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Discursive Components of Islamic Caliphate 
Geopolitical Expansion in the Rashidun Caliph’s 
Era from the Laclau and Mouffe Perspective

[Afzali R, et al; 2014] Discursive territoriality ...; [Agnew J; 2008] Politics: Critical essays ...; [Belazari AIY; 2019] 
Islamic ...; [Barzegar I; 2006] The history of state development ...; [Caporaso J, Levine D; 2013] Theories at 
political ...; [Dalby S; 1991] Critical geopolitics: Discourse ...; [Donner F; 1981] The early Islamic ...; [Ebne_Aseer 
A; 1995] The complete history of Islam ...; [Ebne-Arabi A; 1985] Brief history of the ...; [Emamijoo M H, Razavi H 
; 2012] A study of the centrality ..; [Esposito JL; 1998] Islam: The straight ...; [Feirahi D; 2007] History of state 
evolution ...; [Foucault M; 2008] The birth of bio politics ...; [Fuller G, Lesser I; 2005] A sense of siege: The ...; 
[Ghaderi H; 1996] The transformation of caliphate ...; [Gallaher C, et al; 2011] Key concepts in political ...; 
[Ghanavat A; 2013] Imam Ali and ...; [Gohari Fakhrabadi M; 2019] The conquests and the Rashidun ...;  [Gregory 
D; 2009] The dictionary of human ...; [Hafeznia M, et al; 2017] The pattern of political management ..; [Hagheghat 
S; 2002] Methodology of political ...; [Jafareyan R; 2001] History of the caliphs from the ...; [Jorgensen M, Phillips 
L; 2016] Discourse analysis as theory ... [Jones M, et al; 2007] An introduction to political ... [Laclau E, Muffe C; 
2001] Hegemony and socialist ... [Laclau E; 1990] New reflections on the ... [Lapidus IM; 2008] A history of 
Islamic ... [Lacoste Y, Giblin B; 1999] Facteurs ET opinions ... [Lashgari Tafreshi E; 2013] Geopolitical 
contradictions between ... [Madelung W; 2006] The succession to Muhammad ... [Mohammadi Malayeri M; 
2000] Iran’s history and culture during ... [Mahmoudpour M; 2018] The military power of Muslim ... [Masoudi 
HA; 2011] Moruj ... [Moss L; 2002] The new political ... [Moradi E, Afzali R; 2013] New thoughts in ... [Planhol XD 
; 2011] Les Fondements ... [Soltani AA; 2004] Discourse analysis as ... [Tabari MIJ; 2005] History of the prophets  
... [Turner B; 2000] Weber and Islam ... [Valv AM, Bakhteyari S; 2010] Religious policy of the ... [Watt WM; 1974] 
The majesty that ... [Weber M; 2018] The sociology of ... [Yaqubi AIE; 2010] Al-Yaqubi: The ... [Zaydan J; 2010] 
History of Islam ...

Introduction One of the most important approaches in critical geopolitics; is Understanding the function 
of the discourse in geopolitical actions emergence of political units.  In this approach, the geopolitics 
territorial expansion has a meaning that the interpreter should understand according to constructed 
components in the text. From the “Laclau” and “Mouffe” perspectives, this geopolitical text; at some point 
in history has been constructed by the socio-political discourse and from an identity, perspective has 
gained meaning from distinction with other discourses.  In this regard, the territorial expansion pattern 
of the Rashidun Caliphs (Abu Bakr, Omar, and Uthman) era between 11 and 35 A.H. was the basis for a 
semantic break with the geopolitical paradigm of the Holy Prophet (PBUH). Because in the Prophet of 
Islam (PBUH) era, Islamic world borders expansion was interpreted in direction of Islamic teachings 
expansion, which was different from the territory expansion discourse pattern in the Rashidun Caliphs 
era. This research has analyzed the discourse components effective on territorial expansion policy 
creation during the Rashidun Caliphs leadership from the “Laclau” and “Mouffe” perspectives. 
Conclusion In the Rashidun caliph’s era, with the signifier formation of Islamic territory expansion as 
a religious mission; the Islamic government’s geopolitical policies changed. So, a type of alienation was 
formed in the Islamic government’s geopolitical discourse which turned the Islamic empire borders into 
a holy matter in front of non-Muslims. In addition, wealth growth resulting from territorial expansion 
among the Prophet’s companions as well as the first Muslims was effective in the transformation of 
territorial expansion into the Rashidun Caliphs discourse signifier. On this basis, the Islamic caliphate 
gained more satisfaction from other Muslim tribes; invited them to participate in territorial conquests, 
and considered more benefiting from the booty to be dependent on participating in the war and gaining 
victory in the new territorial conquest. 
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Determining the Spatial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding Area Using the 
method of measurement of Inductive flows

[Anonymous; n.d.] 141.ir; [Bayat A, et al; 2017] Assessment and evaluation of the ...; [Davoudi S; 2008]
Conceptions of the city-region ...; [Dickinson RE; 1964] City and region: a geographical ...; [Erdem MS; 
2019] The new regionalism approach at regional ...; [Geddes P, et al; 2021] Cities in ...; [Hahs AK, 
McDonnell MJ; 2005] Selecting independent measures to quantify Melbourne’s urban–rural ...; 
[Mohajerani A A; 2010] Disharmony in the spatial distribution of the population ...; [Parr JB; 2007]
Spatial definitions of the city: four ...; [Reznikova N, et al; 2018] The policy of economic nationalism: 
from origins ...; [Sarafi M, Nejati Alaf N; 2014] New regionalism approach for improving ...; [Sasanpour 
F, Zare M; 2019] An analysis of the status of development in the ...; [Sezgin E, et al; 2017] The mystery 
of membrane organization ...; [Sharifzadegan MH, Fathi Farzaneh A; 2016] Iran’s regional 
competitiveness spatial ...; [Sharifzadegan MH, Nedayi Tusi S; 2012] The sociology of ...; [Soderbaum F 
; 2015] Early, old, new and comparative regionalism ...; [Taghvaei M, Saberi H; 2010] An analysis of 
Iran urban systems ...; [Turok I; 2009] Limits to the mega-city region ...; [Ziari K, et al; 2009]
Investigation of populative and residentive ...

Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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ی کیتیژئوپلهای گفتمانی قلمروگستری مولفه
ال الک خالفت اسالمی در عصر خلفای راشدین از نظر

 موفهو 
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 ایرانگروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، 

 
 چکیده

انتقادی، شناخت عملکرد  کیتیژئوپلترین رویکردهای یکی از مهممقدمه: 
 . در این رویکرداستواحدهای سیاسی  کیتیژئوپلهای ها در ظهور کنشگفتمان

آن را با توجه به  ستیبایممعنایی دارد که مفسر  کیتیژئوپلقلمروگستری 
این متن  موفهو الکال  های برساختی درون متن فهم نماید. از منظرمولفه

مند شده سیاسی ساخت-ژئوپلیتیک، در مقطعی از تاریخ بوسیله گفتمان اجتماعی
ها معنا یافته است. بنابراین و از منظر هویتی در تمایز با دیگر گفتمان

سیاسی آن از ارکان ضروری -ی اقتصادیشناسی گفتمان و تفسیر پیامدهاهویت
. در این راستا الگوی قلمروگستری عصر استگفتمانی  کیتیژئوپلمطالعات 

ساز گسست معنایی هجری قمری زمینه 35تا  11ی هاسالخلفای راشدین بین 
بود. چرا که در عصر پیامبر  )ص(با پارادایم سیاست ژئوپلیتیک عصر رسول اکرم

های اسالمی تفسیر ی جهان اسالم برای گسترش آموزهگسترش مرزها )ص(اسالم
که با الگوی گفتمانی قلمروگستری عصر خلفای راشدین متمایز بود. در  شدیم

های گفتمانی موثر بر ایجاد سیاست این پژوهش کوشش شده تا مولفه
ل مورد تحلی موفهو الکال  حاکمیت خلفای راشدین از منظر دورهقلمروگستری در 

قرار گیرد. در این راستا در مرحله اول چگونگی برساخت هویت و اقتصاد سیاسی 
تمانی های گفشود. سپس مولفهاز طریق قدرت سیاسی از منظر تئوریک بررسی می

قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک در عصر خلفای راشدین و تبدیل آن به عنوان 
 . شودیمرسالت دینی بیان 

های تحقیق نمایانگر آن است که در دوره خلفای راشدین با یافته گیری:نتیجه
ای از گیری دال مرکزی گسترش قلمرو اسالمی به مثابه رسالت دینی، گونهشکل

سازی در گفتمان سیاست ژئوپلیتیک حکومت اسالمی شکل گرفت که غیریت
دیل ب دفاع و گسترش مرزهای امت اسالمی در برابر غیرمسلمانان به امری قدسی

رشد ثروت حاصل از قلمروگستری در میان صحابه و نیز شد. ضمن اینکه 
شدن قلمروگستری به مثابه دال مرکزی گفتمان مسلمانان نخستین در تبدیل

بود. از این نظر، خالفت اسالمی برای کسب رضایت هرچه  موثرخلفای راشدین 
مینی دعوت و بیشتر سایر طوایف مسلمان، آنها را به حضور در فتوحات سرز 

مندی بیشتر از غنایم را منوط به حضور در جنگ و کسب پیروزی در فتح بهره
 دانست. های جدید میسرزمین

 ژئوپلیتیک، خلفای راشدین، گفتمان، هویت، اقتصاد سیاسی کلیدواژگان:
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 ehsanlashgari80@yahoo.com مسئول: نويسنده*
 
 قدمهم

تا  (Geopolitics)های مسلط ژئوپلیتیک ها و چارچوبنظریه
های عینی جغرافیا و اثرگذاری آن اواسط قرن بیستم اغلب بر جنبه

های قدرت استوار بود. در این مضمون، بر روابط بین کشورها و بلوک
های علوم جغرافیایی به ژئوپلیتیک نیز به عنوان یکی از گرایش

های یابی علل ستیز، رقابت و همکاری مبتنی بر دادهمطالعه و ریشه
 پرداختاعم از طبیعی و انسانی در مقیاس فراملی میجغرافیایی 

[Dalby, 1991]ضعف  مشاهدهتدریج با . این در حالی است که به
های های ژئوپلیتیک اثباتگرا و عدم پاسخگویی به تناقضپیشبینی

های ژئوپلیتیک فراوان ایجادشده، اندیشمندان به سوی چارچوب
رویکردهای ژئوپلیتیک ترین انتقادی سوق یافتند. یکی از مهم

، ستاها در مطالعات ژئوپلیتیک انتقادی، شناخت عملکرد گفتمان
تاریخی در -طوری که در این رویکرد عملکرد گفتمان سیاسیبه

قلمروخواهی کشورها و واحدهای سرزمینی در مقیاس فراملی مورد 
 . [Reuber, 2009] ردیگیممطالعه قرار 

ای است که در کردی میان رشتهدر این راستا تحلیل گفتمان روی
 ای یافته استهای اخیر در مطالعات ژئوپلیتیک کاربرد فزایندهدهه

از پیشگامان این  توانیمرا  اتوتایلو  اگنیوو اندیشمندانی همانند 
. در [Agnew & Tuathail, 2008] دانسترویکرد حرکت نوین 

های متمایز اقتصادی، سرزمینی، قومی، دینی و غیره این رویکرد ایده
-صورت خنثی در جامعه وجود دارد که در مقطع مشخص زمانیبه

فضایی توسط اصحاب قدرت و شارحان آنها در قالب گفتمان، 
ا یابند. در این راستبندی شده و به موقعیت هژمون ارتقاء میمفصل

گفتمانی نیز بیش از آنکه رفتارها و در چارچوب ژئوپلیتیک 
های سیاست ژئوپلیتیک واحدهای سیاسی صرفًا در چارچوب کنش

مقتضیات مادی تحلیل شود، به فرآیندهای مرتبط با ایدئولوژی و 
شود تاریخی حاکم بر جوامع پرداخته می-اندیشه سیاسی

[Gregory et al, 2009: 745] . 
الم، توسعه فزاینده و گسترش های مهم تاریخ صدر اسیکی از جنبه

سریع فتوحات اسالمی پس از رحلت پیامبر اسالم )ص( در عصر 
گسترش هجری قمری بود.  35تا  11های خلفای راشدین بین سال
 به و ر بوداز نظر سرعت و گستردگی چشمگیقلمرو حکومت اسالمی 

 یافت گسترش شمال آفریقاو ایران  شام، جزیره عربستان،سراسر شبه
در . های زمان خود را ایجاد نمودو یکی از مقتدرترین امپراطوری

بزرگ مجاور جهان وری طدو امپرا حکومت خلفای راشدین دورهطول 
های شکستساسانیان و بیزانس  هایاسالم، مشتمل بر امپراطوری

 نظامی سختی را از مسلمانان متحمل شدند.
ز سان، زمینهقلمروگستری عصر خلفای راشدی دهیااز سوی دیگر 

ه شد. چرا ک )ص(گسست معنایی در پارادایم سیاسی عصر رسول اکرم
گسترش مرزهای سیاسی حکومت اسالمی   )ص(در عصر پیامبر اسالم
های اسالمی و در راستای برقراری عدالت و برای گسترش آموزه

 Mohammadi]شد مساوات میان مسلمانان تفسیر می

Malayeri, 2000] دوران خلفای راشدین گفتمان . لیکن در
های دیگری شد که با گفتمان ها و مدلولقلمروگستری دارای مولفه

ی از مطالعات اپارهمتفاوت بود. در  )ص(سیاسی عصر پیامبر اسالم
تاریخ اسالم علت گسترش این فتوحات ناشی از ضعف قوای نظامی 

خی ر ایران و روم به سبب جنگ طوالنی با یکدیگر ذکر شده است. ب
ترین محرک قبایل دیگر از اندیشمندان نیز فقر و گرسنگی را مهم

 ,Zaydan]اند های مجاور دانستهجزیره عربستان به سرزمینشبه

. این در حالی است که تاکنون قلمروگستری سرزمینی در [2010
کال ال خلفای راشدین بر مبنای تحلیل گفتمانی مبتنی بر تفسیر دوره
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قرار نگرفته است. این دو اندیشمند تحلیل  مورد مطالعه موفهو 
شناسی به عالم سیاست و اجتماع سرایت زبان حوزهگفتمان را از 

داده و از آن به مثابه ابزاری نیرومند برای تحلیل اجتماعی خود 
ی گفتمان تمامیت موفهو الکال  اند. در برداشت کلی،استفاده نموده

از منظر هویتی در تمایز  که استمندشده در مقطعی از تاریخ ساخت
مان و شناسی گفتیابد. بنابراین هویتهای دیگر معنا میبا گفتمان

سیاسی آن از ارکان ضروری مطالعات گفتمانی -پیامدهای اقتصادی
این پژوهش کوشش شده تا گفتمان  . در این راستا دراست

قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک خلفای راشدین از طریق چگونگی 
یابی اقتصاد سیاسی با استناد ویت امت اسالمی و ساختبرساخت ه

به منابع و کتب نظری واکاوی شود. در این راستا در مرحله اول 
جایگاه برساخت هویت و اقتصاد سیاسی از طریق قدرت سیاسی و 

ها در ساخت گفتمان سپس چگونگی عملکرد این مولفه
تبدیل  وقلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک در عصر خلفای راشدین 

 . شودیمآن به عنوان رسالت دینی بیان 
 

 ژئوپلیتیک گفتمانی
در چارچوب دیدگاه گفتمانی کنش، ژئوپلیتیک مخلوقی است که از 

اقتصادی حاکم بر جامعه شکل -ها و فرآیندهای اجتماعیاندیشه
. در ژئوپلیتیک گفتمانی [Laclau & Muffe, 2001]گیرد می

تصمیم  برای قلمروخواهی و اقدام برای قلمروگستری، معنایی دارد 
های درون متن و آن را با توجه به مولفه ستیبایمکه مفسر 

های رقیب فهم نماید. از سازی آن با سایر گفتمانچگونگی غیریت
این رو محققان تالش دارند بجای تمرکز بر شناسایی تأثیر عوامل 

ی هاگیری سیاست خارجی، دریابند چگونه ایدهسرزمینی در شکل
نیک عیت هژموهای حاکم در موقسیاست ژئوپلیتیک توسط گفتمان

. در این دیدگاه، ژئوپلیتیک نوعی پراکتیس جانبدارانه رندیگیمقرار 
قدرت،  برای بازنمایی قلمروخواهی  گفتمانی و دئولوژ یامبتنی بر 

 & Lacoste, Yves] استژئوپلیتیک در مقطع مشخصی از تاریخ 

Giblin, 1999]هایی واژه موفهو الکال  . در چارچوب دیدگاه
های مدلول تواندیمیتیک در ادوار مختلف تاریخ همچون ژئوپل

گوناگون داشته باشد. به بیان دیگر مفاهیم سرزمین، مرز و حاکمیت 
و بر  دهستنبرای شکل دهی به قلمرو با یکدیگر دارای رابطه متقابل 
 Jones et]این اساس قلمرو متاثر از قدرت، سلطه و مالکیت است 

al, 2004] ها ناظر بر اهانه حکومتلیکن تمایالت قلمروخو
هایی است که در مقطعی از تاریخ در موقعیت برتری نسبت گفتمان

جویی و نفوذ را ها قرار گرفته و کنش سلطهبه سایر گفتمان
بخشد. به بیان دیگر کنشگران و بازیگران سیاسی برای مشروعیت می

قلمروخواهی صرفًا نیازمند قدرت سخت برای توسعه نفوذ خود 
 هایی هستند که مشروعیت اینبلکه نیازمند اندیشه و ایده نیستند

 قلمروخواهی را توجیه نماید. 
بر این مبنا محققان ژئوپلیتیک گفتمانی در آثار خود به تبیین 

یابی تحوالت ژئوپلیتیک از طریق گردآوری، چگونگی شکل
پردازند. در سیاسی می-های اجتماعیسازماندهی و چیدمان زمینه

های پنهان و اه سعی در آشکارسازی روابط و مکانیسماین دیدگ
غیرعینی است که باعث رواج مفاهیم خاصی در اذهان عمومی و از 

گیری رویدادهای ساختن مفاهیم و معانی دیگر و شکلمیدان خارج
. بنابراین عاملیت [Moradi & Afzali, 2013] شودژئوپلیتیک می

سیاست ژئوپلیتیک کشورها متاثر از چگونگی برساخت هویت، 
سازی نسبت به کشورها و ساماندهی اقتصاد سیاسی و غیریت

د. دهننیروهای رقیبی است که مجموعًا سازه گفتمانی را شکل می
ویژه در این راستا در ژئوپلیتیک گفتمانی از ابزارهای شناختی به

های محدود به زمان معین استفاده ک برای تعمیمعقالنیت دیالکتی
و به جای تاکید  انجامدیمهای تفریدی که به کشف گزاره شودیم

های ژئوپلیتیک کشورها بر بودن رفتارها و سیاستریختبر هم
 بازاندیشی موضوعات و مسائل ژئوپلیتیک تاکید دارد. 

زارگرایانه د اباذعان نمود که سنت کالسیک ژئوپلیتیک رویکر  توانیم
طوری که از تاریخ برای بازاندیشی مفاهیم و اصول به تاریخ دارد، به

گیرد. در حالی که ژئوپلیتیک ها بهره میو برای تصدیق گزاره
ها گفتمانی با به رسمیت شناختن مقاطع تاریخی، معتقدند گفتمان

 ناپذیرهای خاصی استوارند و لذا قیاسهر کدام بر مبانی و مولفه
های تعمیمی بوده و اتصال تاریخی به یکدیگر ندارند. گزاره

گیران . در این رویکرد تصمیمداندیمژئوپلیتیک کالسیک را مردود 
سیاست خارجی صرفاً روایتگر منافع کشورهایشان بر مبنای موقعیت 
جغرافیایی یا ساختارهای عینی تهدیدکننده در روابط بین الملل 

است که چگونه زبان مرتبط با گفتمان  بلکه تمرکز بر آن نیستند
اجتماعی فهم خاصی از وضعیت سیاست ژئوپلیتیک را به -سیاسی

اثر تحوالت  . ژئوپلیتیک گفتمانی[Moss, 2002]وجود آورد 
ها را در اجتماعی، جابجایی بازیگران سیاسی و ایدئولوژی-اقتصادی

ط بررسی نموده و ارتبا قلمروخواهی و قلمروگستری کشورها را
ی بندچگونگی جابجایی و مفصلحوادث و رویدادهای تاریخی را با 

دادن بندی، قراردر این رویکرد مفصل .دینمایم مطالعه هاگفتمان
طور طبیعی در کنار هم قرار ها در کنار یکدیگر است که بهپدیده
 . [Laclau, 1990] ندارند

در چارچوب رویکرد گفتمانی منافع سیاست ژئوپلیتیک از طریق 
. بدین ترتیب نظام معنایی یک گفتمان کندیمدشمن هویت پیدا 

بایست در مقابل ساختار معنایی گفتمان رقیبش قرار داد و را می
. [Soltani, 2004]های معنایی را پیدا نمود نقاط درگیری و تفاوت

مده و انسان نیز آن را در جایی کشف بنابراین هویت از جایی نیا
 بندیننموده بلکه حاصل شرایط اجتماعی جوامع است. با مفصل

هویت ذیل یک ایدئولوژی تاریخی نیاز جوامع به تمایز از دیگران و 
و این تفاوت و ادغام امکان  شودیمادغام در یکدیگر تامین 

های سیاست ژئوپلیتیک کشورها و واحدهای یابی کنشهویت
. اصواًل ضدیت، [Afzali et al, 2015] آوردیمسیاسی را فراهم 

ها، جوامع و کارگزاران مرزهای هویتی امری است که از راه آن گروه
و بعد سیاسی فضا نیز جلوه مادی و عینی  شناسندیمخود را باز 

همین ضدیت است. بر این اساس قدرت نیز امر یا شی یا موقعیتی 
 ای است که طی آنه استراتژی یا ایدهنیست که تسخیر شود بلک
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. لذا نظام گفتمانی در ندیآیمها به وجود ها با طرد غیریتهویت
ند بندی نیستبرساختن خویش عناصری را که قابل جذب یا مفصل

 .دهدیمغیریت یا سرکوب قرار  حوزهدر 
های سیاسی پس از استقرار در مصدر قدرت از سوی دیگر گفتمان

اقتصاد سیاسی متناسب با خود را نیز ایجاد خواهد صورت تبعی به
تر، موضوع اقتصاد سیاسی عبارت از فرآیندها و نمود. به بیان دقیق

ی معینی از طبقات با نفوذ هاگروهروابطی که از طریق آنها، 
سیاسی تخصیص منابع ثروت را  برای مشروعیت و منافع -اقتصادی

اقتصاد سیاسی، شامل  .[Gallaher, 2011]خود به کار می گیرنند 
 یهانظاممطالعه اصول حاکم بر تولید و توزیع کاال و خدمات در 

اقتصادی کشورها و بررسی نقش بازیگران سیاسی در کنترل 
 & Caporaso] استآفرین در فضای جغرافیایی فرآیندهای ثروت

Levine, 2013]  و چگونگی ایجاد فرآیندهای مصرف، مالکیت
ها یا کاهش آن منتج از عملکرد دولت ایجاد نابرابری منابع، چگونگی

در این مطالعات کیفیت توزیع جغرافیایی  .ردیگیممورد مطالعه قرار 
 و هادولتسرمایه، درآمد، خدمات و تنظیم قوانین اقتصادی توسط 

. پیامد آن آشکارسازی ردیگیمچگونگی تولید فضا مورد مطالعه قرار 
ی معناداری است که به عنوان پیامد اهنظاموجود فرآیندها و 

و صرفًا در چارچوب  دهندیمگیری و تخصیص رخ مکانیسم تصمیم
. [Foucault, 2008] نیستندمنطق انباشت سرمایه قابل تبیین 

این مفهوم زمینه را برای تولید رژیم خاصی از حقیقت و نه حاکمیت 
صاد هوم اقتو در نتیجه مف حقیقت بازار بر سیاست هموار نموده است

 از بررسی کارکردهای محض چیزی بیشترکه با  ابدییمسیاسی ظهور 
 . استدر ارتباط اقتصادی، همانند عرضه و تقاضا 

 
 قلمروگستری خلفای راشدین و برساخت امت اسالمی 

« یتغیر»و « ضدیت»از منظر گفتمانی برساخت هویت، بدون معرفی 
ها اساسًا در ضدیت و تفاوت با یکدیگر آن ناممکن است و هویت

یابند. گفتمان اگرچه همانند نظام زبانی به عناصر درون معنا می
بخشد لیکن برای ساخت بندی، هویت میخود به واسطه عمل مفصل

های خارج از خود نیز رجوع نماید هویت ناگزیر است به گفتمان
[Hagheghat, 2002] در این راستا در دوره خلفای راشدین با .

گیری دال مرکزی گسترش قلمرو اسالمی به مثابه رسالت شکل
سازی در گفتمان سیاست ژئوپلیتیک ای از غیریتدینی، گونه

حکومت اسالمی شکل گرفت که در مضمون آن مرزهای قلمرو امت 
برابر غیرمسلمانان به امری قدسی تبدیل و میدان سیاست  اسالم در

های ژئوپلیتیک را حول گفتمان خاص قادر شد سیاست
قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک در برابر سایر ادیان بازنمایی نماید. 

هایی که بیرون از محیط دال موفهو الکال  در چارچوب روش گفتمانی
نوان مواد خامی برای مفصل توانند به عگفتمانی قرار دارند، می

های سیاسی اسالم در های جدید به کار روند. از این رو آموزهبندی
های دیگر تبدیل این دوره به ابزاری برای طرد پیروان ادیان و آیین

 شد. 
اصوالً اسالم بیش از سایر ادیان با ساختار سیاسی و حکومت در هم 

ه سیاسی بود ید دینگیری خوآمیخته است و از همان ابتدای شکل
جزیره ساختار سیاسی شبه .[Fuller & Lesser, 2005] است

الطوایفی بود و عربستان پیش از ظهور اسالم دارای وضعیت ملوک
هر قبیله فرهنگ، آداب و حاکمیت مستقلی برای خودش داشت. به 

عربستان مستعد  رهیجزدلیل تعدد قبایل و کمبود منابع زیستی شبه
 از این رو .[Planhol, 2011]های مستمر بین قبایلی بود درگیری

راگیر فاسالم در سرزمینی ظهور کرد که فاقد نظام سیاسی و حکومتی 
 ص()با ایجاد حکومت اسالمی به رهبری پیامبر اسالمبود،  و منسجم

و اتحاد طوایف حجاز جامعه نوینی بر اساس وحدت دینی شکل 
عربستان سابقه نداشت  رهیجزپیش از آن در شبهگرفت که 

[Esposito, 1998] در نتیجه اسالم بیش از سایر ادیان ابراهیمی .
پیامبر اسالم به  .استهای سیاسی و اجتماعی دارای احکام و آموزه

و  حمسی، موسی، ابراهیمگذار دین اسالم در مقایسه با عنوان بنیان
 طوری کهتنها پیامبری بود که حکومت تشکیل داد. به زرتشت

ای از های اعتقادی متون اسالمی صرفًا به مجموعهآموزه
های فردی برای دستیابی به رستگاری و سعادت دنیوی دستورالعمل

تنیدگی همسبب در زمینه جغرافیاییاین  و اخروی محدود نشد.
ی ی گفتمان سیاستوان انتقادبیشتر دین اسالم با حکومت شد و 

های سیاسی جوامع غیرمسلمان، قابلیت اسالم را نسبت به اندیشه
ای بخشید و ایجاد تصمیم و حرکت برای قلمروگستری فزاینده

 .[Lashgari, 2013]سازی نمود ژئوپلیتیک را زمینه
 خسروپرویزحکومت ساسانیان و در زمان  دورهدر اواخر در این راستا 

ر نامهد )ص(ره عربستان سر بر آورد. پیامبر اسالمجزیدین اسالم از شبه
ای که به چهار فرمانروای آن روز یعنی امپراطوری روم، شاهنشاهی 
ایران، حاکم مصر و پادشاه حبشه نگاشت و آنها را به دین اسالم 

لیکن گسترش جغرافیایی دین اسالم در زمان پیامبر  دعوت کرد.
جزیره عربستان بود و فراتر از آن نرفت. این دوره با محدود به شبه

بودن، نفوذی عمیق در تحوالت بعدی نظریه سیاسی و وجود کوتاه
اجتماعی اسالم داشت و توان گفتمانی حکومت خلفای راشدین را  

های لیتیک با امپراطوریسازی سیاست ژئوپبرای توجیه غیریت
اذعان نمود که خلفای راشدین  توانیمسیاسی مجاور ارتقا بخشید. 

و شارحان گفتمانی این دوره، قلمروگستری دستگاه خالفت را  برای 
ای تفسیر نمودند و گسترش جغرافیایی بازآفرینی چنین جامعه

در  یهای اسالمی را رسالتی  برای اثبات اعتقاد به اسالم نبوآموزه
 نظر گرفتند. 

شدن قلمروگستری از مسیر تلفیق روایت شارحان برای هژمونیک
طوری که مشارکت تعدادی از صحابه قدرت عبور نمود. به-دانش

و  ابوذر غفاری، سلمان فارسینزدیک به پیامبر در فتوحات از جمله 
نمادی از موافقت سیره نبوی با اصل گسترش فتوحات  عمار یاسر

ر بازنمایی گفتمانی این دوره تفسیر شد. حتی خلیفه جغرافیایی د
"انفال" و روایات  سورهویژه در دوم با اتکا به برخی از آیات قرآن به

گسترش فتوحات را به امری سیاسی بدل  )ص(شده از پیامبر اسالمنقل
نمود. وی در تشویق مردم به حضور در جهاد و کسب فتوحات ابراز 

 ص()ماندن قبایل عرب نیست و پیامبر اسالمداشته بود که "حجاز جای 
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آنها را به فتح شهرهای کسری و قیصر بشارت داده است" 
[Ghaderi, 1996]مندی شارحان از اندیشه "جهاد" در قرآن . بهره

سازی آن  برای ایجاد اتحاد میان کریم و روایات اسالمی و برجسته
و های اصلی برساخت هویت امت طوایف مسلمان از مولفه

 سازی علیه رقبا بود.غیریت
بندی و چینش ذهنی چنین تلفیقی از دانش و قدرت، امکان مفصل

ها حول قلمروگستری ژئوپلیتیک خلفای راشدین را از طریق سوژه
اقناع عرفی فراهم نمود. در خوانش گفتمانی آنها جهاد با پیروان 

و مومنان بدان ترغیب  شدیمادیان دیگر جنگ مقدس قلمداد 
در  )ع(علیخلفا با  مشاوره. در این دروه [Lapidus, 2008]شدندمی

اخذ تصمیمات راجع به فتوحات، مورد استناد قرار گرفت و این 
های پیش آمده بعد از جریان شدن کدورتمساله نمادی از کاسته

ضمن اینکه در آغاز . [Ghanavat, 2013]سقیفه تفسیر شد 
ه اول تردیدهایی متوجه مشروعیت وی بود و شماری حکومت خلیف

 ,Yaqubi]از اصحاب پیامبر حاضر به بیعت با خلیفه جدید نشدند 

تردید بعثت پیامبر اسالم در مکه و هجرت ایشان به . بی[2010
بندی های الزم را برای مفصلمدینه و تشکیل حکومت اسالمی زمینه

ال نهم هجری و یک سال ویژه در ستمدن اسالمی فراهم نمود. به
پیش از رحلت پیامبر اسالم به برای کثرت مراجعات قبایل مختلف 

جزیره عربستان به پیامبر اسالم برای بیعت با ایشان به عنوان شبه
"سال بیعت" موسوم شد. این در حالی بود که بسیاری از تازه 

های ویژه در خارج از شهرهای مکه و مدینه در سالمسلمانان به
 [Hafeznia et al, 2017]تهایی رسالت پیامبر ایمان آورده بودند ان

و با توجه به عدم تعمیق اعتقادات اسالمی در میان آنها هنوز هویت 
طور کامل به امت اسالمی در جغرافیای سیاسی جهان اسالم به

 آفرین تبدیل نشده بود. ای سراسربین و انضباطپدیده
شدن نفوذ سران از سوی دیگر اجرای اصول اسالمی موجب محدود

قبایل در امور داخلی خود و مخالفت آنها با حکمرانی متمرکز در 
زعامت خلیفه اول به تدریج  دورهطوری که از خالفت اسالمی شد. به

ای در مناطق های محلی مبتنی بر مدیریت طایفهجایگاه حکومت
ای خود را به حاکمیت متمرکز دولت عربستان ج رهیجزمختلف شبه

نشین قرار گرفت و مرکزی داد. این تحول مورد اعتراض طوایف بادیه
خود را در قالب جنبش اهل رده نمایان ساخت. ضمن اینکه پیامبران 
دروغینی نیز میان قبایل تازه مسلمان این مناطق ظهور نموده بود 

های پیروی از سنت که غالبًا به دلیل ضعف هویتی و تمایل آنها به
. در چنین [Jorgensen & Phillips, 2016]پیشینی خود بود 

، گفتمان قلمروگستری موفهو الکال  زمینه اجتماعی، طبق دیدگاه
هم ارزی هویت طوایف و مناطق مختلف را ایجاد  رهیزنجتوانست می

نموده و مشروعیت الزم برای تمرکز مدیریت سیاسی قلمرو اسالمی 
 ماید. را تامین ن

در چنین شرایطی خلیفه اول کوشش نمود ساختار دولت را در 
ختن به راه اندا در این راستا راستای مقابله با ارتداد ساماندهی نماید.

فتوحات فراگیر موجب شد تا بخشی از منتقدان خلفا راهی فتوحات 
شوند و خالفت اسالمی از انتقادات آنها در امان باشد و این مساله 

گیری هویت منسجم امت اسالمی ای برای شکلزمینه توانستیم
قلمداد شود. به بیان دیگر گفتمان قلمروگستری متناسب با خوی 

مان ها و دارایی مردنشین بود که تمایل داشتند سرزمینقبایل بادیه
ساکن در قلمروهای دیگر را تصاحب کنند. پیش از ظهور دین اسالم 

جزیره عربستان وجود زندگی بهعناصر اصلی حیات اجتماعی ش
ی، عدم وجود حاکمیت سیاسی فراگیر، فقدان اقتصاد متکی الهیقب

بر یکجانشینی، نبود قوانین مدنی و وجود عصبیت و گرامیداشت 
. غالب نیروهای نظامی ارتش [Feirahi, 2007]ای بود نسب طایفه

م ر اسالهای آخر رسالت پیامباسالم از همان اعرابی بودند که در سال
تداد نیز به ار  )ص(ایمان آورده بودند و اندکی بعد از رحلت پیامبر اسالم

 گرویدند. 
جزیره کات ارتدادی برخی طوایف شبهتحر خلیفه اول  دورهدر 

عربستان که به دنبال بازگشت به خصلت دوران جاهلی بودند و 
در حکمرانی جامعه  )ص(فقدان جایگاه کاریزماتیک پیامبر اکرم

 ,Watt]ی، موجب شکنندگی انسجام جامعه اسالمی شد اسالم

. از این رو حفظ انسجام قلمرو اسالمی نیازمند انگیزه [1994
سازی هویتی میان خالفت مستقر در مدینه فراگیرتری بود که غیریت

های سازی میان خالفت و امپراطوریو این طوایف را با غیریت
قبایل اهل رده )مرتدین( مجاور جهان اسالم جایگزین نماید. سرکوب 

آمیز باشد که بتواند نیروهای توانست موفقیتتنها زمانی می
تری در سیاسی این قبایل را در راستای فتوحات بزرگ-اجتماعی

 .[Donner, 1981]جزیره عربستان بسیج نماید خارج از شبه
دادن قابلیت گشودن جبهه خارجی و تعریف دشمن جدید و سوق

جزیره نشین به سوی دشمن بیرون از شبههرزمی طوایف بادی
هویت  توانستیمعربستان در قالب گفتمان قلمروگستری 

از این رو از خلیفه اول نقل شده بود "از  منسجمی را ایجاد نماید.
گردان نشوید که هر قومی از جهاد باز بماند جهاد در راه خدا روی

 .[Tabari, 2005]" شودمیذلیل 
اه بزرگی سپ ابوبکربالفاصله پس از پایان غائله ارتداد،  در این راستا

را برای حمله به شام تدارک دید و فرماندهی آن را به سرداران قریش 
از جمله خاندان اموی داد. مدتی بعد نیز حمله به ایران در دستور 

 منطقه سرحدی حیره ابوبکرخالفت  سالهدو  دورهکار قرار گرفت و در 
انی به تصرف مسلمانان درآمد. تنها مانع سرکشی از امپراطوری ساس

اهل رده )مرتدان( و ترغیب آنها به قرارگیری ذیل هویت امت 
فتوحات میان آنها بود، ضمن اینکه خطر  دهیااسالمی، اشاعه 

 ای برای آنها داشتبازگشت ارتداد نزد آنها را با توجه به منافع عمده
در مورد برخی از مناطق  ویژهرساند. این سیاست بهبه حداقل می

حکومت مرکزی به دور بودند نظیر  سلطهجزیره عربستان که از شبه
 ای عراق کاماًل موثر واقع شد. های شام و مناطق حاشیهبیابان

به همین دلیل خلیفه اول که در پی نخستین فتوحات در منطقه 
شام و عراق در اوج قدرت و شهرت بود، در آخرین روزهای حیات 

را به جانشینی خود برگزید و انتقال قدرت به  خطابعمربن خود،
خلیفه دوم به دلیل همین فتوحات به آسانی صورت گرفت. از این 

رغم اینکه تا پیش از ظهور اسالم قدرت نظامی این قبایل رو علی
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ای و در قلمرو سیاسی اهمیت منطقههای خرد و کمبدوی  برای نزاع
این پس قدرت نظامی آنها در راستای ، از شدیممیان قبایل صرف 

گسترش فتوحات و برساخت هویت متجانس امت اسالمی به کار 
گرفته شد. خلیفه دوم نیز برای تقویت این گفتمان تمام قبایل 

جزیره عربستان را بسیج نمود و با کسب فتوحات بزرگ در ایران، شبه
این  مصر و شام به عنوان معمار امپراطوری اسالمی شناخته شد.

فتوحات طوایف عرب را به سپاهیان متحدی تبدیل نمود که در 
ن در ای مندانه سهیم بودند.قلمروگستری دستگاه خالفت رضایت

بر مردم »داد راستا خلیفه سوم به عامالن خود در شهرها دستور می
 . [Tabari, 2005]« سخت بگیرنند و آنان را روانه جهاد بسازند

 یی بود که برایهامولفهگرایی عربی نیز در این دوره از جمله قومیت
هم ارزی با دال مرکزی قلمروگستری به کار گرفته شد. دستگاه 

ویژه در دوران خلفای دوم و سوم با حکمرانی خالفت اسالمی به
سازی تعصبات نژادی اعراب، برساخت امت اسالمی را دچار برجسته

دت سیا»به قدرت رسیدن ابوبکر بازتولید  خدشه نمود. از جمله با
یفه خل دورهو هژمونی قریش بر سایر قبایل عملی شد. در « ایقبیله

عربستان غالمان عرب خود را در ازای  رهیجزدوم نیز ساکنان شبه
یمو مالکیت اعراب بر یکدیگر مذموم شمرده  نمودندیمفدیه آزاد 

ینه را نداشتند . ضمن اینکه طوایف عجم حق اقامت در مدشد
[Masoudi, 2011]  و تفوق اعراب بر دیگر اقوام تعبیری از

پیامبر  دورهشد. این در حالی بود که در گشایش الهی شمرده می
و تمایزات  شدیماسالم معیار ارجحیت افراد، تقوی الهی دانسته 

 قومی نقشی در حکمرانی سیاسی نداشت. 
 ،خلیفه دوم و سوم دوره یابی قومیت عرب دربنابراین با ارجحیت

گسترش وسیع مرزهای جغرافیای سیاسی جهان اسالم به منبعی 
 طوری که موفقیتبرای برساخت هویت امت اسالمی تبدیل شد. به

های قلمروگستری را ارزی مولفههم رهیزنجفزاینده در فتوحات، 
 .دنموفراهم نموده و از بروز تناقض میان طوایف مختلف جلوگیری 

 

گفتمان قلمروگستری و برساخت اقتصاد سیاسی 
 محور خالفت اسالمی غنایم

ویژه در عصر خلیفه اول به دلیل های تجاری بهرکود فعالیت
قلمروخواهی سیاست ژئوپلیتیک از وجوه برجسته الگوی حکمرانی 

ور ططوری که تجارت و بازرگانی که بهسیاسی در این دوره بود. به
ان جزیره عربستابع ارتزاق قبایل عرب در شبهترین منسنتی از مهم

الشعاع مخاطرات سیاست ژئوپلیتیک خالفت اسالمی دچار بود تحت
های تجاری و بازرگانی کمتر رکود شد. در این مقطع زمانی کاروان

قادر بودند به مقر سیاسی خالفت اسالمی در مکه و مدینه تردد 
ل عرب که پیش از و اکثر رجا [Baladhuri, 1989]داشته باشند 

زندگانی پیامبر اکرم )ص( به تجارت  دورهظهور اسالم و همچنین در 
مشغول بودند در این زمان کمتر امکان تجارت با قلمرو جغرافیایی 

جزیره عربستان را دارا بودند. در نتیجه قلمروگستری خارج از شبه
و مشارکت صحابه و رجال با نفوذ  تاییدسیاست ژئوپلیتیک با 

فت مواجه شد و توسط آنها برای تامین منافع مالی خود و خال

 .[Turner, 2000]دستگاه حکمرانی مورد ترغیب قرار گرفت 
شارحان گفتمانی این دوره مومنان واقعی را کسانی توصیف 

نمودند که مجاهدان خوبی در راه خدا باشند و این مساله گرایش می
 . دادن مشروع جلوه میبه برخورداری از غنایم را در اذهان مومنا

 رهیجزاز این رو فواید فتوحات ثروت مادی فراوانی را برای قبایل شبه
. مهاجرت نمودیمعربستان و حتی صحابه پیامبر اسالم فراهم 

گسترده اعراب به داخل این مناطق فتح شده از یک سو باعث تحکیم 
و از سوی  شدیمهرچه بیشتر سلطه حکومت اسالمی بر این مناطق 
 شد. در این راستادیگر سبب ارتقای سطح رفاه این طوایف عرب می

از  مندیبخشی از صحابه و یاران پیامبر اسالم نیز در نتیجه بهره
 ,Weber]ثروتمندترین پیروان دین اسالم بودند  زمرهغنایم در 

شد قلمروخواهی مورد تایید صحابه نیز قلمداد که سبب می [2018
ان نمونه "عبدالرحمن بن عوف" از صحابه پیامبر به شود. به عنو

ثروتمندی شهره نبود، لیکن در دوران خلفای دوم و سوم اموال 
دست آورد و از جمله شارحان و تاییدکنندگان فراوانی به

 & Emamijoo]قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک این دوره بود 

Razavi, 2012] . 
مت نوپای اسالمی وابستگی خلیفه اول حکو دورهاز سوی دیگر در 

مسلمانان داشت و این زیادی به زکات و مالیات دریافتی از تازه
 حوزهمسلمانان دور از مساله به تسریع روند ارتداد میان تازه

جغرافیایی مکه و مدینه کمک نمود. مخالفت ابتدایی این طوایف 
بود نبابت پرداخت زکات الزامًا مشتمل بر انکار ضروریات دین اسالم 

و یکی از عوامل اطالق ارتداد به این قبایل عدم تمکین آنها به 
 Madelung, 2006]پرداخت زکات به دستگاه خالفت اسالمی بود 

پیامبر )ص( به  دورهویژه بخشی از اعراب بدوی که در اواخر به .[
اطاعت از اسالم گرویده بودند، اندکی پس از رحلت رسول اکرم )ص( 

ء ای جز از پرداخت زکات استنکاف نمودند. این دسته از قبایل چاره
 ,Valvi & Bakhteyari]جنگ با خالفت یا ابراز اطاعت نداشتند 

. ضمن اینکه غیرمسلمانان در صورتی که تمایلی به پذیرش [2010
دادند مکلف بودند که به حکومت الم از خود نشان نمیدین اس

  .[Gohari, 2019]اسالمی جزیه بپردازند 
بنابراین به تدریج خلیفه اول به این نتیجه رسید که با ترویج گفتمان 

منابع درآمدی جدیدی را برای دستگاه خالفت  تواندیمقلمروگستری 
پرداخت زکات تشویق فراهم نموده و انگیزه مادی این قبایل را برای 

 هاییی رده، خلیفه اول ضمن ارسال نامههاجنگنماید. پس از پایان 
به مردم طائف، یمن و کل اعراب حجاز و نجد آنان را به جهاد در راه 

غنایم موجود  وعده هانامهگسترش قلمرو اسالمی دعوت و در همین 
ن دلیل به همی .[Jafareyan, 2001]در سرزمین شام را به آنها داد 

های ترین سرداران جنگبه عنوان یکی از اصلی ولیدخالدبن بود که 
خلیفه اول در مسیر فتوحاتی که در مسیر عراق و شام انجام داد، 

ی اسالم اقدام چندانی ننمود و غالبًا بر کسب هاآموزهبرای معرفی 
سعدبن ابی ها تاکید داشت. همچنین غنایم و تسلط بر سرزمین

ه سپاه مسلمانان پس از پیروزی در جنگ قادسیه بر فرماند وقاص
 دست آمده از آنهاامپراطوری ساسانی و فتح پایتخت آنها، غنایم به
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  .[Ebne_aseer, 1995]را میراث مشروع مسلمانان دانست 
خلیفه دوم نیز در سال هفتم خالفت خود، الگوی نوینی از تقسیم 

تر به گفتمان ها را اجرا نمود که موجب نیاز افزونغنایم و مقرری
قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک بود. در این روش سابقه افراد در 

مندی از غنایم و عطایا گرویدن به اسالم، مالک تعیین میزان بهره
این رو اقوام حاضر در مکه و مدینه به برای  و از شدیمشناخته 

تقدم در پیوستن به اسالم از مزایای بیشتری در رابطه با غنایم 
برخوردار شدند. تقسیم بر اساس سابقه در اسالم و نسبت 

گیری طبقات نوظهور موجب شکل )ص(خویشاوندی با پیامبر اسالم
 ,Barzegar] ویژه از میان قبیله قریش شدبه« اشراف ثروتمند»

. دیری نگذشت که بخش زیادی از صحابه و مسلمانان [2006
نخستین با داشتن درآمدهای سرشار و تسلط بر مناصب حکومتی 
به برای پیشگامی در پیوستن به دین اسالم، تنازعات طبقاتی را در 
خالفت اسالمی پررنگ نمودند. این معیار سبب شد که قبایل مستقر 

اسی کانون خالفت، کمتر از این مواهب در خارج از جغرافیای سی
 مند شوند و نسبت به این تبعیض اعتراضاتی را نشان دهندبهره

[Baladhuri, 1989] . 
از این جهت خالفت اسالمی برای توجیه این قبایل و کسب رضایت 

ود نمهرچه بیشتر، آنها را به حضور در فتوحات سرزمینی دعوت می
ا منوط به حضور در جنگ و کسب مندی بیشتر از غنایم ر و بهره

. با گسترش فتوحات دانستیمهای جدید پیروزی در فتح سرزمین
و اشتیاق روزافزون اعراب مسلمان برای حضور در سپاه اسالم قوانین 

خلیفه دوم نظم بیشتری  دورهمربوط به سربازان و جنگجویان در 
در دفاتر  یافت و اسامی سربازان و مقدار ارزاق و میزان مواجب آنها

اعطای  .[Mahmoudpour, 2018]دیوان دولتی ثبت و ضبط شد 
مواجب و درنظرگرفتن سهم سربازان از غنایم بر پایه جایگاه قبایل و 

گرفت و این رویه سبب شد سابقه اعتقاد آنها به اسالم صورت می
ها به مشارکت ادواری و تا حدی شرکت داوطلبانه آنها در جنگ

 اجباری تبدیل شد.
مندی از غنایم، وابستگان خود را در ارجحیت خلیفه سوم نیز در بهره

گرایی خلیفه دوم جای خود را به سیاست قرار داد و سیاست عربی
 ای که عالوه بر ایجاد تسلطخلیفه سوم داد. به گونه« گریبنی امیه»

سیاسی خاندان اموی بر امپراطوری اسالمی، بخشی از اراضی و 
را به خاندان اموی واگذار نمود.  هاجنگه در دست آمدامالک به

های وسیع و پهناور در اختیار خلیفه سوم، زمین دورهویژه در به
صحابه و امویان قرار گرفت و طبقه مالکان بزرگ شکل گرفت. این 
سیاست نیز ابتدا با تانی و سپس با سرعت بیشتر در تمام دوران 

و از این رو در  [Ebne-Arabi, 1965]حکومت وی در جریان بود 
خلیفه سوم نیز وعده دستیابی به غنایم بیشتر به قبایل  دوره

 مسلمان را منوط به مشارکت آنها در فتوحات نموده بود.
 

 گیری نتیجه
های پنهان گفتمان قلمروگستری الیه مطالعهشالوده شکنی و 

که ایجاد هویت مشترک  دهدیمژئوپلیتیک خلفای راشدین نشان 

نشین یکی از اهداف مهم این گفتمان بوده است. وایف بادیهمیان ط
از منظر خاستگاه تمدنی اسالم دینی منبعث از زندگی شهرنشینی 

های آن احترام به مقتضیات زندگی شهری به بوده است که در آموزه
ویژه پس از رحلت رسول اکرم گسترش قلمرو . لیکن بهخوردیمچشم 

ن نشیداد زیادی از قبایل بادیهسیاسی جهان اسالم سبب شد تع
جزیره عربستان تحت حاکمیت خالفت اسالمی قرار بگیرنند. در شبه

های را نتیجه اندیشه سیاسی خالفت درصدد برآمد مولفه
سازی نماید که قادر باشد هویت متجانسی را برای طوایف برجسته

دوره  نجزیر عربستان فراهم نماید. در این راستا در اینشین شبهبادیه
استناد به برخی آیات قرآن و احادیث نبوی بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفت و در الیه پنهان این استناد، گسترش مرزهای سیاسی 

برای برساخت هویت «  جهاد در راه خدا» خالفت اسالمی با تفسیر 
 موفهو الکال  طوری که طبق دیدگاهامت اسالمی نهفته بود. به

 )طوایف هاسوژهامت اسالمی با ایجاد یک فضای استعاری،  اسطوره
 نشین و مسلمانان( را به سوی خود جذب نمود.بادیه

ه دادن باز سوی دیگر سیاست خلیفه دوم و سوم مبنی بر ارجحیت
قبایل مکه و مدینه که پیشگام در پیوستن به دین اسالم بودند 

ن نظام لمانان شد. ایسبب ازدیاد تفاخر این قبایل نسبت به سایر مس
توزیع نابرابر غنایم و مواجب سبب انباشت ثروت در برخی از طوایف 

ای را پدید آورد. این در حالی بود قریش شد و تضاد طبقاتی گسترده
های دین اسالم جایگاهی نداشت و ای در آموزهکه رشد تفاخر طایفه

زگشت های اجتماعی دوران پیش از اسالم بود. لیکن بااز ویژگی
ای اعراب دوران جاهلی های طایفهخلفای دوم و سوم به سوی سنت

 های دیگری باشد کهسبب شد، ایجاد هویت مشترک نیازمند مولفه
ین این هویت باشد. ا دهندهتوانست شکل گفتمان قلمروگستری می

جزیره عربستان پیش از نشین شبهدر حالی بود که طوایف بادیه
های ها و کاروانمی برای امنیت راهتشکیل حکومت فراگیر اسال

. دندیورزیمای تاکید ای و بین قبیلههای منطقهتجاری بر پیمان
طور گیری حکومت فراگیر در عصر خلفای راشدین بهلیکن با شکل

ها از میان رفته بود و اخذ مالیات از تجارت و طبیعی این پیمان
ور احکام فقهی در دست الزام افراد و قبایل به پرداخت زکات مبتنی بر

الی م رابطهکار دستگاه خالفت قرار گرفته بود. این الگوی نوین از 
نشین سبب بروز تعارضات سیاسی دستگاه خالفت و قبایل بادیه

میان آنها شده بود و برخی از این قبایل را تشویق به ارتداد و 
استنکاف از پرداخت زکات و مالیات نموده بود. در نتیجه حکومت 

دهی به گفتمان قلمروگستری سیاست لفای راشدین با شکلخ
های بخشی به قبایل  برای کسب غنایم، زمینهژئوپلیتیک و انگیزه

 پذیر نمودند. ازتمرکز کسب درآمد توسط دستگاه خالفت را امکان
سوی دیگر از منظر اقتصاد سیاسی، فواید مادی حاصل از فتوحات 

ی آبادتر انگیزه الزم را در میان هانیسرزمو کسب غنایم و اقامت در 
ر ویژه دنمود. بهطوایف مختلف برای مشارکت در فتوحات فراهم می

دوران خلفای دوم و سوم برای قبایل و سربازان حاضر در فتوحات 
سهم مشخصی از غنایم و مقرری مالی تعیین شد. در این راستا 

در پدیدآمدن پادگان شهرهایی همچون کوفه، بصره و فسطاط 
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ی فتح شده برای اسکان همین سربازان در نظر گرفته شد هانیسرزم
ر به ی آبادتهانیسرزمو این مولفه سبب شد که آنها برای زیستن در 

حامیان گسترش فتوحات بدل شوند. بنابراین رفاه اقتصادی و رشد 
ثروت بخشی زیادی از طوایف مسلمان و صحابه پیامبر  کنندههر یخ

طور کلی بعد از رحلت خلفای راشدین بود. به ورهدحاصل از فتوحات 
پیامبر اکرم انتظار یافتن فردی کاریزماتیک که دارای جایگاه 
اجتماعی و اقتداری مشابه پیامبر در جامعه اسالمی باشد دور از 
دسترس بود. بنابراین حفظ ثبات اجتماعی و تثبیت مشروعیت 

اریزماتیک موجود در مندی کجانشینان نیازمند به آن بود که رابطه
مشتری در عصر خلفای راشدین بدل -عصر پیامبر به رابطه حامی

دستیابی به امتیازات مادی حاصل از  وعدهشود. در نتیجه 
ناشی از فقدان جایگاه  خأل توانستیمقلمروگستری تا حدی 

توان اذعان نمود که می کاریزماتیک پیامبر را جبران نماید.
ی بر الگوی اقتصاد سیاسی جامعه اندهیفزاری ها توان اثرگذاگفتمان

آن را بر مبنای الگوی ایدئولوژیکی خود  توانندیمخود دارند و 
ی سیاست ژئوپلیتیک وابسته به خود هااستیسبازساخت نموده و 

خلفای راشدین نیز گفتمان قلمروگستری  دورهرا ایجاد نمایند. در 
قادر شد اقتصاد سیاسی متناظر با خود را ایجاد نماید و 
قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک را به مثابه رسالت دینی برای 

 برساخت هویت مشترک بازنمایی نماید.
 

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. قدردانی: و تشکر
 از سوی نویسندگان گزارش نشده است.موردی  اخالقی: ییدیهتا

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. منافع: تعارض
 (.%100احسان لشگری تفرشی نویسنده کل مقاله است ) نویسندگان: سهم
 شده است. تامینتوسط نویسنده  مالی: منابع

 
 منابع 

- Afzali R, Badiei M, Zaki Y, Keyani V (2014). Discursive 
territoriality in geopolitics. A Quarterly Journal World 
Politics. 3(4):29-55. [Persian] 
- Agnew J (2008). Politics: Critical essays in Hhuman 
geography. Virginie M, editors. Contemporary 
foundations of space and place. Oxford shire: Routledge.  
- Belazari AIY (2019). Islamic conquests. Tavakol M, 
Translator. Tehran: Mahrees Publisher. [Persian]  
- Barzegar I (2006). The history of state development in 
Islam and Iran. Tehran: Samt Publications. [Persian]  
- Caporaso J, Levine D (2013). Theories at political 
economy. Abdoulahzadeh M, Translator. Tehran: Sales 
Publisher. [Persian] 
- Dalby S (1991). Critical geopolitics: Discourse, difference 
and dissent. Environment and Planning D: Society and 
Space. 9(3):261-283. 
- Donner F (1981). The early Islamic Conquest. New 
Jersey: Princeton University Press.  
- Ebne_Aseer A (1995). The complete history of Islam and 
post-Islamic Iran. Hashemi A, Halat A, Translators. 
Tehran: Dad Publisher. [Persian] 
- Ebne-Arabi A (1985). Brief history of the state. Tajpour 
MA, Reyazi H, Translators. Tehran: Etlaat Press. [Persian] 
- Emamijoo M H, Razavi H (2012). A study of the centrality 
of materialism in the battles of triple caliphs based on 

Belazari transmissions. Emamat Pajouhi. 2(8):39-71. 
[Persian] 
- Esposito JL (1998). Islam: The straight path. 3rd Edition. 

New York: Oxford University Press. pp. 1-320. 
- Feirahi D (2007). History of state evolution in Islam. 
Qom: Mofied University Press. pp. 1-476. [Persian]  
- Foucault M (2008).The birth of bio politics: Lecture at 
the college de France: 1978-1979. London: Palgrave 
Publications. pp. 1-368. 
- Fuller G, Lesser I (2005). A sense of siege: The geopolitics 
of Islam and the west. Farshchi AR, Karami AA, 
Translators. Tehran: Command and Control University 
Press. [Persian] 
- Ghaderi H, (1996). The transformation of caliphate 
legitimacy Basics: From the beginning to the collapse of 
Abbasids. Tehran: Parseh Book. pp. 1-320. [Persian]  
- Gallaher C, Dahlman CT, Gilmartin M, Mountz A, Shirlow 
P (2011). Key concepts in political geography. Nami MA, 
Mohammadpour A, Translators. Tehran: Zeytoun-e-Sabz 
Publisher. [Persian] 
- Ghanavat A (2013). Imam Ali and caliphs. Mashhad: 
Jahad Daneshgahi Publisher. [Persian] 
- Gohari Fakhrabadi M (2019). The conquests and the 
Rashidun Caliphs legitimacy. Scientific and Research 
Journal Management System. 15(22):3-25. [Persian] 
- Gregory D (2009). The dictionary of human geography. 
5th Edition. New Jersey: Blackwell. 
- Hafeznia M, Janahmadi F, Atashi A (2017). The pattern of 
political management of the space in the prophet 
Muhammad Era. Research Political Geography Quarterly. 
2(2):1-20. [Persian] 
- Hagheghat S (2002). Methodology of political science. 5th 
Edition. Qom: Mofid University Press. [Persian] 
- Jafareyan R (2001). History of the caliphs from the death 
of the prophet to the decline of the Umayyad’s (112-132 
AH). Qom: Dalilema Publishing. [Persian]  
- Jorgensen M, Phillips L (2016). Discourse analysis as 
theory and method. Jalili H, Translator. 2nd Edition. 
Tehran: Nye Publisher. [Persian] 
- Jones M, Jones R, Woods M (2007). An introduction to 
political geography: Space, place and politics. 
Pishgahifard Z, Akbari R, Translators. Tehran: Tehran 
University Press. [Persian] 
- Laclau E, Muffe C (2001). Hegemony and socialist 
strategy. London: Verso Books. 
- Laclau E (1990). New reflections on the revolution of our 
time. London: Verso Books. 
- Lapidus IM (2008). A history of Islamic societies. 
Bakhteyarizadeh A, Translator. Tehran: Etelaat. [Persian]  
- Lacoste Y, Giblin B (1999). Facteurs ET opinions EN 
geopolitique. Farassati A, (Translator. Tehran: Amen 
Publisher. [Persian] 
- Lashgari Tafreshi E (2013). Geopolitical contradictions 
between Islam and west after the cold war. Mashhad: 
Papoli publisher. [Persian]  
- Madelung W (2006). The succession to Muhammad: A 
study of the early caliphate. Namayei A, Translator. 
Mashhad: Astane-ghods Publisher. [Persian] 
- Mohammadi Malayeri M (2000). Iran's history and 
culture during the transition from the Sassanid era to the 
Islamic era. Tehran: Tous Publisher. [Persian] 
- Mahmoudpour M (2018). The military power of Muslim 
Arabs in the early conquests. Historical Study of War. 
2(1):167-184. [Persian] 
- Masoudi HA (2011). Moruj al-Zahb. Payandeh A, 
Translator. Tehran: Scientific and Cultural Publications. 
[Persian] 



 407  موفهو الکال  ی خالفت اسالمی در عصر خلفای راشدین از نظرکیتیژئوپلهای گفتمانی قلمروگستری مولفهـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                   Volume 37, Issue 3, Summer 2022 

- Moss L (2002). The new political economy. New Jersey: 
Blackwell. 
- Moradi E, Afzali R (2013). New thoughts in geopolitics. 
Tehran: Zeytoun-e-Sabz Publisher. [Persian] 
- Planhol XD (2011). Les Fondements géographiques de 
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