
 

 

 
 1398سال هشتم/ تابستان 

 های ارتباطی و اطالعاتی دیاسپوراها: حافظه جمعی: فناوری

 1سیروان عبدی 

 چکیده

های ارتباطی و اطالعاتی بر ارتباطات مهاجران )دیاسپوراها( و  مقاله حاضر در پی بررسی تأثیر فناوری

ای و افظه جمعی آنان در اقصاء نقاط جهان است که به این منظور از روش مطالعه کتابخانهتقویت ح

گرفته است. حافظه جمعی یا گذشته مشترک همواره برانگیزاننده اسنادی و ابزار فیش برداری بهره

است که دیاسپوراها برای بازگشت به و حفظ ارتباط با میهن اصلی بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آن 

های ارتباطی و اطالعاتی، ارتباطات جهانی، مفاهیم حوزه دیاسپورا و  های فناوریبا توجه به پتانسیل

حافظه جمعی را تغییر داده است؛ چرا که با کم کردن فواصل زمانی و مکانی امکان ارتباط مداوم بین 

ز سرزمین آبا و اجدادی را تغییر افراد دیاسپوریک را فراهم کرده و این امر حس در تبعید بودن و دوری ا

ای را برای اجتماعات دیاسپوریک فراهم های رسانهملت-تر این که امکان تشکیل دولتداده است و مهم

 کرده است.
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 مقدمه و طرح مسئله

اند که از ها همواره به دالیل مختلفی تن به مهاجرت و ترک سرزمین آبا و اجدادی دادهنانسا

های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی توان به جنگ، قحطی، دالیل مذهبی، انگیزهآن جمله می

دنیا  یها ای است که تأثیرات بسیاری بر ملتاشاره کرد. مهاجرت از سرزمین مادری پدیده

ای و ها باعث گسست روابط و پیوندهای سرزمینی، خانوادگی و قبیلهاین مهاجرت داشته است.

شود. در گذشته بروز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مبداء و مقصد می

(. این مهاجران Faist, 2000مهاجرت برابر بود با گسست کامل بین مکان مبداء و مکان مقصد )

المللی تبدیل شوند. از میان در سطح ملی و بین یرگذاریهای تأثبه گروهتوانند سرزمینی می

گیری خارجی و تصمیم الملل نیکه تأثیر قابل توجهی بر سیاست ب یردولتیبازیگران فراملی غ

های های چندملیتی، گروه ، شرکتNGOs)) یحکومت ریهای غتوان به سازمانها دارند میدولت

های های مذهبی و بشردوستانه و جوامع فراملی، گروهزمانمذهبی، جوامع معرفتی، سا

(. Ataman, 2003: 44اشاره کرد ) Diasporas)تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر و دیاسپوراها )

ها  های زیادی درباره آنهای فراملی هستند که تحقیقات و پژوهشدیاسپوراها، یکی از این گروه

ر در کشورهای جهان اولی و مشکالت ناشی از این صورت گرفته است. حضور جوامع مهاج

حضور سبب شده است تا محققان بسیاری، چه به صورت آکادمیک و چه با حمایت و سفارش 

 ها، به این حوزه وارد شوند.دولت

 اجتماعات (Collective Memory)همچنین با توجه به قوی بودن حافظه جمعی 

های فرهنگی که دارند، برقراری ارتباط واسطه علقه به (Diasporic communities)دیاسپوریک 

اجتماعات دیاسپوریک با  ونددهندهیحافظه جمعی پاهمیت زیادی دارد.  برای آنان با همنوعان

های ناگوار از دست رفته است. حافظه جمعی یک مبدأ زمانی و مکانی است که در اثر مصیبت

ها در حال و آینده به کار  هویت جمعی آن های اجتماعی و استمراردر جهت حفظ انسجام گروه

ها و غیره( عمل ها، اسطوره های هویت )زبان، دین، سنترود. این حافظه مانند دیگر مقولهمی

سازد. منظومه اخالقی و ارزشی ایجاد کند که مرزهای یک گروه را از گروه دیگر مشخص میمی

درباره یکدیگر و نیز دیگران قضاوت  کنند،کند که اعضای گروه خود را در آن تعریف میمی

بخشد. حافظه ها را هدایت کرده و جهت می کنند و همین چارچوب ارزشی اقدامات آنمی
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دیاسپورایک  بخش انسجام درون گروهی اجتماعاتجمعی از یک طرف مانند دیگر عناصر هویت

 شود.ته میها در آینده به کار گرف انداز آنو در ارتباط با چشم کندرا حفظ می

در  ICTs)های ارتباطی و اطالعاتی ) از سوی دیگر، برقراری ارتباط به واسطه رواج فناوری

ها با فراهم آوردن تر شده از گذشته شده است. آی.سی.تیتر و سهلعصر حاضر، بسیار آسان

های مکان و زمان امکانات جدید و ایفای نقشی بالقوه مهم در به حاشیه راندن محدودیت

(Champion & Fielding, 1992: 122به افراد اجازه می )رغم نداشتن قرابت  دهند که علی

فرهنگی اجتماعات  یریگ فیزیکی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. لذا با توجه به جهت

 ,Cohenها و کشورهای مادری است )دیاسپوریک که به سمت همنوعان خود در دیگر ملت

های ارتباطی و اطالعاتی را بر  الش دارد، نحوه تأثیرگذاری فناوریمقاله حاضر ت (،12-28 ,1997

 شان را بررسی کند.حافظه جمعی اجتماعات دیاسپوریک و ارتباط آنان با سرزمین آبا و اجدادی

 دیاسپورا؛ معنا و مفهوم

ها را به دو دسته  توان آنهای بسیاری درباره دیاسپورا صورت گرفته است که میپژوهش

، رابین (William Safran)و نظری تقسیم کرد. گروه اول که متأثر از آثار ویلیام سفران توصیفی 

( است، به دنبال شناخت Khaching Tololyanو خاچیک تولولیان ) (Robin Cohen)کوهن 

-از نظریه یهای متمایزکننده جوامع دیاسپورایی از سایر جوامع است. گروه دوم با تأسویژگی

، (Avatar Brha)و آوتار برا  (Paul Gillory)، پل گیلوری (Homi Bhabha)های هومی بابا 

های تعامل جوامع دیاسپورایی با جامعه میزبان را بررسی کنند و برآنند تا با ارائه نظریه، چالش

 های آن ارائه دهند.راهکارهایی را برای امکان این تعامل و مزیت

شده است که در ذیل به چند مورد از آن اشاره  برای مفهوم دیاسپورا تعاریف متعددی ارائه

-دیاسپورا به جمعیت مهاجری گفته می (Karim.H.Karim)شود. به عقیده کریم اچ کریم می

کنند و در سرزمین دیگری سکنی شود که به دالیل ناخواسته از سرزمین خویش مهاجرت می

ز واژه یونانی دیاسپرین گزینند. وی بر این باور است که واژه دیاسپورا برگرفته امی

(Diaspeirein به معنای پاشیدن بذر است. کریم کاربرد این مفهوم را به طور سنتی به )

ای پراکندگی یهودیان در خارج از اسرائیل اشاره داشته است، اما اکنون در مورد فهرست فزاینده

( نیز که در 2003) (Ben-Rafael)(. بن رافائل Karim, 1998رود )های مهاجر به کار میاز گروه
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داند که بیان کننده پراکندگی ای یونانی میزمینه دیاسپورا تحقیقاتی انجام داده است آن را واژه

 (Cunningham)( و کانیگهام 2000افراد دارای ریشه یکسان در سراسر جهان است. تولولیان )

اند. آیلیا ه رسمیت شناختهها پذیرفته و ب( نیز آن را در طیف وسیعی از پراکندگی انسان1996)

(Aliaپراکندگی گروه ) های بومی در کشورهای آمریکای شمالی همانند مهاجرت فراملی

گیری یک اجتماع (. نوع شکل,2003Aliaکند )می یپرداز ها در قالب دیاسپورا مفهوممسلمان

به مکان کند و امکان دارد که از یک مکان دیاسپوریک از یک فرایند یک شکل تبعیت نمی

اجتماعات اغلب حول یک یا چند  گونه نی(. اBauböck, 1994, 1998دیگر تغییر پیدا کند )

ها زبان، برای برخی دین و برای  گیرند؛ برای برخی از آنویژگی فرهنگی و یا اجتماعی شکل می

برخی دیگر ساختارهای اقتصادی، عنصری تعیین کننده است. بررسی این عناصر راه را برای 

گیری و تداوم یک  کند. در واقع با بررسی عناصر گوناگون در شکلشناسی دیاسپورا باز مینهگو

بندی کرد: گروه اول گروهی های اصلی تقسیمتوان چهار گروه را به عنوان گروهدایاسپورا، می

گیرد. عنصر اصلی ساختار در گروه دوم است که حول یک حوزه کارآفرینی شکل می

هایی هستند که حول یک حوزه  ن و زبان است. سومین گروه دیاسپوراها، آندایاسپوراها، دی

گیرند. البته باید گیرند. چهارمین گروه حول محور نژادی و فرهنگی شکل میسیاسی شکل می

های پراکنده را در توانند تمامی انواع گروهبر این نکته مهم تأکید کرد که این چهار گروه نمی

-اند، شامل شوند. انواع دیگر عمدتاً در دوره پساند مهاجرت ایجاد شدهسطح جهان که از فرآی

هایی فراملی شهرت دارند، شباهت ها که عمدتاً به مهاجراناند. این گروهاستعماری شکل گرفته

(. Bruneau, 2010باشند )های دایاسپورا دارند ولی دارای ویژگی خاص خود نیز میبا گروه

اهی ملی عمیقی دارند و به واسطه همین خودآگاهی زندگی اجتماعی و اعضای دیاسپورا خودآگ

 گردند.فرهنگی فعالی داشته و منشاء خلق آثار هنری و ادبی باالیی می

های دیاسپوراها دست کم شش ویژگی را برای ( با اشاره به ویژگی84-83: 2004سفران )

. خانه مادری را تنها خانه 2ی، . خاطره مشترک و جمعی از سرزمین مادر1شمارد:آنان بر می

. هنوز متعهد به آبادی و 4. داشتن رویای بازگشت نهایی به سرزمین مادری، 3واقعی پنداشتن، 

. در راستای بهبود و آبادی سرزمین مادری کار و 5بهبودی و توسعه سرزمین مادری بودن، 

-که بتواند منبع هویتای وجود داشته باشد . در سرزمین مادری نیز نقطه6فعالیت کردن و 



 153 ه جمعی: فناوری های ارتباطی و اطالعاتیحافظ دیاسپوراها: 
 

 

ها به شمار بیاید. نکته شایان تأمل در مورد نظر سفران این است که همه شش  بخش برای آن

 اند.ویژگی، بر محوریت سرزمین اصلی و دوری از آن بنا شده

های فراملی پیامدهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را برای طبیعتاً بروز مهاجرت

ها نیز با این پدیده متفاوت آورد، بنابراین نوع برخورد دولتد به بار میکشورهای مبداء و مقص

-ها مهاجرت از کشور را تقبیح و آن را نوعی خیانت به کشور و ملت میخواهد بود. بعضی دولت

های دیگری نیز وجود دارند که به (. دولتOh, 2007ژاپن و اسرائیل ) یها دانند مانند دولت

های کشور میزبان دهند در انتخاباتتابعیت کامل، به آنان اجازه میمهاجران ضمن اعطای 

 (.Ben-Rafael, 2013شرکت کنند و حتی از بعضی مزایا هم برخوردار شوند )

برقرار  های کشور مقصد، ارتباطات نسبتاً مشابهی با دو سرزمینمهاجران، فارغ از ویژگی

عی نسبت به میهن، تاریخ و فرهنگ را حفظ ها و دیدگاهی جم ها خاطرات، افسانه کنند. آنمی

توان به چهار دیدگاه درباره رابطه دیاسپوراها با در سطح نهادی می ,Cohen) .2007(کنند, می

گرایانه رویکرد ملی (:Bauböck, 2010 ،Cheran, 2004) سرزمین آبا و اجدادی اشاره کرد

(Nationalistic perspective( مدل دوکانونه ،)Bifocal model( مدل دیاسپوریک )Diasporic 

model) گرایی و مدل بومی(Nativistic attitude)گرایانه سرزمین آبا و اجدادی را . رویکرد ملی

داند. در این رویکرد سرزمین آبا و اجدادی تنها مکانی است که در آن تنها مرکز دیاسپوراها می

شود. تنها در اینجاست که بیان می های روزمره عضویت جمعی به طور کاملفرهنگ و تجربه

آید. مدل دوکانونه، سرزمین آبا و هویت دیاسپوراهای فراملی، هویت اصلی افراد به شمار می

رغم مشکالتی که  داند )علیهای دیاسپوراهای فراملی میاجدادی را ملزم به همکاری با محیط

جمعی به  یها درباره چالش های متفاوتممکن است در نتیجه رقابت بر سر تفوق یا دیدگاه

تری وجود آید(. در مدل دیاسپوریک، فرهنگ دیاسپورای فراملی به شرایط دیاسپوریک پیشرفته

های توان )به عنوان قطب تأثیر فرهنگی( میراث فرهنگی را بر تمدنمنتسب است که از آن می

کند. به موضوع نگاه میگرایی از زاویه سرزمین آبا و اجدادی بومی دگاهیجهانی بازتاب داد. د

داند و ایجاد گسست بیشتر این دیدگاه دیاسپوراها را نسبت به فرهنگ و هویت اصلی، بیگانه می

های جهانی مشترکی های مختلف در چارچوبکند )همان(. این مدلبا دیاسپوراها را ترغیب می

های دیاسپوراها در آبا و اجدادی و سازمان یها نییابند که در آن نمایندگان سرزمظهور می

 (.Goldring, 2002گیرند )کنار یکدیگر قرار می
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های بسیار در این زمینه حاکی از تأثیر و قدرتی این حجم از ادبیات و انجام پژوهش وجود

ای و جهانی دارند. به عقیده آسترگارد های ملی، منطقه است که این مهاجران فراملی بر سیاست

(Ostergaard)  و نیلسن(Nielsen) ای در روابط کشور میزبان دیاسپوراها بازیگران کلیدی بالقوه

توانند تحت تأثیر هر دو قرار گیرند و در پیوند دو سویه، آیند و میو دولت اصلی به شمار می

افزایند که (. آنان می2001سیاست خارجی کشور میزبان و مبداء خود را تحت تأثیر قرار دهند )

های حمایتی از مهاجران در خارج؛ مایل هستند با تبدیل آنان به گروه ها با گسترش نقشدولت

گوید که دیاسپوراها از این قابلیت نیز می (Cheran)فشار منافع خود را تأمین کنند. چران 

برخوردارند که تا حد زیادی، اقتصاد و تولید ثروت کشور میزبان و میهن را تحت تأثیر قرار 

 (.7 :2003دهند )

 معی و دیاسپوراهاحافظه ج

( معتقد است که حافظه جمعی یک فرایند 1992) (Maurice Halbwachs)موریس هالبوکس 

ناپذیری از آن متأثر وقفه و فعال است که در درون بافت جامعه رخ داده و به صورت اجتناببی

ا یابد تعین یافته و آن جامعه رای که در آن شکل میاست. حافظه جمعی به وسیله جامعه

های اجتماعی و استمرار هویت کند. حافظه جمعی در جهت حفظ انسجام گروههدایت می

ای از افراد های اجتماعی حلقهرود. منظور وی از گروهها در حال و آینده به کار می جمعی آن

است که قادر به تولید و بازتولید حافظه جمعی باشند. بنابراین حافظه جمعی مانند دیگر 

کند که مرزهای یک گروه را ها و غیره( عمل میطورهسها، ا ویت )زبان، دین، سنتهای همقوله

کند که اعضای گروه خود را سازد. منظومه اخالقی و ارزشی ایجاد میاز گروه دیگر مشخص می

کنند و همین چارچوب ارزشی کنند، درباره یکدیگر و نیز دیگران قضاوت میدر آن تعریف می

بخشد. در این معنا حافظه جمعی یک مکانیزم دو هدایت کرده و جهت میها را  اقدامات آن

دهد، هویت ملی طور که هویت ملت خودی را تشکیل می آورد که همانطرفه را به وجود می

آورد. بر خالف هویت تاریخی، هویت جمعی زنده است. هم یک دیگران را نیز به وجود می

تر این که به دلیل همین  د جامعه فعال است. و مهمها و تار و پومیراث است و هم در الیه

خاصیت اجتماع گرایانه خود یک کارکرد اجتماعی به دقت تعریف شده را داراست. بدون حافظه 

 جمعی زندگی در جهان اجتماعی بدون نظم و انسجام است.
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حافظه جمعی نقش محوری در فهم حیات فرهنگی دارد، نه از آن جهت که به گذشته 

آید. حافظه است، بلکه از آن رو که حافظه، چارچوب رابطه ما با گذشته به شمار میمربوط 

جمعی، اعضای گروه را حول سرگذشت جمعی مشترک گرد هم آورده و نسبت به موجودیت 

آورد. حافظه جمعی آفریننده یک کلیت سیاسی منحصر مشترکشان احساس تعلق به وجود می

کند از خالل فرایند که خود هویت گروهی را مستحکم می به فرد برای گروهاست. این پدیده

کند. به یاد آوری یک نوع عطف به گذشته است؛ به این معنا که ما عمل می« به یاد آوری»

آوریم که در حال حاضر در جریان هستند. مکانیزم به یاد تجارب و رویدادهایی را به یاد می

یک رویداد و یا واقعه تاریخی در ذهنیت گروه به  آوری متأثر از بستر و بافت اجتماعی است که

های یادآورنده در لحظات گذار دشوار به تقویت روحیه نسل یاد آورده شود، در آن صورت کنش

 (.Olick & Robbins. 1998رسانند )کمک می

مند، مند است و هم مکانالزم به توضیح است که حافظه جمعی در یک فضا که هم زمان

( در مطالعات خود نشان داده است که 2002) (James Wretsch)د. جیمز رچ افتاتفاق می

ها و یادبودها هدف از به یاد آوری پیوند زمانی با گذشته است. مناسک به یادآورنده که در جشن

شان شریک کند. وجود دارد با این هدف است که گروه را در سوگ و یا شادمانی آبا و اجدادی

خطی و سپری شونده را به زمان دورانی تبدیل و تکرارپذیر تبدیل و از  زمان سان نیها بد آن

توان عنصر مکان به بهترین می کنند. امارهگذر آن احتیاجات روحی و روانی خود را ارضا می

( Memory Vehicle« )ناقالن حافظه( »1989) (Pierre Nora)وجه آن را در آنچه پیر نورا 

ها، ها، موزهها و خاطرههای یادبود، متون، تاریخ شفاهی، نمایشنامیده است، مشاهده کرد. بنا

ها و مراکز قدرت و هر های اجتماعی، کانالها، شبکهها، عکسها، نمایشگاهمطبوعات، سایت

چیزی که حافظه جمعی گروه را استمرار بخشیده و توانایی حفظ و انتقال آن را داشته باشد، در 

هایی نمادین و گیرد. ناقالن حافظه ضمناً درصدد هستند که مکانمقوله ناقالن حافظه جای می

 فضاهایی مقدس برای زنده نگهداشتن رویدادهای مهم در حافظه جمعی به وجود آورند.

آن را عالقه شدید به بازگشت به موطن « نوستالوژی»( با ارائه مفهوم 2001) (Boym)بویم 

(. وی جنبه مهم 36د و یا از بین رفته باشد )داند، حال این موطن وجود داشته باشخود می

تواند کند. احساس نوستالژیک میدیگر احساس نوستالژیک را وجود یک رابطه دورادور بیان می

ها و یا متون و یا مناسکی قدیمی که فضایی را آکنده از خالل مصنوعات نوستالژیک مثالً عکس
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، فرهنگی و حس تعلق ملی به سرزمین آبا کرده است، دامن زده شود. نیازهای معنوی و عاطفی

 (.2003گردد )هویسن، و اجدادی در اشکال نوستالژیک تعبیه می

برای بیان حافظه رویداد  1( را پاول کانرتونvicarious memory« )حافظه همدالنه»مفهوم 

ین برد که شخص به صورت مستقیم آن را تجربه نکرده است، اما با اای به کار میو یا تجربه

بیند. بنابراین فرد این حافظه را از حال به شکل عاطفی و شخصی نسبت بدان خود را متعهد می

دهد. در حقیقت، این نوع حافظه نه در جغرافیا و نه در دیگران فراگرفته و به دیگران انتقال می

یگر و شود. اعضای دیاسپورا به دلیل زندگی دور از یکدزمان، در هیچ یک از این دو، بند نمی

های حافظه خود های نامتجانس استعداد آن را دارند تا از گنجینهمحصور بودن در فرهنگ

حراست کرده و به آن غنا بخشند و چون رویدادهای تلخ تاریخی سبب پراکندگی اعضای 

ها از سرزمین مبدأ است، بنابراین حافظه فرهنگی اعضای دیاسپورا،  دیاسپورا و جدا افتادگی آن

 (.Connerton, 1989)گرایانه داردبخش، کارکرد ملیمؤلفه هویت همچون یک

نویسد اعضای دیاسپورا اتفاقاً به دلیل زندگی دور از یکدیگر و محصور بودن در کارلتون می

های حافظه خود حراست کنند و به آن های نامتجانس استعداد آن را دارند تا از گنجینهفرهنگ

خ تاریخی سبب پراکندگی اعضای دیاسپورا شده است، همچون غنا بخشند و چون رویدادهای تل

 شدیدی دارد. انهیگرا ی، کارکرد ملبخش تییک مؤلفه هو

 های ارتباطی و اطالعاتی دیاسپوراها و فناوری

های  دیاسپوراها برای حفظ روابط قومی و تقویت حافظه جمعی به یک بستر نیاز دارند. فناوری

اند. به توانند این بستر را فراهم آوردههایی که دارند میبه قابلیتارتباطی و اطالعاتی با توجه 

عقیده بعضی از دانشمندان ایده اجتماعات فراملی، مهاجرت به معنای قطع ارتباط کامل با اجتماع 

( معتقدند که 2000) (Davidson( و دیویدسن )Castlesکستلز ) میهن را به کناری نهاده است.

توانند پیوندهای خود را با کشور آبا و اجدادی حفظ کنند، به عالوه ر میت مهاجران اکنون راحت

های های آبا و اجدادی نقش لنگرگاهاینکه روابط فراملی پیچیده در حال توسعه است و سرزمین

 Cohen,1998 1997; Faist, 2000; Safran 1991 Vanکنند )نمادین را برای دیاسپوراها ایفا می

Hear,).  یاکوبسن(Jacobsen) های  تبع آن فناوری نیز بر این باور است که ظهور اینترنت و به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Paul Connerton 
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است و اهمیت سرزمین به عنوان  ارتباطی مرزهای ملی را اکنون نفوذپذیرتر کرده اطالعاتی و

Sofos(. سوفوس )2002نشانه مهم اجتماع در حال افول است )
( ایجاد اجتماعات فراملی 1996) (

داند. وی با اشاره به می ریپذ های ارتباطی و اطالعاتی امکان ور فناوریرا تنها در سایه ظه

ها امکان تصور اجتماع فراملی را از گوید که این رسانههای دیاسپوریک میکارکردهای رسانه

های درونی؛ از طریق ایجاد بافتی که در آن تجارب تفاوت یساز یطریق فرایند سرکوب یا خنث

 سازندهای مشابه تفسیر شود، میسر میش یابد و تجارب گذشته به شیوهتواند گسترمشترک می

(cited in Tsagarousianou, 2004: 60)( والبک .Wahlbeck
های اجتماعی ( ایجاد شبکه1998) (

گیری نوعی هویت فراملی در میان اجتماعات دیاسپوریک را موجب آگاهی دیاسپوریک و شکل

 کند.حافظه جمعی ارزیابی میملی فرامرزی و در نتیجه تقویت 

های ارتباطی و اطالعاتی را از دو زاویه مورد تحلیل قرار  توان نیاز دیاسپوراها به فناوریمی

تواند گوید که در اختیار داشتن ابزارهای ارتباطی، از یک سو می( میTirumalaتریموال ) داد.

سوی دیگر با ایجاد ارتباط بین موجب تقویت رابطه گروه دیاسپورا با کشور مبداء شود و از 

ها را تقویت کند و به  اعضای درون گروه متعلق به یک گروه هویتی خاص، اشتراکات هویتی آن

(. 2 :2009های قومی قرار گیرد )های هویتی مورد استفاده گروهعنوان ابزاری برای بازیابی ریشه

ات دیاسپوریک در جمعیت شود که جذب فرهنگی اجتماعهای هویتی موجب میبازیابی ریشه

( نیز یکی از نتایج 2003(. حسن پور )2003ملی با دشواری همراه باشد )سالیکید سانتیس، 

های جهانی را رشد حس قومی، آگاهی ملی و حافظه جمعی در میان جهانی شدن و رشد رسانه

 داند.اجتماعات دیاسپوریک می

Aliniaآلینیا )
وعی رابطه دیالکتیکی میان سه مسئله در مطالعه دیاسپوراها به وجود ن (

شرایط تبعید، احساس تعلق و ناسیونالیسم باور دارد. وی معتقد است که خاطرات جمعی، 

تجارب زیسته، تاریخ و هویت، احساس تعلق فرهنگی و سرزمینی تبدیل به منابعی در راستای 

های طور خاص کانالهای جدید و به شوند. رسانههای آزادانه و ناسیونالیستی می فعالیت

ای و حفظ حافظه ای و اینترنت سبب بازنمایی این مسائل، تبادل فرهنگی و رسانهماهواره

 (.2004شود )دهی و برساخت نوعی احساس ناسیونالیستی جمعی میجمعی و همچنین شکل

 های الکترونیکی تولیدکنندگان و مخاطبان را در سراسر مرزهایآپادورای نیز بر این رسانه

کنند و چون این مخاطبان خود گفتگوهای جدیدی را بین کسانی که ملی به یکدیگر متصل می
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های توان حوزهاندازند، میاند، به راه میاند و آنانی که در سرزمین مادری ماندهمهاجرت کرده

های (. اما این حوزهApadurai, 1996:22ها یافت ) عمومی دیاسپوراها زیادی را در بین آن

( است، زیرا نه تنها فراملی هستند 1991هایی نیستند که مد نظر یورگن هابرماس ) می، آنعمو

Vincent Moscoرسد آنچه را وینسنت ماسکو )بلکه به نظر نمی
« شهروندی فراملی» (

(Transnational citizenship”( )1997:38( و یا آنچه گراهام مورداک )Graham Murdock
) 

 (.1998دهد )نامد، ارتقاء ( میcosmopolitan democracy)« شهریدموکراسی جهان»

 گیرینتیجه

های دیاسپوراها، حفظ ارتباط با شک یکی از دغدغهاله ذکر شد بیقهمانگونه که در ابتدای م 

شان است. دیاسپوراها با وجود اسکان در یک سرزمین بیگانه  سرزمین مادری و آبا و اجدادی

باط خود را با سرزمین مادری از خالل فرایندهای مناسکی و خلق اند ارتهمواره سعی کرده

های ها و تعلقات قوی یکی از ویژگیکنند. وجود علقههای فرهنگی حفظ نمادها و اسطوره

های های ارتباطی و اطالعاتی نظیر تلویزیون برجسته دیاسپوراها است. حال با رواج فناوری

پوریک از امکانات بیشتری برای برقراری ارتباط برخوردار ای، اینترنت؛ اجتماعات دیاسماهواره

های ارتباطی و اطالعاتی به حفظ بسیاری از  اند. اکنون کامالً روشن است که فناوریشده

 (Hunger( و هانگر )Candan(. چاندان )Budarick, 2014کند )اجتماعات دیاسپوریک کمک می

اناتی را برای اجتماعات دیاسپوریک فراهم آورده ای نوین امکگویند که جهان رسانه( می2008)

ترین این امکانات آزادی بیان،  کند. مهماست که به تقویت احساس ناسیونالیستی آنان کمک می

ارتباط روزانه با دیگر اعضای دیاسپوریک، فراهم نمودن آرشیوی از اسناد ملی و غیره است که 

ه دنبال دارد. ارتباطات دیاسپوریک در غیاب در نهایت تقویت هویت ملی و حافظه جمعی را ب

شود. بنابراین دیاسپوراها ای میملت در فضای رسانه-گیری نوعی دولت ملت، سبب شکل-دولت

ای که دارند و همچنین احساس تعلق و تجربه در تبعید بودن و لزوم حفظ به دلیل شرایط ویژه

جدادی، خود را ملزم به استفاده از های آبا و اهای قومی و ملی در خارج از سرزمینریشه

میهنانی های اطالعاتی و ارتباطی برای برقراری ارتباط با کشور مادری و هم فناوری یها تیظرف

های ارتباطی و اطالعاتی امکان  بینند. استفاده از فناوریهای دیگری هستند، میکه در مکان

پذیر کرده و دسترسی به ر دنیا امکانتبادل پیام بین و میان اجتماعات دیاسپوریک را در سراس
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اطالعات اجتماعات به صورت همزمان، پویایی دیاسپوراها را تغییر داده و باعث تقویت کمّی و 

های ها ابزاری برای خلق و ترویج نمادها و اسطورهآنان شده است. این فناوری کیفی پیوستگی

ها را در پی  یک شده و تقویت آنفرهنگی و فرایندهای مناسکی در میان اجتماعات دیاسپور

 داشته است.

توان گفت که ارتباطات جهانی های ارتباطی و اطالعاتی می های فناوری با توجه به پتانسیل 

مفاهیم حوزه دیاسپورا و حافظه جمعی را تغییر داده است؛ چرا که با کم کردن فواصل زمانی و 

ا فراهم کرده است و این امر حس در تبعید مکانی امکان ارتباط مداوم بین افراد دیاسپوریک ر

-تر این که امکان تشکیل دولت بودن و دوری از سرزمین آبا و اجدادی را تغییر داده است و مهم

ای را برای اجتماعات دیاسپوریک فراهم کرده است. با توجه به شرایط جامعه های رسانهملت

میلیون ایرانی در خارج از کشور که بعد از ایران )وجود دیاسپورای ارامنه در ایران، وجود چند 

های ارتباطی  های فناوری اند( توجه به پتانسیل انقالب مهاجرت کرده با مجبور به مهاجرت شده

های  ای برای پژوهش تواند عرصه و اطالعاتی در این عرصه از اهمیت فراوانی برخوردار است و می

 جامعه ایران و ارتباطات جهانی باشد.
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