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ABSTRACT    અનેક કાયણથી પ્રેયાઈને પ્રજાઓએ એક સ્થેથી ફીજાાં સ્થે સ્થાનાાંતય કમયું છે. આયાંબે અનનચ્છાએ આ પ્રકાયના સ્થાનાાંતયની 

ઘટનાઓન ઇનતશાવ આણને નચિભના દેળના વાંદબે જલા ભે છે. ભૂ ફાઈફરભાાં જેન ઉલ્રેખ છે તેલી આ પ્રક્રિમા ભાટે ‘ડામસ્યા’ એલી વાંજ્ઞા 

નસ્થય થઈ છે. છેલ્રા કેટરાક લોભાાં આ વાંજ્ઞા અને નલબાલના નલળે વ્માક ામે નલિાયણા શાથ ધયલાભાાં આલી છે જેને રીધે એક નલાાં જ જ્ઞાનક્ષેત્રન ઉદમ 

થમેર જણામ છે. આ રેખભાાં ડામસ્યા વાંજ્ઞાના વૂનિતાથો , એની નલબાલના , એનાાં રક્ષણ તેભજ પ્રકાય , ઉયાાંત વભમાાંતયે એની નલબાલનાભાાં થમેરાાં 

નલસ્તયણના ભયદ્દાઓન ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવ્મ છે.  
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I. ડામસ્યા - ક્રયિમ 

 પ્રાિીન ગ્રીક ળબ્દ ‘dia speiro’ જેન અથથ ‘to sow over’ એભ થામ છે. આયાંબે આ વાંજ્ઞાન નલનનમગ ગ્રીક અને જ્મયઝ પ્રજા ભાટ ે

કયલાભાાં આલત જે ાછથી રગબગ 1950 અને 1960ના દામકાઓથી આક્રિકન પ્રજાના વાંદબ ે ણ િરણભાાં આવ્મ. dispersion, 

dissemination, migration, displacement, scattering ડામસ્યાના વભાનાથી ળબ્દ તયીક ેપ્રમજામ છે જ્માયે return ડામસ્યાના 

નલયધી ળબ્દ તયીકે સ્લીકાયામ છે. ડામસ્યા એટર ેભૂ સ્થ વાથ ેજડામેરી અને નાના બોગનરક ટ યના જયદા-જયદા સ્થએ નલખેયામેરી 

પ્રજા. ડામસ્યાન એક એક અથથ એભ ણ થામ ક ેભૂ લતનથી અન્મ સ્થ ય જલાની સ્થાાંતયની પ્રક્રિમા. લેફસ્ટય ક્રડક્ષનેયી પ્રભાણ ેજે પ્રજા 

એક સ્થે રાાંફા વભમ વયધી યશી શમ અથલા એભના લાંળજ જે બૂનભ ય યહ્યા શમ એ જ્માયે એ સ્થ છડીને અન્મ કઈ સ્થ ય લવે ત્માયે 

એને ડામસ્યા કશી ળકામ. આ ક્રડક્ષનેયી ડામસ્યાનાાં નલનલધ રક્ષણને ણ લણથલે છે. જેભ ક,ે  
 

1. 
the settling of scattered colonies of Jews outside Palestine after the Babylonian exile 
 

the area outside Palestine settled by Jews 
 

the Jews living outside Palestine or modern Israel 
 

2. 
the movement, migration, or scattering of a people away from an established or ancestral homeland<the 
black diaspora to northern cities> 
 

people settled far from their ancestral homelands <African diaspora> 
 

the place where these people live (Merriam-webster dictionary) 
 

ક્રડક્ષનેયી.કભ પ્રભાણે ડામસ્યાનયાં એક અથથઘટન એભ ણ છે ક ેજ્માયે કઈ પ્રજાને અનનચ્છાએ તાનયાં લતન છડીને અન્મ સ્થે જલયાં ડે તે. 

જેભ ક,ે ટ્રાન્વ-એટરાનન્ટકસ્રેલ ટ્રેડ દયનભમાન આક્રિકનએ જલયાં ડમયાં તે. જે સ્થે જે ધભથનયાં લિથસ્લ શમ તે સ્થે અન્મ ધભથની પ્રજાને ણ 

ડામસ્યા કશી ળકામ. પ્રાયાંનબક યીતે કઈ િક્કવ સ્થ,ે એકવભાન જૂથ તયીક,ે િક્કવ બાા અને વાાંસ્કૃનતક યાંયાઓને અનયવયતી 

પ્રણાનરકાઓ જ્માયે નલચલભાાં નલસ્તયણ ાભે ત્માયે એને ણ ડામસ્યા તયીકે ઓખાલી ળકામ, જેભ ક,ે અાંગ્રેજી બાાનયાં ડામસ્યા- લૈનચલક 

બાા તયીકે. યજવથ નાભના નલદ્લાન ડામસ્યા વાંજ્ઞા-નલબાલનાની ઉત્નિ નલળે ભશત્લનયાં નનયીક્ષણ આે છે . તેઓ કશે છે કે, “Most early 
discussions of diaspora were firmly rooted in a conceptual 'homeland'; they were concerned with a 
paradigmatic case, or a small number of core cases. The paradigmatic case was, of course, the Jewish 
diaspora; some dictionary definitions of diaspora, until recently, did not simply illustrate but defined the 
word with reference to that case”. (Brubaker, January 2005) ડામસ્યાના અભ્માવની વયતા અથે એને આક્રિકન , 

એનળમન અને મયયનઅન ઉયાાંત આાંતક્રયક ડામસ્યા તયીકે લગીકૃત કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 

II. ડામસ્યા – નલબાલના 

 વ્માક યીતે જઈએ ત જ્માયે કઈ પ્રજાવભૂશને અનનચ્છાએ ખૂફ ભટી વાંખ્માભાાં સ્થાાંતય કયલયાં ડે ત્માયે એ પ્રક્રિમાને વાંદબે 

ડામસ્યા ળબ્દ પ્રમજામ છે. નલદ્લાનએ નબન્ન પ્રકાયના ડામસ્યાની કલ્ના કયી છે. વામ્રાજ્મલાદ, શ્રનભકન લેાય, લતન વાથેના નલચ્છેદને 
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કાયણે યિાતયાં ડામસ્યા – એભ નલનલધ જૂથની લાત ડામસ્યા વાંદબે કયલાભાાં આલે છે. લતનથી દૂય લવેરી ડામસ્ક્રયક પ્રજા તાની બૂનભ વાથ ે

યાજકીમ યીતે પ્રફ વાંફાંધ ધયાલતી શમ છે. જ્માયે વાભે ક્ષે એલયાં ણ જલા ભે છે કે ાછા લલાની રાગણી, અન્મ પ્રજાવભૂશ વાથેના 

વાંફાંધ અને નલી બૂનભ વાથેના વાંલાક્રદતાૂણથ અને વયગ્રનથત વાંફાંધની ઊણ ણ ડામસ્યાનયાં ભશત્લનયાં રક્ષણ ફને છે. પ્રાિીન ગ્રીવભાાં 

ડામસ્યા ળબ્દન ઉમગ નલળે વાંદબે થત શત . ળનક્તળાી પ્રજા જ્માયે ાયકી બૂનભ ય કબ્જ જભાલલાના આળમથી અને યાજ કયલાના 

શેતયથી તાન દેળ છડી અન્મ દેળભાાં જઈને લવલાટ કયતા ત્માયે આલી પ્રજાને ણ ડામસ્યા ગણલાભાાં આલતી . સ્ાટાથના વામ્રાજ્મભાાં 

ભેવેનનમન પ્રજાનયાં જીલન આનયાં ઉદાશયણ છે.  

જ્માયે નશબ્રયભાાંથી ફાઈફરન ગ્રીકભાાં અનયલાદ કયલાભાાં આવ્મ તે છીથી એનાાં આ ભૂ અથથભાાં નલી અથથછામાઓ બલા રાગી . 

અાંગ્રેજીભાાં જ્માયે ડામસ્યા કેનટર ડીભાાં રખલાભાાં આલે છે ત્માયે તે જ્મૂઈળ ડામસ્યાને વાંદબે શમ છે . જ્માયે અાંગ્રેજીભાાં ડામસ્યા કેનટર 

ડીભાાં રખલાભાાં આલત નથી ત્માયે તે એલા કઈ ણ પ્રજાવભૂશન ઉલ્રેખ કયે છે જેણે લતનની બૂનભ છડીને અન્મ જગ્માએ લવલાટ કમો છે . 

ઈ.વ. ૧૮૭૬ભાાં પ્રથભલાય ડામસ્યા ળબ્દન ઉમગ જલા ભે છે જેન ઉલ્રેખ આ પ્રભાણે છે – “extensive diaspora work (as it 

termed) of evangelizing among the National Protestant Churches on the continent.” ઈ.વ. ૧૯૫૦ છી આ વાંજ્ઞા 

અાંગ્રેજીભાાં લધય પ્રિનરત થઈ અને પ્રવયલા રાગી અને વાંકયનિતભાાંથી વ્માક અથથ તયપ ગનત કયી . કૉન્સ્ટનન્ટનરના તન છી ગ્રીક પ્રજાનયાં 

સ્થાનાાંતય, આક્રિકન ટ્રાન્વ -એટરાનન્ટક સ્રેલ ટ્રેડ , દનક્ષણ એનળમાના િીની તથા બાયતીમન કૂરી ટ્રેન્ડ , ૨૦ભી વદીભાાં ેરેસ્ટાઈનની પ્રજાનયાં 

સ્થાાંતય, ઈઝયામેરની પ્રજાનયાં સ્થાનાાંતય જેલી ઘટનાઓ ડામસ્યાને લણથલે છે . નલખ્માત યાજકીમ લૈજ્ઞાનનક નલનરમભ વિાન એભના એક 

ભશત્લના પ્રકાળનભાાં નલા વાંદબે નલસ્તયેરી ડામસ્યા વાંજ્ઞાના નલનલધ રક્ષણ લણથલે છે જે આ પ્રભાણે છે –  
 

a. they, or their ancestors, have been dispersed from a specific original ‘center’ to two or more ‘peripheral’, 
or foreign, regions;  
b. they retain a collective memory, vision, or myth about their original homeland – its physical location, 
history, and achievements;  
c. they believe that they are not – and perhaps cannot be – fully accepted by their host society and therefore 
feel partly alienated and insulated from it;  
d. they regard their ancestral homeland as their true, ideal home and as the place to which they or their 
descendants would (or should) eventually return – when conditions are appropriate;  
e. they believe that they should, collectively, be committed to the maintenance or restoration of their 
original homeland and to its safety and prosperity; and  
f. they continue to relate, personally or vicariously, to that homeland in one way or another, and their ethno 
communal consciousness and solidarity are importantly defined by the existence of such a relationship. 
(Safran, 1991) 

આ રક્ષણનયાં નલચરેણ કયીએ ત વભજી ળકામ છે કે લતન છડીને અન્મ બૂનભભાાં નસ્થય થઈ શમ તેલી પ્રજાને ડામસ્યા કશી ળકામ. 

આ સ્થાનાાંતયને કાયણે એભ ફનતયાં નથી કે તેઓ તાની ભૂ બૂનભ વાથેના બાલનાત્ભક કે ભાનનવક નલચ્છેદને ણ સ્લીકાયી રે છે . તેઓની 

િેતનાભાાં બૂતકાનાાં વાંસ્ભયણ, દૃશ્મ અને ભાન્મતાઓ વદા જીલાંત યશેતા શમ છે . આ ઉયાાંત, ભૂ બૂનભ વાથેના બોગનરક, ઐનતશાનવક અને 

અન્મ વાંદબો વાથે તેઓ જીલાંત નાત જાલી યાખે છે અને એની નવનધધઓને ણ તાની ગણે છે . તેઓ એભ ણ ભાનતા શમ છે કે જે સ્થે 

જઈને તેઓ લસ્મા છે ત્માાંના રક અને વાાંસ્કૃનતક વાંદબોભાાં એભની વાંૂણથ સ્લીકૃનત ળક્મ નશીં ફને અને એટરે એકરતા અને યામાણાં વતત 

તેભની િેતનાન નલમ ફની યશે છે . ક્રયણાભે, ભૂ બૂનભને જ તેઓ તાની ગણે છે અને વાંજગ અને વભમની અનયકૂતા થતા તેઓ 

ભાતૃબૂનભ યત પયળે એલી રાગણી એભનાભાાં દૃઢણે સ્થામી થતી શમ છે. આથી આગ લધીને તેઓ એભ ણ ભાને છે કે એભની ભૂ બૂનભની 

વભૃનધધ, વયયનક્ષતતા, યનઃનનભાથણ અને મગ્મ ભાલજત ભાટે તેભણે શાંભેળા વક્રિમ યશેલયાં જઈએ . કઈ ણ વાંજગભાાં ભાતૃબૂનભ વાથેના વાંફાંધને 

એ રક વતત જાલી યાખે છે અને વાભાનજક-વાાંસ્કૃનતક યાંયાઓને જીલતી યાખીને ડામસ્યા પ્રજા આ રક્ષણને નવધધ કયે છે. યનફન કશેન 

નાભના નલદ્લાન ડામસ્યાને ાાંિ જૂથભાાં લશેંિે છે . Victim, Labour, Trade, Imperial and Cultural. (Cohen, 2008) એભના 

પ્રનવધધ યસ્તક ‘Global Diaspora : An Introduction’ભાાં આ અાંગે એભણે નલગતે યજૂઆત કયી છે . સ્થાાંતયનાાં કાયણ અને વાંજગને 

આધાયે તેભણે ડામસ્યાની આ શ્રેનણઓની કલ્ના કયી છે.  
 

III. ડામસ્યાના ાં તત્ત્લ 

 વભમઃ ક્માયે સ્થાાંતય કયનાય ડામસ્યાન બાગ ફને છે ? આ પ્રચનન ઉિય આલ શલે આજના વભમભાાં વાંકયર ફની ગમ છે 

કાયણ ક,ે ભાતૃબૂનભ ાછા પયલા ભાટેનાાં કાયણન અબાલ અને નલી બૂનભ ય નળક્ષણ , લેાય કે કોટયાંનફક અથે નસ્થય થમેરી પ્રજાને ડામસ્યાભાાં 

ગણલી કે કેભ એ પ્રચનન ઉિય આલ અનનલામથ થઈ ડે છે . શેરાના વભમભાાં સ્થાનાાંતયની પ્રક્રિમા અનનચ્છાએ થતી ણ શલે એ પ્રક્રિમા 

સ્લેચ્છાએ થલા રાગી છે. આ ઉયાાંત, ભૂ બૂનભ છડમા છી, નલી બૂનભ ય નસ્થય ન થઈને વતત નલા -નલા દેળભાાં પયતા યશેલાની લૃનિ ણ 

ડામસ્યાની વ્માખ્િાને ભૂથી જ જયદી યીતે નલિાયલા ભાટે પ્રેયે છે.  

 જન્ભનયાં સ્થાનઃ ફીજી કે ત્રીજી ેઢીના ફાક કે જેભને ભાતૃબૂનભ વાથે કઈ જ અનયવાંધાન નથી, નલી બૂનભભાાં જ તેઓ ેદા થમા છે, 

તેભ છતાાં આગરી ેઢીના લાંળજ અને ભાતા -નતા તથા દાદા-દાદીના બાલનાત્ભક ફાંધને અનયવયીને તેભને ભાતૃબૂનભ ભાટે નલળે રાગણી ેદા 

થામ અને એનયાં વાંલધથન થામ એની ળક્મતાને નકાયી ન ળકામ . આથી, એભ ણ કશી ળકામ કે ડામસ્યાને જન્ભસ્થ વાથે એટર ઊંડ વાંફાંધ 

નથી જેટર ભાતૃબૂનભની વાથેના બાલનાત્ભક જડાણન છે.  
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નાગક્રયકત્લઃ નલા દેળભાાં િક્કવ વભમ વયધી યહ્યા છી અને ત્માાંની કામદાકીમ જરૂક્રયમાતને વાંતષ્મા છી એભ ફને કે સ્થાાંતય 

કયીને ગમેરી વ્મનક્તઓને એ દેળનયાં નાગક્રયકત્લ પ્રાપ્ત થામ . ત્માાંની ળાવનવ્મલસ્થાભાાં એનયાં મગદાન શમ . અને જે-તે દેળનયાં ૂણથ નાગક્રયકત્લ એને 

પ્રાપ્ત થામ. ણ એન અથથ એભ નથી થત કે એ તાની વાંનિન ઉમગ ભાતૃબૂનભના નલકાવ અથે ન કયે... આથી કઈ દેળનયાં નાગક્રયકત્લ પ્રાપ્ત 

કયી રેલાથી એ જે-તે દેળન નાગક્રયક ફને છે ણ ભૂ બૂનભ વાથેનયાં અનયવાંધાન જાલી યાખીને એના વાંલધથનઅથે કામથયત યશેલાના કાયણે એને 

ડામસ્ક્રયક કશી ળકામ એભાાં કઈ ફે ભત નથી . આભ, કઈ ણ દેળનયાં નાગક્રયકત્લ ભી જલાથી એન ડામસ્યાભાાં ઉલ્રેખ ન થલ જઈએ એ 

ભતને સ્થાન નથી. 

 ભૂબૂત અનયવાંધાન અને વ્મનક્તગત ઓખઃ ક્રકભ ડી. ફટરય નાભના નલદ્લાન ડામસ્યાની વ્માખ્મા આતી લખતે અત્માંત ભશત્લની 

ફાફત તયપ નનદેળ કયે છે . તેભના ભતે, “being part of a diaspora implies a sense of identification with a group, or the 
feeling of belonging to a certain identity. Families play a role in supporting or rejecting this identification, as 
do legal norms (citizenship for second generation), educational programs and the possibility to travel”. 
(Butler, 2001)ડામસ્યાન અથથ એભ છે કે તભે કઈ એક િક્કવ પ્રકાયનાાં રક્ષણ ધયાલતા જૂથ વાથે એકત્લ અનયબલ છ . એ જૂથની 

વાભાનજક-વાાંસ્કૃનતક ઓખને જ તભાયી ઓખ ભાન છ . ક્રયલાય અને વભ્મ આ પ્રકાયની અનયવાંધાનની નસ્થનત અને ઓખ 

નલકવાલલાભાાં ભશત્લન બાગ બજલે છે . એટરે શલે એક નલી ભાનનવકતા જે નલકવી છે તે આ છે કે , વ્મનક્તની કામદાકીમ ઓખ, નાગક્રયકત્લ, 

જીલનન વભમગા ઇ. જેલી ફાફત નલગતના સ્તયે જે શમ તે, ણ વ્મનક્ત બાલનાત્ભક યીતે, વાાંસ્કૃનતક યીતે, યીત-ક્રયલાજની યીતે જે વભ્મતા 

વાથે અનયવાંધાન અનયબલતી શમ અને તાની ઓખ છતી કયતી શમ એને એભ જ ભાની ડામસ્યાનાાં સ્લરૂને સ્ષ્ટ કયલયાં.  
 

IV. વભાન 

 “નનલાથવનના વાનશત્મન વદીઓન ઇનતશાવ છે. મયગથી અનેક બાાઓભાાં અનેક વાનશત્મસ્લરૂભાાં નનલાથવનનયાં વાનશત્મ યિામયાં છે, 

આજે ણ યિામ છે અને આલતીકારે ણ યિાળ.ે કૃનની ળધભાાં એન ઉદ્ગ ભ છે અને અનેક ભશાન વાનશત્મકૃનતઓ દ્લાયા એની ઉત્િાાંનત થતી 

યશી છે . દવેક શજાય લથ ૂલે કૃનની ળધ છી ભનયષ્મજાનતભાાં સ્થાાંતયન આયાંબ થમ . તે ૂલે ભનયષ્મ ગયપાલાવી -લનલાવ, ભત્સ્માશાયી -

ભાાંવાશાયી, અને લલ્કરધાયી -િભથધાયી શત . કૃનની ળધને કાયણે એણે સ્થાાંતય કમયું અને એ ગ્રાભલાવી , અન્નાશાયી અને લસ્ત્રાધાયી થમ . 

આયાંબભાાં એણે ગયપાભાાંથી , લનપ્રદેળભાાંથી ગ્રાભભાાં , ગ્રાભપ્રદેળભાાં સ્થાાંતય કમયું . છી એણે ગ્રાભપ્રદેળભાાંથી નગયભાાં સ્થાાંતય કમયું . કારિભે એ 

લનલાવીભાાંથી ગ્રાભલાવી અને ગ્રાભલાવીભાાંથી નગયલાવી થમ . આજે ણ એની સ્થાાંતયની પ્રક્રિમા િારી યશી છે ”. (બગત, ૨૦૦૫ ) 

ગયજયાતી બાાના અગ્રણી કનલનયાં આ અલતયણ વદીઓથી િારી આલેરી ભાનલ ઉત્િાાંનતની પ્રક્રિમાને રાઘલભાાં ભાર્મભક યીતે પ્રગટ કયે છે . કાયણ 

કે, સ્થાાંતયની પ્રક્રિમા અનલયત િારી યશી છે , ડામસ્યાની નલબાલના ણ વતત ઉત્િાાંનતની નસ્થનતભાાં નલા નલા અથથવાંકેત અને વાંદબોને 

ધાયણ કયતી આગ લધી યશી છે.  
“I am forced to admit that I am, to them, nothing but a series of destinations with no meaningful  

expanses in between.”  
― Monique Truong, The Book of Salt 
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