد کیفیتهای انتزاعی
مثل فاصله ،جهت و موقعیت نسبی است (اتوتایل.)558 :1380 ،
اما در جغرافیا ،مکان به بورصرف کالبد نیست ،بلکه با زندگی ،تاریخ ،ارزش ها،
احساسات ،روابش اجتماعی و شیوه تولید مردم پیوند خورده است .به عبارت دیگر ،مکان از
برخورد عوامل محلی ،ناحیهای و جهانی به وجود میآید و در آن روابش مت ابلی میان شرایش
مکانی ،هویت و زندگی مادی شکل میگیرد .با این وجود ،موضوعی که کمتر مورد توجه
جغرافی دانان سیاسی بوده ،مباحث مربوب به فضای مجازی است که توانسته در قالب
فاآوری ابالعات ،خود را به عاوان واقعیت و«فضای حاکم» تحمیل کاد.
از نظر سیاسی ،تکاولوژی ابالعاتی با ایجاد «اجتماعات مجازی» و به عبارت دیگر در
قالب فضای مجازی و در شبکه الکترونیک  -هستههای ایرفیزیکی -موجب تضعی

کاترل

و مراقبت دولت ملی بر فضا و قلمرو کشور میشوند .فاآوری ابالعات و ارتبابات رابعه بین
حاکمیت ،سرزمین و قدرت حکومتی را متحول کرده و آن را در رابعه پیچیده تری قرار می
دهد .در این شرایش حکومت ملی ،دیگر ،تاها قدرت اثرگذار و تعیین کااده فضا ،زمان و
جریان امور نیست؛ باابراین ،ت ورات ژئوپلیتیک باید از انگارههای سرزمیای (صرف)،
استعمارزدایی شده و انگارههای (جغرافیایی) برگرفته از دانشها و جوامع (واحدها) به عاوان
ماع ه ماح ر به فرد در معالعات سیاسی به چالش گرفته شود (شکوهی .) 288 ،1382 ،
در فضای جدید ،عااصری چون سیاست رسانهای و فضای مجازی سیاسی ،کاشگران
ایردولتی و قدرت نرم مورد معالعه قرار می گیرند .در این دوران ،حتی مفاهیم امایتی هم
بعدی ایرسرزمیای یافتهاند .از بریب رایانه و مودم از دورترین فواصل جغرافیایی می توان
چاان ضربه کاری به زیرساختهای ابالعاتی و دادههای کامپیوتری کشورها و سازمانها
وارد کرد که خسارات مالی آن کمتر از آفاد نظامی نخواهد بود .در تهاجم از بریب شبکه
ایاترنت ،حتی کشورهایی که به دلیل موقعیت جغرافیایی از تهاجمات فیزیکی م ونیت

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ،سال دهم ،شماره  ،37بهار 1396

72

داشتهاند ،در امان نخواهاد بود .در فضای مجازی ،مرز کشورها معاای گذشته را نداشته و
ابالعات ،بی واهمه از مرزبادیهای سیاسی ،اخالقی و اجتماعی عبور کرده و مبادله می-
شوند.
نظریاتی که در مورد مفهوم فضا به عاوان بعد مهمی ازمحیش به ویژه در ارتباب با روابش
انسانی ارائه میشود ،مختل است .برخی فضا را تعیینکاادهی روابش انسانی میداناد که به
جبریون معروفاد .بعضی فضا را بعد مادی جامعه فرض میکااد و روابش اجتماعی را در
شکل دادن به آن مﺆثر میداناد؛ لذا میتوان این گونه استاباب نمود که فضا یک مفهوم
نسبی و مبهم است که مرزهای تحلیل آن نامحدود است .فضا گسترهای است سرشار از
معانی ،نمادها و نشانههای گوناگون .فضا در کاار مفهوم زمان ،ن ش فوقالعاده مهمی در
حوزه انسانشااسی ایفا میکاد ،از سوئی فضا مفهومی جغرافیایی است که در فرجام کاش
بازیگران اجتماعی با مکانهای مختل

جغرافیایی و در قلمرو حیات جمعی شکل و در

برگیرنده تمامی عرصههای حیات انسانی است (حاتمینژاد .)91 ،1391 ،فضا یکی از
مفاهیمی است که بیشترین ابهام برای تبیین و مرزبادی آن وجود دارد و همین امر ،گاه آن
را به سوی نوعی درک ناپذیری سوق میدهد .دلیل آن است که فضا را باید پیش از هرچیز
به مثابهی مکانی «خالی» و «تهی» در نظر گرفت ،جایی که هیچ چیز را درخود جای نمی-
دهد؛ به عبارت دیگر ،جایی در میان چیزها و اشیا .با این وص  ،پدیدهی فضا را تاها می-
توان در حضور اشیا و پر بودن آن ولو به بور نسبی درک کرد( .فکوهی.)1383 :232 ،
باابراین فهم دیاسپورا ،مستلزم درک کاش و تعامل سه م وله فضا ،مکان و زمان می باشد .
 .3فراملیگرایی و قلمرو زدایی شدن
فراملیگرایی را میتوان فرایادی دانست که بسیاری از مهاجران امروز بر ساخت زمیاه-
های اجتماعی که مرزهای جغرافیایی سیاسی فرهاگی دارند تﺄکید مینماید .ترانس
ناسیونالیسم فرایادی چاد مسیری که توسش مهاجران ایجاد و حفظ روابش اجتماعی که با
جوامع خود که ریشه در مبدا دارند پیوند دارد ) .(Bach, 1994, 4قلمرو زدایی نمودن به
عاوان یک تجربه زندگی به نظر میرسد و اساسا در ارتباب با زندگی در تبعید میباشد.
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تجربه قلمروزدایی نمودن پااهادگان بهوسیله ادوارد سعید تشریو شده است ،او استدالل
میکاد که زندگی در تبعید نمیتواند جدا از سرزمین مادری باشد ).(Said, 1990, 366
فهم جغرافیای سیاسی مستلزم درک کاش مت ابل جغرافیا (فضا) و سیاست (قدرت) یا
تعامل بن مایه های جغرافیایی ماناد فضا ،مکان و قلمرو با امور مربوب به سیاست ،قدرت و
یا سیاستگزاری است ) .(Storey, 2009: 243-253واژه قلمرو ناظر به فضای محدود
شدهای است که افراد و گروهها از آن به عاوان محدوده اخت اصی استفاده و دفاع میکااد.
در جغرافیای سیاسی سه مفهوم سرزمین ،مرز و حاکمیت برای شکلدهی به قلمرو ،رابعه
نزدیکی دارند .بر اساس این ،قلمرو فضای متﺄثر از قدرت سلعه و مالکیت است (Jons et
.)al, 2004: 115
تاختن به دیگر سرزمیاها از مهمترین سازوکارهای دولت برای گسترش قلمرو است
(کاویانی راد )49 :1392 ،به نوعی که می توان تﺄثیر مت ابل قلمرو قدرت را در خروجی آن
که قلمرو گسترش است نامید ،بهعالوه دیاسپورا نوعی قلمروسازی را نیز شامل میشود.
سرزمین یا مکان جغرافیایی ،مرز برای تشخیص محدوده مکانی ،فضایی ،حاکمیت و مالکیت
انسان سه جز اصلی قلمرو سازی است .این تعری گستره وسیعی از فضاها را در بر میگیرد
که شامل مرزهای پیچیده و در هم تایده درون کشورهایی است که برای اهداف گوناگون از
هم متمایز میشوند ،فضای حکومتی یا حکومتهای ملت پایه و سرانجام فضای جهانی
است .استفاده از رویکرد جغرافیایی در دیاسپورا توسش «نیال اوریی» و در سرم الهای برای
یک موضوع خاص در جغرافیای دیاسپورا مورد بحث قرار گرفتNi Oilier, 2003: ( .
 .)79برای «کارتر» ژئوپلیتیک دیاسپورا از تاریخ خاص ،ن شهها ،مداخالت و مدارهای
دیاسپورا برای نیاز به کش های بیشتر سخن میراند ) .(Carter, 2005: 17مفهوم
دیاسپورا به عاوان یک کرانه و سرحد به مکان ،زمان ،هویت جامعه و مفهوم یک دولت به
مثابه یک سرحد ،بستگی دارد که به راحتی بب ه بادی و تعری

می شود .مفهوم سازی

دیاسپورا سعی در م ابله با مفاهیم محدود هویت که صرفا به دولت  -ملت تﺄکید دارند می-
نمایاد .از سویی دیاسپورا به انت ال بودجه و هم افزایی بین کشورهای ف یر و ثروتماد در
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امور آموزشی ،کار و جریان سرمایه میتواند به عاوان یک کارگزار توسعه عمل نماید .در علم
جغرافیا ،دیاسپورا به عاوان یک ابزار جدید باعث بوجود آمدن یک پل بین جغرافیای
جمعیت و جغرافیای انسانی شده است . (Ni Laorie, 2003: 215).واژه دیاسپورا برای
تشریو گروههای پراکاده مردم در بول مرزهای جغرافیایی مورد استفاده قرار میگیرد.
چاین گروههایی ممکن است هاوز پیوندهایی را به سوی مکانی که از آنجا آمدهاند را حفظ
نمایاد ( .)Charles Randing, 2010: 72رابین کوهن در سال  ،1997پاج نوع مختل
از دیاسپورا را با عاوان ،دیاسپورای قربانی ،دیاسپورای کار ،دیاسپورای تجارت ،دیاسپورای
امپریالیزم و دیاسپورای قلمرو زدائی شده (فرهاگی) را از همدیگر و با توجه به کارکردهای
آنها متمایز میکاد (.)Kohen,1995: 17

جدول شماره  :2گونه شناسی کوهن از مقوالت دیاسپورا)cohen,2008( :

باید عاوان نمود که در مرکز تعاری ساتی از دیاسپورا خلب واژههایی ماناد مرز ،هویت،
اجتماع ،دولت  -ملت ،ریشه و سرزمین اصلی محور و در مفهوم سازی پست مدرن از
دیاسپورا ،سیالیت ،جابش ،مسیر و بی ثباتی اصالت دارند ( .)Mavroudi, 2007: 2و
ازجانب دیگر ،ناظر نوعی ت دم و ترجیو اجتماع بر سیاست ،جابش بر سازمان ،وسیله بر
هدف ،زندگی بر مبارزه ،علایت بر مخفیکاری ،کارگزاری بر نمابادگی ،چاد گانگی بر
تمرکز ،ساختار شبکهای بر سلسله مراتبی و هویت بر قدرت مفاهیم جدید دیاسپورا هستیم.
 .4ناسیونالیسم و دیاسپورا
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به بور کلی باید عاوان نمود که ناسیونالیسام در دیاساپورا صاورت مایگیارد و جواماع
دیاسپورا ،تﺄثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاستهاای سارزمیای مایگذارناد (عبدالاه پاور،
 )54 :1393دیاسپورا فرصتهای زیادی را برای جامعه دیاسپوریک قرار میدهاد باه باوری
که کردهای دیاسپورا با استفاده از فنآوری در گفتمان ملی شرکت مینمایاد .این شرکت از
بریب ایاترنت و ابزارهای آن ماناد ایمیل ،ود سایت و ...نهادیاه میگاردد؛ بااابراین آنهاا از
این بریب در خلب یک گفتمان ملی گرا سهیم میشوند .وکتوریا برنل ،12به تﺄثیرات مت ابال
دیاسپورا ،فضای مجازی و ت ویرسازی اشاره مایکااد .او اساتفاده از فضاای مجاازی بارای
تئوریزه نمودن راههای فراملی گرایانه و رسانههای جدید وابسته به خیزش اشاکال جدیادی
از اجتماع ،حوزه های عمومی و جایگاههای تولیدات فرهاگی اشاره مای نمایاد؛ همچااین از
ایاترنت به عاوان یک ابزار اساسی برای اسات الل ملای کاه درگیار باا هویات ،دموکراسای،
فرهاا

و تااریخ جواماع دیاساپورا اسات ،یااد مای کااد (.)Bernel, 2006: 161-179

باابراین رویکرد اصلی دیاساپورا تمرکاز خاود را باررروی هویات جمعای قارار مایدهاد (
. )Bauboker & Thomas, 2004: 21
از سوئی افراد در دیاسپورا به عاوان یک بازیکن مجازی در یک بازی مرگبار عمال مای
نمایاد .گرچه جوامع دیاسپورا از خعرات سرزمین اصالی آگااه نیساتاد ،در ایاجاا دو گاروه
مختل در داخل و دیاسپورا دستور کارهای متفاوتی دارند .جول دیمرز ،13اشاره میکاد کاه
گروه داخل سرزمین اصلی ،تجربه ،ترس ،گرساگی ،فشار روانی و درد را میفهماد هماانعور
که از لحاظ جسمی نیز در ستیز و تعاارض درگیار اسات ،در هماین حاال گاروه دیاساپورا،
احساس ،خشم و از خود بیگانگی را درک میکاد ) .(Dimmers, 2002: 26ایان تفاوتهاا
بر نگرش هر دو گروه تﺄثیر دارد؛ باابراین اهداف دو گروه متفاوت است ،اما با توجه به درجاه
باالئی از ارتباب ،نسبتی معاادار در هدف بین آنها دارد .در خ وص تﺄثیر دیاسپورا بر دولت-
های میزبان نیز باید عاوان نمود که فراسوی ضریب نفود در سیاستهاای سارزمین اصالی،
جوامع دیاسپورا ،سیاستهای کشور خود را نیز تحت تﺄثیر قرار میدهاد .در پدیده دیاسپورا
Victoria Bernel
Joelle Dimmers
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باید بین مهاجران معمولی و پااهادگان ،تفاوت قائل شاد؛ چارا کاه پااهاادگان دارای یاک
روابش متمایز با هر دو کشور هستاد یعای کشوری که آنها از آن مجبور به فرار و جاائی کاه
آنها به بور ایر ارادی در آن ساکن هستاد ،از سوئی سازمان پااهادگان کرد در اروپا ،االاب
و تا حد زیادی توسش بخش سیاسی و اجتماعی ،کردستان عاراق را تحاتتﺄثیار خاود قارار
دادهاند .ماابب و سرزمینهای دیاسپورا ،باید در چاد گام مورد ارزیابی قرار گیرناد .نخسات
در کشور میزبان که پیوند اجتماع دیاسپورا ،ن ش مهمی را ایفاء مینماید ،سپس در کشور و
یا سرزمین مبدﺃ که یک قعب جاذبه 14از بریب حافظه بوجود میآید .در نهایات ایان کاه از
بریب سیستم رابعهای در فضای شبکهای است که این قعبهای مختل به یکدیگر مت ال
میشوند ) .(Cohen, 1997 ; Sheffer, 2003: 54به عالوه درجاهای از آسایبپاذیری
در کشورهای دارای جوامع دیاسپوریک وجود دارد .این آسیبپذیری ،ناشای از ات اال ایان
دولتها بر پایههای ایدئولوژیک است.
نتیجه گیری
دیاسپورا و دیاسپوراها ،ملتهای رها شدهای هستاد که درصدد بازخوانش دوباره فضا در
اشکال جدید میباشاد .دیاسپوراها در جایی بین دولت  -ملتها و فرها های مهاجرتی
قرار گرفتهاند که شامل سکونت در یک دولت  -ملت و در یک مفهوم فیزیکی هستاد ،اما
مهاجرت در یک حس معاوی که در فراسوی فضای دولت  -ملت و زمان قرار دارد
( .)Cohen, 1997: 135-6دیاسپوراهای معاصر نیز به مثابه موقعیتهای فراسوی زمان -
فضا و فراتر از شیوههای واقع شده مکانی و تجارد تاریخی زندگی قرار دارندMitchell, ( .
 )1997: 534به عالوه باید عاوان نمود که دیاامیزم جوامع دیاسپوریک در چهار سعو
محلی ،ملی ،ماع های و بینالمللی قابل تحلیل و بررسی است و این همان چیزی است که
ناسیونالیسم از دور و یا درنوردیدن جغرافیا و فضا در دیاسپورا نامیده میشود ( عبداله پور،
پیشین.)76 :
Pole of attraction

14

بازخوانش جغرافیایی از دیاسپورا

77

از سویی دیگر ،ویژگیهای ژئوپلیتیکی یکی از عااصار اساسای سیاساتگاذاری خاارجی
دولت هاا باه خاابر موقعیات اساتراتژیک آنهاا اسات ( .)Bagci, 2009: 97در خ اوص
چگونگی استفاده دولتها از جغرافیا باید گفت :شیوههای جهتیابی کشورها به ساوی جهاان
خارج یک کد ژئوپلیتیک نامیده می شود ( .)Flint, 2006: 55این محاسبه عماده را کاه
ن ش مهمی در کدهای ژئوپلیتیکی کشورها ایفا مینماید شامل چهار گزیاه ذیل میباشد:
 چه کسانی متحدان بالفعل و جاری هستاد؟ چه کسانی دشماان بالفعل و جاری هستاد؟ چگونه می توان متحدان را حفظ و از ظرفیت آنان استفاده کرد؟ چگونه می توان علیه دشماان فعلی و نوظهور ،ایستاد؟ چگونه باید گزیاههای فوق را برای جامعه جهانی و عموم مردم توجیه نمود ( Tylor,)Flint, 2000: 62
کدهای ژئوپلیتیک نیز در نوسانات سیاست خارجی کشورها بسیار مهم می باشاد .بارای
خیلی از کشورها ،نگرانی عمده از همسایگان بدون واسعه آنها میباشد که آیاا آنهاا دوسات
هستاد یا دشمن؟ لذا کشورها با رصد ژئاوپلیتیکی ،کادهای ژئوپلیتیاک اباراف خاود را باا
استفاده از جوامع دیاسپوریک در میدانهاای متعاارض ،تشاخیص و باا توجاه باه مضاائب و
فرصتهای ژئوپلیتیکی در میدان مغاابیسی آنها قرار میگیرد؛ بااابراین جواماع دیاساپورا از
ماظر جغرافیایی و هویتی ،ژانوسوار عمل نموده ،عالوه بر ایاکه میتواناد کارگزاران توساعه
(بسش ژئوپلیتیکی کشور اصلی ،اقت ادی ،فرهاگی ،گروه فشار) در کشور مهمان باشاد هام-
زمان میتواناد به عاوان عوامل تاش و تعارض در کشور اصلی ماناد دیاسپورای کوبائیها در
کشور امریکا باشاد.
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