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ABSTRACT

ABSTRACT

Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within
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between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of
of the Rashidun Caliphs (Abu Bakr, Omar, and Uthman) era between 11 and 35 A.H. was the basis for a
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine
semantic break with the geopolitical paradigm of the Holy Prophet (PBUH). Because in the Prophet of
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Islam (PBUH) era, Islamic world borders expansion was interpreted in direction of Islamic teachings
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment.
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Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent
gained more satisfaction from other Muslim tribes; invited them to participate in territorial conquests,
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended
and considered more benefiting from the booty to be dependent on participating in the war and gaining
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction
victory in the new territorial conquest.
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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مولفههای گفتمانی قلمروگستری ژئوپلیتیکی
خالفت اسالمی در عصر خلفای راشدین از نظر الکال
و موفه
احسان لشگری تفرشی* PhD
گروه جغرافیا ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

چکیده
مقدمه :یکی از مهمترین رویکردهای ژئوپلیتیک انتقادی ،شناخت عملکرد
گفتمانها در ظهور کنشهای ژئوپلیتیک واحدهای سیاسی است .در این رویکرد
قلمروگستری ژئوپلیتیک معنایی دارد که مفسر میبایست آن را با توجه به
مولفههای برساختی درون متن فهم نماید .از منظر الکال و موفه این متن
ژئوپلیتیک ،در مقطعی از تاریخ بوسیله گفتمان اجتماعی-سیاسی ساختمند شده
و از منظر هویتی در تمایز با دیگر گفتمانها معنا یافته است .بنابراین
هویتشناسی گفتمان و تفسیر پیامدهای اقتصادی-سیاسی آن از ارکان ضروری
مطالعات ژئوپلیتیک گفتمانی است .در این راستا الگوی قلمروگستری عصر
خلفای راشدین بین سالهای  11تا  35هجری قمری زمینهساز گسست معنایی
با پارادایم سیاست ژئوپلیتیک عصر رسول اکرم(ص) بود .چرا که در عصر پیامبر
اسالم(ص) گسترش مرزهای جهان اسالم برای گسترش آموزههای اسالمی تفسیر
میشد که با الگوی گفتمانی قلمروگستری عصر خلفای راشدین متمایز بود .در
این پژوهش کوشش شده تا مولفههای گفتمانی موثر بر ایجاد سیاست
قلمروگستری در دوره حاکمیت خلفای راشدین از منظر الکال و موفه مورد تحلیل
قرار گیرد .در این راستا در مرحله اول چگونگی برساخت هویت و اقتصاد سیاسی
از طریق قدرت سیاسی از منظر تئوریک بررسی میشود .سپس مولفههای گفتمانی
قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک در عصر خلفای راشدین و تبدیل آن به عنوان
رسالت دینی بیان میشود.
نتیجهگیری :یافتههای تحقیق نمایانگر آن است که در دوره خلفای راشدین با
شکلگیری دال مرکزی گسترش قلمرو اسالمی به مثابه رسالت دینی ،گونهای از
غیریت سازی در گفتمان سیاست ژئوپلیتیک حکومت اسالمی شکل گرفت که
دفاع و گسترش مرزهای امت اسالمی در برابر غیرمسلمانان به امری قدسی بدیل
شد .ضمن اینکه رشد ثروت حاصل از قلمروگستری در میان صحابه و نیز
مسلمانان نخستین در تبدیلشدن قلمروگستری به مثابه دال مرکزی گفتمان
خلفای راشدین موثر بود .از این نظر ،خالفت اسالمی برای کسب رضایت هرچه
بیشتر سایر طوایف مسلمان ،آنها را به حضور در فتوحات سرزمینی دعوت و
بهره مندی بیشتر از غنایم را منوط به حضور در جنگ و کسب پیروزی در فتح
سرزمینهای جدید میدانست.
کلیدواژگان :ژئوپلیتیک ،خلفای راشدین ،گفتمان ،هویت ،اقتصاد سیاسی
تاريخ دريافت1401/03/01 :
تاريخ پذيرش1401/05/04 :
*نويسنده مسئولehsanlashgari80@yahoo.com :

مقدمه
نظریهها و چارچوبهای مسلط ژئوپلیتیک ) (Geopoliticsتا
اواسط قرن بیستم اغلب بر جنبههای عینی جغرافیا و اثرگذاری آن
بر روابط بین کشورها و بلوکهای قدرت استوار بود .در این مضمون،
ژئوپلیتیک نیز به عنوان یکی از گرایشهای علوم جغرافیایی به
مطالعه و ریشهیابی علل ستیز ،رقابت و همکاری مبتنی بر دادههای
جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی در مقیاس فراملی میپرداخت
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

] .[Dalby, 1991این در حالی است که بهتدریج با مشاهده ضعف
پیشبینیهای ژئوپلیتیک اثباتگرا و عدم پاسخگویی به تناقضهای
فراوان ایجادشده ،اندیشمندان به سوی چارچوبهای ژئوپلیتیک
انتقادی سوق یافتند .یکی از مهمترین رویکردهای ژئوپلیتیک
انتقادی ،شناخت عملکرد گفتمانها در مطالعات ژئوپلیتیک است،
بهطوری که در این رویکرد عملکرد گفتمان سیاسی-تاریخی در
قلمروخواهی کشورها و واحدهای سرزمینی در مقیاس فراملی مورد
مطالعه قرار میگیرد ].[Reuber, 2009
در این راستا تحلیل گفتمان رویکردی میان رشتهای است که در
دهههای اخیر در مطالعات ژئوپلیتیک کاربرد فزایندهای یافته است
و اندیشمندانی همانند اگنیو و اتوتایل را میتوان از پیشگامان این
رویکرد حرکت نوین دانست ] .[Agnew & Tuathail, 2008در
این رویکرد ایدههای متمایز اقتصادی ،سرزمینی ،قومی ،دینی و غیره
بهصورت خنثی در جامعه وجود دارد که در مقطع مشخص زمانی-
فضایی توسط اصحاب قدرت و شارحان آنها در قالب گفتمان،
مفصلبندی شده و به موقعیت هژمون ارتقاء مییابند .در این راستا
در چارچوب ژئوپلیتیک گفتمانی نیز بیش از آنکه رفتارها و
ً
صرفا در چارچوب
کنشهای سیاست ژئوپلیتیک واحدهای سیاسی
مقتضیات مادی تحلیل شود ،به فرآیندهای مرتبط با ایدئولوژی و
اندیشه سیاسی-تاریخی حاکم بر جوامع پرداخته میشود
].[Gregory et al, 2009: 745
یکی از جنبههای مهم تاریخ صدر اسالم ،توسعه فزاینده و گسترش
سریع فتوحات اسالمی پس از رحلت پیامبر اسالم (ص) در عصر
خلفای راشدین بین سالهای  11تا  35هجری قمری بود .گسترش
قلمرو حکومت اسالمی از نظر سرعت و گستردگی چشمگیر بود و به
سراسر شبهجزیره عربستان ،شام ،ایران و شمال آفریقا گسترش یافت
و یکی از مقتدرترین امپراطوریهای زمان خود را ایجاد نمود .در
طول دوره حکومت خلفای راشدین دو امپراطوری بزرگ مجاور جهان
اسالم ،مشتمل بر امپراطوریهای ساسانیان و بیزانس شکستهای
نظامی سختی را از مسلمانان متحمل شدند.
از سوی دیگر ایده قلمروگستری عصر خلفای راشدین ،زمینهساز
گسست معنایی در پارادایم سیاسی عصر رسول اکرم(ص) شد .چرا که
در عصر پیامبر اسالم(ص) گسترش مرزهای سیاسی حکومت اسالمی
برای گسترش آموزههای اسالمی و در راستای برقراری عدالت و
مساوات میان مسلمانان تفسیر میشد [Mohammadi
] .Malayeri, 2000لیکن در دوران خلفای راشدین گفتمان
قلمروگستری دارای مولفهها و مدلولهای دیگری شد که با گفتمان
سیاسی عصر پیامبر اسالم(ص) متفاوت بود .در پارهای از مطالعات
تاریخ اسالم علت گسترش این فتوحات ناشی از ضعف قوای نظامی
ایران و روم به سبب جنگ طوالنی با یکدیگر ذکر شده است .برخی
دیگر از اندیشمندان نیز فقر و گرسنگی را مهمترین محرک قبایل
شبهجزیره عربستان به سرزمینهای مجاور دانستهاند [Zaydan,
] .2010این در حالی است که تاکنون قلمروگستری سرزمینی در
دوره خلفای راشدین بر مبنای تحلیل گفتمانی مبتنی بر تفسیر الکال
دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401
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و موفه مورد مطالعه قرار نگرفته است .این دو اندیشمند تحلیل
گفتمان را از حوزه زبانشناسی به عالم سیاست و اجتماع سرایت
داده و از آن به مثابه ابزاری نیرومند برای تحلیل اجتماعی خود
استفاده نمودهاند .در برداشت کلی ،الکال و موفه گفتمان تمامیتی
ساختمندشده در مقطعی از تاریخ است که از منظر هویتی در تمایز
با گفتمانهای دیگر معنا مییابد .بنابراین هویتشناسی گفتمان و
پیامدهای اقتصادی-سیاسی آن از ارکان ضروری مطالعات گفتمانی
است .در این راستا در این پژوهش کوشش شده تا گفتمان
قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک خلفای راشدین از طریق چگونگی
برساخت هویت امت اسالمی و ساختیابی اقتصاد سیاسی با استناد
به منابع و کتب نظری واکاوی شود .در این راستا در مرحله اول
جایگاه برساخت هویت و اقتصاد سیاسی از طریق قدرت سیاسی و
سپس چگونگی عملکرد این مولفهها در ساخت گفتمان
قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک در عصر خلفای راشدین و تبدیل
آن به عنوان رسالت دینی بیان میشود.

ژئوپلیتیک گفتمانی
در چارچوب دیدگاه گفتمانی کنش ،ژئوپلیتیک مخلوقی است که از
اندیشهها و فرآیندهای اجتماعی-اقتصادی حاکم بر جامعه شکل
میگیرد ] .[Laclau & Muffe, 2001در ژئوپلیتیک گفتمانی
تصمیم برای قلمروخواهی و اقدام برای قلمروگستری ،معنایی دارد
که مفسر میبایست آن را با توجه به مولفههای درون متن و
چگونگی غیریتسازی آن با سایر گفتمانهای رقیب فهم نماید .از
این رو محققان تالش دارند بجای تمرکز بر شناسایی تأثیر عوامل
سرزمینی در شکلگیری سیاست خارجی ،دریابند چگونه ایدههای
سیاست ژئوپلیتیک توسط گفتمانهای حاکم در موقعیت هژمونیک
قرار میگیرند .در این دیدگاه ،ژئوپلیتیک نوعی پراکتیس جانبدارانه
مبتنی بر ایدئولوژ ی و گفتمان قدرت ،برای بازنمایی قلمروخواهی
ژئوپلیتیک در مقطع مشخصی از تاریخ است & [Lacoste, Yves
] .Giblin, 1999در چارچوب دیدگاه الکال و موفه واژههایی
همچون ژئوپلیتیک در ادوار مختلف تاریخ میتواند مدلولهای
گوناگون داشته باشد .به بیان دیگر مفاهیم سرزمین ،مرز و حاکمیت
برای شکل دهی به قلمرو با یکدیگر دارای رابطه متقابل هستند و بر
این اساس قلمرو متاثر از قدرت ،سلطه و مالکیت است [Jones et
] al, 2004لیکن تمایالت قلمروخواهانه حکومتها ناظر بر
گفتمانهایی است که در مقطعی از تاریخ در موقعیت برتری نسبت
به سایر گفتمانها قرار گرفته و کنش سلطهجویی و نفوذ را
مشروعیت میبخشد .به بیان دیگر کنشگران و بازیگران سیاسی برای
ً
صرفا نیازمند قدرت سخت برای توسعه نفوذ خود
قلمروخواهی
نیستند بلکه نیازمند اندیشه و ایدههایی هستند که مشروعیت این
قلمروخواهی را توجیه نماید.
بر این مبنا محققان ژئوپلیتیک گفتمانی در آثار خود به تبیین
چگونگی شکلیابی تحوالت ژئوپلیتیک از طریق گردآوری،
سازماندهی و چیدمان زمینههای اجتماعی-سیاسی میپردازند .در
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این دیدگاه سعی در آشکارسازی روابط و مکانیسمهای پنهان و
غیرعینی است که باعث رواج مفاهیم خاصی در اذهان عمومی و از
میدان خارجساختن مفاهیم و معانی دیگر و شکلگیری رویدادهای
ژئوپلیتیک میشود ] .[Moradi & Afzali, 2013بنابراین عاملیت
سیاست ژئوپلیتیک کشورها متاثر از چگونگی برساخت هویت،
ساماندهی اقتصاد سیاسی و غیریتسازی نسبت به کشورها و
ً
مجموعا سازه گفتمانی را شکل میدهند.
نیروهای رقیبی است که
در این راستا در ژئوپلیتیک گفتمانی از ابزارهای شناختی بهویژه
عقالنیت دیالکتیک برای تعمیمهای محدود به زمان معین استفاده
میشود که به کشف گزارههای تفریدی میانجامد و به جای تاکید
بر همریختبودن رفتارها و سیاستهای ژئوپلیتیک کشورها بر
بازاندیشی موضوعات و مسائل ژئوپلیتیک تاکید دارد.
میتوان اذعان نمود که سنت کالسیک ژئوپلیتیک رویکرد ابزارگرایانه
به تاریخ دارد ،بهطوری که از تاریخ برای بازاندیشی مفاهیم و اصول
و برای تصدیق گزارهها بهره میگیرد .در حالی که ژئوپلیتیک
گفتمانی با به رسمیت شناختن مقاطع تاریخی ،معتقدند گفتمانها
هر کدام بر مبانی و مولفههای خاصی استوارند و لذا قیاسناپذیر
بوده و اتصال تاریخی به یکدیگر ندارند .گزارههای تعمیمی
ژئوپلیتیک کالسیک را مردود میداند .در این رویکرد تصمیمگیران
سیاست خارجی ً
صرفا روایتگر منافع کشورهایشان بر مبنای موقعیت
جغرافیایی یا ساختارهای عینی تهدیدکننده در روابط بین الملل
نیستند بلکه تمرکز بر آن است که چگونه زبان مرتبط با گفتمان
سیاسی-اجتماعی فهم خاصی از وضعیت سیاست ژئوپلیتیک را به
وجود آورد ] .[Moss, 2002ژئوپلیتیک گفتمانی اثر تحوالت
اقتصادی-اجتماعی ،جابجایی بازیگران سیاسی و ایدئولوژیها را در
قلمروخواهی و قلمروگستری کشورها را بررسی نموده و ارتباط
حوادث و رویدادهای تاریخی را با چگونگی جابجایی و مفصلبندی
گفتمانها مطالعه مینماید .در این رویکرد مفصلبندی ،قراردادن
پدیدهها در کنار یکدیگر است که بهطور طبیعی در کنار هم قرار
ندارند ].[Laclau, 1990
در چارچوب رویکرد گفتمانی منافع سیاست ژئوپلیتیک از طریق
دشمن هویت پیدا میکند .بدین ترتیب نظام معنایی یک گفتمان
را میبایست در مقابل ساختار معنایی گفتمان رقیبش قرار داد و
نقاط درگیری و تفاوتهای معنایی را پیدا نمود ].[Soltani, 2004
بنابراین هویت از جایی نیامده و انسان نیز آن را در جایی کشف
ننموده بلکه حاصل شرایط اجتماعی جوامع است .با مفصلبندی
هویت ذیل یک ایدئولوژی تاریخی نیاز جوامع به تمایز از دیگران و
ادغام در یکدیگر تامین میشود و این تفاوت و ادغام امکان
هویتیابی کنشهای سیاست ژئوپلیتیک کشورها و واحدهای
سیاسی را فراهم میآورد ] .[Afzali et al, 2015اصو ًال ضدیت،
امری است که از راه آن گروهها ،جوامع و کارگزاران مرزهای هویتی
خود را باز میشناسند و بعد سیاسی فضا نیز جلوه مادی و عینی
همین ضدیت است .بر این اساس قدرت نیز امر یا شی یا موقعیتی
نیست که تسخیر شود بلکه استراتژی یا ایدهای است که طی آن
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هویتها با طرد غیریتها به وجود میآیند .لذا نظام گفتمانی در
برساختن خویش عناصری را که قابل جذب یا مفصلبندی نیستند
در حوزه غیریت یا سرکوب قرار میدهد.
از سوی دیگر گفتمانهای سیاسی پس از استقرار در مصدر قدرت
بهصورت تبعی اقتصاد سیاسی متناسب با خود را نیز ایجاد خواهد
نمود .به بیان دقیقتر ،موضوع اقتصاد سیاسی عبارت از فرآیندها و
روابطی که از طریق آنها ،گروههای معینی از طبقات با نفوذ
اقتصادی-سیاسی تخصیص منابع ثروت را برای مشروعیت و منافع
خود به کار می گیرنند ] .[Gallaher, 2011اقتصاد سیاسی ،شامل
مطالعه اصول حاکم بر تولید و توزیع کاال و خدمات در نظامهای
اقتصادی کشورها و بررسی نقش بازیگران سیاسی در کنترل
فرآیندهای ثروتآفرین در فضای جغرافیایی است & [Caporaso
] Levine, 2013و چگونگی ایجاد فرآیندهای مصرف ،مالکیت
منابع ،چگونگی ایجاد نابرابریها یا کاهش آن منتج از عملکرد دولت
مورد مطالعه قرار میگیرد .در این مطالعات کیفیت توزیع جغرافیایی
سرمایه ،درآمد ،خدمات و تنظیم قوانین اقتصادی توسط دولتها و
چگونگی تولید فضا مورد مطالعه قرار میگیرد .پیامد آن آشکارسازی
وجود فرآیندها و نظامهای معناداری است که به عنوان پیامد
مکانیسم تصمیمگیری و تخصیص رخ میدهند و ً
صرفا در چارچوب
منطق انباشت سرمایه قابل تبیین نیستند ].[Foucault, 2008
این مفهوم زمینه را برای تولید رژیم خاصی از حقیقت و نه حاکمیت
حقیقت بازار بر سیاست هموار نموده است و در نتیجه مفهوم اقتصاد
سیاسی ظهور مییابد که با چیزی بیشتر از بررسی کارکردهای محض
اقتصادی ،همانند عرضه و تقاضا در ارتباط است.

قلمروگستری خلفای راشدین و برساخت امت اسالمی
از منظر گفتمانی برساخت هویت ،بدون معرفی «ضدیت» و «غیریت»
ً
اساسا در ضدیت و تفاوت با یکدیگر
آن ناممکن است و هویتها
معنا مییابند .گفتمان اگرچه همانند نظام زبانی به عناصر درون
خود به واسطه عمل مفصلبندی ،هویت میبخشد لیکن برای ساخت
هویت ناگزیر است به گفتمانهای خارج از خود نیز رجوع نماید
] .[Hagheghat, 2002در این راستا در دوره خلفای راشدین با
شکلگیری دال مرکزی گسترش قلمرو اسالمی به مثابه رسالت
دینی ،گونهای از غیریتسازی در گفتمان سیاست ژئوپلیتیک
حکومت اسالمی شکل گرفت که در مضمون آن مرزهای قلمرو امت
اسالم در برابر غیرمسلمانان به امری قدسی تبدیل و میدان سیاست
قادر شد سیاستهای ژئوپلیتیک را حول گفتمان خاص
قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک در برابر سایر ادیان بازنمایی نماید.
در چارچوب روش گفتمانی الکال و موفه دالهایی که بیرون از محیط
گفتمانی قرار دارند ،میتوانند به عنوان مواد خامی برای مفصل
بندیهای جدید به کار روند .از این رو آموزههای سیاسی اسالم در
این دوره به ابزاری برای طرد پیروان ادیان و آیینهای دیگر تبدیل
شد.
اصو ًال اسالم بیش از سایر ادیان با ساختار سیاسی و حکومت در هم
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

آمیخته است و از همان ابتدای شکلگیری خود دینی سیاسی بوده
است ] .[Fuller & Lesser, 2005ساختار سیاسی شبهجزیره
عربستان پیش از ظهور اسالم دارای وضعیت ملوکالطوایفی بود و
هر قبیله فرهنگ ،آداب و حاکمیت مستقلی برای خودش داشت .به
دلیل تعدد قبایل و کمبود منابع زیستی شبهجزیره عربستان مستعد
درگیریهای مستمر بین قبایلی بود ] .[Planhol, 2011از این رو
اسالم در سرزمینی ظهور کرد که فاقد نظام سیاسی و حکومتی فراگیر
(ص)
و منسجم بود ،با ایجاد حکومت اسالمی به رهبری پیامبر اسالم
و اتحاد طوایف حجاز جامعه نوینی بر اساس وحدت دینی شکل
گرفت که پیش از آن در شبهجزیره عربستان سابقه نداشت
] .[Esposito, 1998در نتیجه اسالم بیش از سایر ادیان ابراهیمی
دارای احکام و آموزههای سیاسی و اجتماعی است .پیامبر اسالم به
عنوان بنیانگذار دین اسالم در مقایسه با ابراهیم ،موسی ،مسیح و
زرتشت تنها پیامبری بود که حکومت تشکیل داد .بهطوری که
ً
صرفا به مجموعهای از
آموزههای اعتقادی متون اسالمی
دستورالعملهای فردی برای دستیابی به رستگاری و سعادت دنیوی
و اخروی محدود نشد .این زمینه جغرافیایی سبب درهمتنیدگی
بیشتر دین اسالم با حکومت شد و توان انتقادی گفتمان سیاسی
اسالم را نسبت به اندیشههای سیاسی جوامع غیرمسلمان ،قابلیت
فزایندهای بخشید و ایجاد تصمیم و حرکت برای قلمروگستری
ژئوپلیتیک را زمینهسازی نمود ].[Lashgari, 2013
در این راستا در اواخر دوره حکومت ساسانیان و در زمان خسروپرویز
دین اسالم از شبهجزیره عربستان سر بر آورد .پیامبر اسالم(ص) در نامه
ای که به چهار فرمانروای آن روز یعنی امپراطوری روم ،شاهنشاهی
ایران ،حاکم مصر و پادشاه حبشه نگاشت و آنها را به دین اسالم
دعوت کرد .لیکن گسترش جغرافیایی دین اسالم در زمان پیامبر
محدود به شبهجزیره عربستان بود و فراتر از آن نرفت .این دوره با
وجود کوتاهبودن ،نفوذی عمیق در تحوالت بعدی نظریه سیاسی و
اجتماعی اسالم داشت و توان گفتمانی حکومت خلفای راشدین را
برای توجیه غیریتسازی سیاست ژئوپلیتیک با امپراطوریهای
سیاسی مجاور ارتقا بخشید .میتوان اذعان نمود که خلفای راشدین
و شارحان گفتمانی این دوره ،قلمروگستری دستگاه خالفت را برای
بازآفرینی چنین جامعهای تفسیر نمودند و گسترش جغرافیایی
آموزههای اسالمی را رسالتی برای اثبات اعتقاد به اسالم نبوی در
نظر گرفتند.
روایت شارحان برای هژمونیکشدن قلمروگستری از مسیر تلفیق
دانش-قدرت عبور نمود .بهطوری که مشارکت تعدادی از صحابه
نزدیک به پیامبر در فتوحات از جمله سلمان فارسی ،ابوذر غفاری و
عمار یاسر نمادی از موافقت سیره نبوی با اصل گسترش فتوحات
جغرافیایی در بازنمایی گفتمانی این دوره تفسیر شد .حتی خلیفه
دوم با اتکا به برخی از آیات قرآن بهویژه در سوره "انفال" و روایات
نقلشده از پیامبر اسالم(ص) گسترش فتوحات را به امری سیاسی بدل
نمود .وی در تشویق مردم به حضور در جهاد و کسب فتوحات ابراز
(ص)
داشته بود که "حجاز جای ماندن قبایل عرب نیست و پیامبر اسالم
دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401
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آنها را به فتح شهرهای کسری و قیصر بشارت داده است"
] .[Ghaderi, 1996بهرهمندی شارحان از اندیشه "جهاد" در قرآن
کریم و روایات اسالمی و برجستهسازی آن برای ایجاد اتحاد میان
طوایف مسلمان از مولفههای اصلی برساخت هویت امت و
غیریتسازی علیه رقبا بود.
چنین تلفیقی از دانش و قدرت ،امکان مفصلبندی و چینش ذهنی
سوژهها حول قلمروگستری ژئوپلیتیک خلفای راشدین را از طریق
اقناع عرفی فراهم نمود .در خوانش گفتمانی آنها جهاد با پیروان
ادیان دیگر جنگ مقدس قلمداد میشد و مومنان بدان ترغیب
میشدند] .[Lapidus, 2008در این دروه مشاوره خلفا با علی(ع) در
اخذ تصمیمات راجع به فتوحات ،مورد استناد قرار گرفت و این
مساله نمادی از کاستهشدن کدورتهای پیش آمده بعد از جریان
سقیفه تفسیر شد ] .[Ghanavat, 2013ضمن اینکه در آغاز
حکومت خلیفه اول تردیدهایی متوجه مشروعیت وی بود و شماری
از اصحاب پیامبر حاضر به بیعت با خلیفه جدید نشدند [Yaqubi,
] .2010بیتردید بعثت پیامبر اسالم در مکه و هجرت ایشان به
مدینه و تشکیل حکومت اسالمی زمینههای الزم را برای مفصلبندی
تمدن اسالمی فراهم نمود .بهویژه در سال نهم هجری و یک سال
پیش از رحلت پیامبر اسالم به برای کثرت مراجعات قبایل مختلف
شبهجزیره عربستان به پیامبر اسالم برای بیعت با ایشان به عنوان
"سال بیعت" موسوم شد .این در حالی بود که بسیاری از تازه
مسلمانان بهویژه در خارج از شهرهای مکه و مدینه در سالهای
انتهایی رسالت پیامبر ایمان آورده بودند ][Hafeznia et al, 2017
و با توجه به عدم تعمیق اعتقادات اسالمی در میان آنها هنوز هویت
امت اسالمی در جغرافیای سیاسی جهان اسالم بهطور کامل به
پدیدهای سراسربین و انضباطآفرین تبدیل نشده بود.
از سوی دیگر اجرای اصول اسالمی موجب محدودشدن نفوذ سران
قبایل در امور داخلی خود و مخالفت آنها با حکمرانی متمرکز در
خالفت اسالمی شد .بهطوری که از دوره زعامت خلیفه اول به تدریج
جایگاه حکومتهای محلی مبتنی بر مدیریت طایفهای در مناطق
مختلف شبهجزیره عربستان جای خود را به حاکمیت متمرکز دولت
مرکزی داد .این تحول مورد اعتراض طوایف بادیهنشین قرار گرفت و
خود را در قالب جنبش اهل رده نمایان ساخت .ضمن اینکه پیامبران
دروغینی نیز میان قبایل تازه مسلمان این مناطق ظهور نموده بود
که ً
غالبا به دلیل ضعف هویتی و تمایل آنها به پیروی از سنتهای
پیشینی خود بود ] .[Jorgensen & Phillips, 2016در چنین
زمینه اجتماعی ،طبق دیدگاه الکال و موفه ،گفتمان قلمروگستری
میتوانست زنجیره هم ارزی هویت طوایف و مناطق مختلف را ایجاد
نموده و مشروعیت الزم برای تمرکز مدیریت سیاسی قلمرو اسالمی
را تامین نماید.
در چنین شرایطی خلیفه اول کوشش نمود ساختار دولت را در
راستای مقابله با ارتداد ساماندهی نماید .در این راستا به راه انداختن
فتوحات فراگیر موجب شد تا بخشی از منتقدان خلفا راهی فتوحات
شوند و خالفت اسالمی از انتقادات آنها در امان باشد و این مساله
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میتوانست زمینهای برای شکلگیری هویت منسجم امت اسالمی
قلمداد شود .به بیان دیگر گفتمان قلمروگستری متناسب با خوی
قبایل بادیهنشین بود که تمایل داشتند سرزمینها و دارایی مردمان
ساکن در قلمروهای دیگر را تصاحب کنند .پیش از ظهور دین اسالم
عناصر اصلی حیات اجتماعی شبهجزیره عربستان وجود زندگی
قبیلهای ،عدم وجود حاکمیت سیاسی فراگیر ،فقدان اقتصاد متکی
بر یکجانشینی ،نبود قوانین مدنی و وجود عصبیت و گرامیداشت
نسب طایفهای بود ] .[Feirahi, 2007غالب نیروهای نظامی ارتش
اسالم از همان اعرابی بودند که در سالهای آخر رسالت پیامبر اسالم
ایمان آورده بودند و اندکی بعد از رحلت پیامبر اسالم(ص) نیز به ارتداد
گرویدند.
در دوره خلیفه اول تحرکات ارتدادی برخی طوایف شبهجزیره
عربستان که به دنبال بازگشت به خصلت دوران جاهلی بودند و
فقدان جایگاه کاریزماتیک پیامبر اکرم(ص) در حکمرانی جامعه
اسالمی ،موجب شکنندگی انسجام جامعه اسالمی شد [Watt,
] .1994از این رو حفظ انسجام قلمرو اسالمی نیازمند انگیزه
فراگیرتری بود که غیریتسازی هویتی میان خالفت مستقر در مدینه
و این طوایف را با غیریتسازی میان خالفت و امپراطوریهای
مجاور جهان اسالم جایگزین نماید .سرکوب قبایل اهل رده (مرتدین)
تنها زمانی میتوانست موفقیتآمیز باشد که بتواند نیروهای
اجتماعی-سیاسی این قبایل را در راستای فتوحات بزرگتری در
خارج از شبهجزیره عربستان بسیج نماید ].[Donner, 1981
گشودن جبهه خارجی و تعریف دشمن جدید و سوقدادن قابلیت
رزمی طوایف بادیهنشین به سوی دشمن بیرون از شبهجزیره
عربستان در قالب گفتمان قلمروگستری میتوانست هویت
منسجمی را ایجاد نماید .از این رو از خلیفه اول نقل شده بود "از
جهاد در راه خدا رویگردان نشوید که هر قومی از جهاد باز بماند
ذلیل میشود" ].[Tabari, 2005
در این راستا بالفاصله پس از پایان غائله ارتداد ،ابوبکر سپاه بزرگی
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
کار قرار گرفت و در دوره دو ساله خالفت ابوبکر منطقه سرحدی حیره
از امپراطوری ساسانی به تصرف مسلمانان درآمد .تنها مانع سرکشی
اهل رده (مرتدان) و ترغیب آنها به قرارگیری ذیل هویت امت
اسالمی ،اشاعه ایده فتوحات میان آنها بود ،ضمن اینکه خطر
بازگشت ارتداد نزد آنها را با توجه به منافع عمدهای برای آنها داشت
به حداقل میرساند .این سیاست بهویژه در مورد برخی از مناطق
شبهجزیره عربستان که از سلطه حکومت مرکزی به دور بودند نظیر
بیابانهای شام و مناطق حاشیهای عراق کام ًال موثر واقع شد.
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
خود ،عمربنخطاب را به جانشینی خود برگزید و انتقال قدرت به
خلیفه دوم به دلیل همین فتوحات به آسانی صورت گرفت .از این
رو علیرغم اینکه تا پیش از ظهور اسالم قدرت نظامی این قبایل
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بدوی برای نزاعهای خرد و کماهمیت منطقهای و در قلمرو سیاسی
میان قبایل صرف میشد ،از این پس قدرت نظامی آنها در راستای
گسترش فتوحات و برساخت هویت متجانس امت اسالمی به کار
گرفته شد .خلیفه دوم نیز برای تقویت این گفتمان تمام قبایل
شبهجزیره عربستان را بسیج نمود و با کسب فتوحات بزرگ در ایران،
مصر و شام به عنوان معمار امپراطوری اسالمی شناخته شد .این
فتوحات طوایف عرب را به سپاهیان متحدی تبدیل نمود که در
قلمروگستری دستگاه خالفت رضایتمندانه سهیم بودند .در این
راستا خلیفه سوم به عامالن خود در شهرها دستور میداد «بر مردم
سخت بگیرنند و آنان را روانه جهاد بسازند» ].[Tabari, 2005
قومیتگرایی عربی نیز در این دوره از جمله مولفههایی بود که برای
هم ارزی با دال مرکزی قلمروگستری به کار گرفته شد .دستگاه
حکمرانی خالفت اسالمی بهویژه در دوران خلفای دوم و سوم با
برجستهسازی تعصبات نژادی اعراب ،برساخت امت اسالمی را دچار
خدشه نمود .از جمله با به قدرت رسیدن ابوبکر بازتولید «سیادت
قبیلهای» و هژمونی قریش بر سایر قبایل عملی شد .در دوره خلیفه
دوم نیز ساکنان شبهجزیره عربستان غالمان عرب خود را در ازای
فدیه آزاد مینمودند و مالکیت اعراب بر یکدیگر مذموم شمرده می
شد .ضمن اینکه طوایف عجم حق اقامت در مدینه را نداشتند
] [Masoudi, 2011و تفوق اعراب بر دیگر اقوام تعبیری از
گشایش الهی شمرده میشد .این در حالی بود که در دوره پیامبر
اسالم معیار ارجحیت افراد ،تقوی الهی دانسته میشد و تمایزات
قومی نقشی در حکمرانی سیاسی نداشت.
بنابراین با ارجحیتیابی قومیت عرب در دوره خلیفه دوم و سوم،
گسترش وسیع مرزهای جغرافیای سیاسی جهان اسالم به منبعی
برای برساخت هویت امت اسالمی تبدیل شد .بهطوری که موفقیت
فزاینده در فتوحات ،زنجیره همارزی مولفههای قلمروگستری را
فراهم نموده و از بروز تناقض میان طوایف مختلف جلوگیری نمود.

گفتمان قلمروگستری و برساخت اقتصاد سیاسی
غنایممحور خالفت اسالمی
رکود فعالیتهای تجاری بهویژه در عصر خلیفه اول به دلیل
قلمروخواهی سیاست ژئوپلیتیک از وجوه برجسته الگوی حکمرانی
سیاسی در این دوره بود .بهطوری که تجارت و بازرگانی که بهطور
سنتی از مهمترین منابع ارتزاق قبایل عرب در شبهجزیره عربستان
بود تحتالشعاع مخاطرات سیاست ژئوپلیتیک خالفت اسالمی دچار
رکود شد .در این مقطع زمانی کاروانهای تجاری و بازرگانی کمتر
قادر بودند به مقر سیاسی خالفت اسالمی در مکه و مدینه تردد
داشته باشند ] [Baladhuri, 1989و اکثر رجال عرب که پیش از
ظهور اسالم و همچنین در دوره زندگانی پیامبر اکرم (ص) به تجارت
مشغول بودند در این زمان کمتر امکان تجارت با قلمرو جغرافیایی
خارج از شبهجزیره عربستان را دارا بودند .در نتیجه قلمروگستری
سیاست ژئوپلیتیک با تایید و مشارکت صحابه و رجال با نفوذ
خالفت مواجه شد و توسط آنها برای تامین منافع مالی خود و
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

دستگاه حکمرانی مورد ترغیب قرار گرفت ].[Turner, 2000
شارحان گفتمانی این دوره مومنان واقعی را کسانی توصیف
مینمودند که مجاهدان خوبی در راه خدا باشند و این مساله گرایش
به برخورداری از غنایم را در اذهان مومنان مشروع جلوه میداد.
از این رو فواید فتوحات ثروت مادی فراوانی را برای قبایل شبهجزیره
عربستان و حتی صحابه پیامبر اسالم فراهم مینمود .مهاجرت
گسترده اعراب به داخل این مناطق فتح شده از یک سو باعث تحکیم
هرچه بیشتر سلطه حکومت اسالمی بر این مناطق میشد و از سوی
دیگر سبب ارتقای سطح رفاه این طوایف عرب میشد .در این راستا
بخشی از صحابه و یاران پیامبر اسالم نیز در نتیجه بهرهمندی از
غنایم در زمره ثروتمندترین پیروان دین اسالم بودند [Weber,
] 2018که سبب میشد قلمروخواهی مورد تایید صحابه نیز قلمداد
شود .به عنوان نمونه "عبدالرحمن بن عوف" از صحابه پیامبر به
ثروتمندی شهره نبود ،لیکن در دوران خلفای دوم و سوم اموال
فراوانی بهدست آورد و از جمله شارحان و تاییدکنندگان
قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک این دوره بود & [Emamijoo
].Razavi, 2012
از سوی دیگر در دوره خلیفه اول حکومت نوپای اسالمی وابستگی
زیادی به زکات و مالیات دریافتی از تازهمسلمانان داشت و این
مساله به تسریع روند ارتداد میان تازهمسلمانان دور از حوزه
جغرافیایی مکه و مدینه کمک نمود .مخالفت ابتدایی این طوایف
ً
الزاما مشتمل بر انکار ضروریات دین اسالم نبود
بابت پرداخت زکات
و یکی از عوامل اطالق ارتداد به این قبایل عدم تمکین آنها به
پرداخت زکات به دستگاه خالفت اسالمی بود [Madelung, 2006
] .بهویژه بخشی از اعراب بدوی که در اواخر دوره پیامبر (ص) به
اطاعت از اسالم گرویده بودند ،اندکی پس از رحلت رسول اکرم (ص)
از پرداخت زکات استنکاف نمودند .این دسته از قبایل چارهای جزء
جنگ با خالفت یا ابراز اطاعت نداشتند [Valvi & Bakhteyari,
] .2010ضمن اینکه غیرمسلمانان در صورتی که تمایلی به پذیرش
دین اسالم از خود نشان نمیدادند مکلف بودند که به حکومت
اسالمی جزیه بپردازند ].[Gohari, 2019
بنابراین به تدریج خلیفه اول به این نتیجه رسید که با ترویج گفتمان
قلمروگستری میتواند منابع درآمدی جدیدی را برای دستگاه خالفت
فراهم نموده و انگیزه مادی این قبایل را برای پرداخت زکات تشویق
نماید .پس از پایان جنگهای رده ،خلیفه اول ضمن ارسال نامههایی
به مردم طائف ،یمن و کل اعراب حجاز و نجد آنان را به جهاد در راه
گسترش قلمرو اسالمی دعوت و در همین نامهها وعده غنایم موجود
در سرزمین شام را به آنها داد ] .[Jafareyan, 2001به همین دلیل
بود که خالدبن ولید به عنوان یکی از اصلیترین سرداران جنگهای
خلیفه اول در مسیر فتوحاتی که در مسیر عراق و شام انجام داد،
برای معرفی آموزههای اسالم اقدام چندانی ننمود و ً
غالبا بر کسب
غنایم و تسلط بر سرزمینها تاکید داشت .همچنین سعدبن ابی
وقاص فرمانده سپاه مسلمانان پس از پیروزی در جنگ قادسیه بر
امپراطوری ساسانی و فتح پایتخت آنها ،غنایم بهدست آمده از آنها
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را میراث مشروع مسلمانان دانست ].[Ebne_aseer, 1995
خلیفه دوم نیز در سال هفتم خالفت خود ،الگوی نوینی از تقسیم
غنایم و مقرریها را اجرا نمود که موجب نیاز افزونتر به گفتمان
قلمروگستری سیاست ژئوپلیتیک بود .در این روش سابقه افراد در
گرویدن به اسالم ،مالک تعیین میزان بهرهمندی از غنایم و عطایا
شناخته میشد و از این رو اقوام حاضر در مکه و مدینه به برای
تقدم در پیوستن به اسالم از مزایای بیشتری در رابطه با غنایم
برخوردار شدند .تقسیم بر اساس سابقه در اسالم و نسبت
خویشاوندی با پیامبر اسالم(ص) موجب شکلگیری طبقات نوظهور
«اشراف ثروتمند» بهویژه از میان قبیله قریش شد [Barzegar,
] .2006دیری نگذشت که بخش زیادی از صحابه و مسلمانان
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
در خارج از جغرافیای سیاسی کانون خالفت ،کمتر از این مواهب
بهرهمند شوند و نسبت به این تبعیض اعتراضاتی را نشان دهند
].[Baladhuri, 1989
از این جهت خالفت اسالمی برای توجیه این قبایل و کسب رضایت
هرچه بیشتر ،آنها را به حضور در فتوحات سرزمینی دعوت مینمود
و بهرهمندی بیشتر از غنایم را منوط به حضور در جنگ و کسب
پیروزی در فتح سرزمینهای جدید میدانست .با گسترش فتوحات
و اشتیاق روزافزون اعراب مسلمان برای حضور در سپاه اسالم قوانین
مربوط به سربازان و جنگجویان در دوره خلیفه دوم نظم بیشتری
یافت و اسامی سربازان و مقدار ارزاق و میزان مواجب آنها در دفاتر
دیوان دولتی ثبت و ضبط شد ] .[Mahmoudpour, 2018اعطای
مواجب و درنظرگرفتن سهم سربازان از غنایم بر پایه جایگاه قبایل و
سابقه اعتقاد آنها به اسالم صورت میگرفت و این رویه سبب شد
شرکت داوطلبانه آنها در جنگها به مشارکت ادواری و تا حدی
اجباری تبدیل شد.
خلیفه سوم نیز در بهرهمندی از غنایم ،وابستگان خود را در ارجحیت
قرار داد و سیاست عربیگرایی خلیفه دوم جای خود را به سیاست
«بنی امیهگری» خلیفه سوم داد .به گونهای که عالوه بر ایجاد تسلط
سیاسی خاندان اموی بر امپراطوری اسالمی ،بخشی از اراضی و
امالک بهدست آمده در جنگها را به خاندان اموی واگذار نمود.
بهویژه در دوره خلیفه سوم ،زمینهای وسیع و پهناور در اختیار
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
حکومت وی در جریان بود ] [Ebne-Arabi, 1965و از این رو در
دوره خلیفه سوم نیز وعده دستیابی به غنایم بیشتر به قبایل
مسلمان را منوط به مشارکت آنها در فتوحات نموده بود.

نتیجهگیری
شالوده شکنی و مطالعه الیههای پنهان گفتمان قلمروگستری
ژئوپلیتیک خلفای راشدین نشان میدهد که ایجاد هویت مشترک
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میان طوایف بادیهنشین یکی از اهداف مهم این گفتمان بوده است.
از منظر خاستگاه تمدنی اسالم دینی منبعث از زندگی شهرنشینی
بوده است که در آموزههای آن احترام به مقتضیات زندگی شهری به
چشم میخورد .لیکن بهویژه پس از رحلت رسول اکرم گسترش قلمرو
سیاسی جهان اسالم سبب شد تعداد زیادی از قبایل بادیهنشین
شبهجزیره عربستان تحت حاکمیت خالفت اسالمی قرار بگیرنند .در
نتیجه اندیشه سیاسی خالفت درصدد برآمد مولفههای را
برجستهسازی نماید که قادر باشد هویت متجانسی را برای طوایف
بادیهنشین شبهجزیر عربستان فراهم نماید .در این راستا در این دوره
استناد به برخی آیات قرآن و احادیث نبوی بیش از پیش مورد توجه
قرار گرفت و در الیه پنهان این استناد ،گسترش مرزهای سیاسی
خالفت اسالمی با تفسیر « جهاد در راه خدا» برای برساخت هویت
امت اسالمی نهفته بود .بهطوری که طبق دیدگاه الکال و موفه
اسطوره امت اسالمی با ایجاد یک فضای استعاری ،سوژهها (طوایف
بادیهنشین و مسلمانان) را به سوی خود جذب نمود.
از سوی دیگر سیاست خلیفه دوم و سوم مبنی بر ارجحیتدادن به
قبایل مکه و مدینه که پیشگام در پیوستن به دین اسالم بودند
سبب ازدیاد تفاخر این قبایل نسبت به سایر مسلمانان شد .این نظام
توزیع نابرابر غنایم و مواجب سبب انباشت ثروت در برخی از طوایف
قریش شد و تضاد طبقاتی گستردهای را پدید آورد .این در حالی بود
که رشد تفاخر طایفهای در آموزههای دین اسالم جایگاهی نداشت و
از ویژگیهای اجتماعی دوران پیش از اسالم بود .لیکن بازگشت
خلفای دوم و سوم به سوی سنتهای طایفهای اعراب دوران جاهلی
سبب شد ،ایجاد هویت مشترک نیازمند مولفههای دیگری باشد که
گفتمان قلمروگستری میتوانست شکل دهنده این هویت باشد .این
در حالی بود که طوایف بادیهنشین شبهجزیره عربستان پیش از
تشکیل حکومت فراگیر اسالمی برای امنیت راهها و کاروانهای
تجاری بر پیمانهای منطقهای و بین قبیلهای تاکید میورزیدند.
لیکن با شکلگیری حکومت فراگیر در عصر خلفای راشدین بهطور
طبیعی این پیمانها از میان رفته بود و اخذ مالیات از تجارت و
الزام افراد و قبایل به پرداخت زکات مبتنی بر احکام فقهی در دستور
کار دستگاه خالفت قرار گرفته بود .این الگوی نوین از رابطه مالی
دستگاه خالفت و قبایل بادیهنشین سبب بروز تعارضات سیاسی
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
خلفای راشدین با شکلدهی به گفتمان قلمروگستری سیاست
ژئوپلیتیک و انگیزهبخشی به قبایل برای کسب غنایم ،زمینههای
تمرکز کسب درآمد توسط دستگاه خالفت را امکانپذیر نمودند .از
سوی دیگر از منظر اقتصاد سیاسی ،فواید مادی حاصل از فتوحات
و کسب غنایم و اقامت در سرزمینهای آبادتر انگیزه الزم را در میان
طوایف مختلف برای مشارکت در فتوحات فراهم مینمود .بهویژه در
دوران خلفای دوم و سوم برای قبایل و سربازان حاضر در فتوحات
سهم مشخصی از غنایم و مقرری مالی تعیین شد .در این راستا
پدیدآمدن پادگان شهرهایی همچون کوفه ،بصره و فسطاط در
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سرزمینهای فتح شده برای اسکان همین سربازان در نظر گرفته شد
و این مولفه سبب شد که آنها برای زیستن در سرزمینهای آبادتر به
 بنابراین رفاه اقتصادی و رشد.حامیان گسترش فتوحات بدل شوند
خیرهکننده ثروت بخشی زیادی از طوایف مسلمان و صحابه پیامبر
 بهطور کلی بعد از رحلت.حاصل از فتوحات دوره خلفای راشدین بود
پیامبر اکرم انتظار یافتن فردی کاریزماتیک که دارای جایگاه
اجتماعی و اقتداری مشابه پیامبر در جامعه اسالمی باشد دور از
 بنابراین حفظ ثبات اجتماعی و تثبیت مشروعیت.دسترس بود
جانشینان نیازمند به آن بود که رابطهمندی کاریزماتیک موجود در
مشتری در عصر خلفای راشدین بدل-عصر پیامبر به رابطه حامی
 در نتیجه وعده دستیابی به امتیازات مادی حاصل از.شود
قلمروگستری تا حدی میتوانست خأل ناشی از فقدان جایگاه
 میتوان اذعان نمود که.کاریزماتیک پیامبر را جبران نماید
گفتمانها توان اثرگذاری فزایندهای بر الگوی اقتصاد سیاسی جامعه
خود دارند و میتوانند آن را بر مبنای الگوی ایدئولوژیکی خود
بازساخت نموده و سیاستهای سیاست ژئوپلیتیک وابسته به خود
 در دوره خلفای راشدین نیز گفتمان قلمروگستری.را ایجاد نمایند
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
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