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استبداد شرقی چیست؟



.استحاکم بالمنازع ملل مشرق زمین جبار سلطان 
.و ساری استجاری و اراده اش بر هر کاری یگانه است او فرمان روای 



خصوصیات سلطان شرقی



امراما تحت دارند سیاسی را خاندان های بزرگ بخشی از قدرت گاها •
.مستقلی ندارندو مطیع او بوده و قدرت 

یگری یا با کمک دتنهایی محلی درفرصتند تا به قدرت های اغلب این •
.خود نماینداز آن را و تاج و تخت سرکشی کنند 

خود حاکم مستبد در سرزمین محلی هر کدام از این قدرت های •
ایگی هم بستگی و تحت الحمبا شاه پیمان آنها . کوچکتری هستند

.او باج و خراج می دهندبه دارند و 

و خواستار امنیت می پذیرند و از شاه نوع حکومت را مردم این •
.عدالتند



فلسفه ی سیاسی حکومت 
جبارانه



.نظامی از آسمان استمشروعیت چنین •

.و نشانه ی تایید اوستخواست خداوند او بر حریف پیروزی •

خدا ی نیز نشانه ی روی گردانشدن بساطش از حریف و برچیده شکست •
.از اوست

.درا ایجاد می کنحکومت و مشروعیت آسمانی دارد زور و غلبه منشا •



مهم در توضیح علت تئوری های 
ایجاد استبداد شرقی



و گله داریزندگانی شبانی •

آبیارینظام •

آسیاییتولید شیوه ی •

بر کالن مالکیوراثت اثر قوانین •

و کوتاه مدتکلنگی جامعه ی •

نظریه ی ابن خلدون•



مقایسه مالکیت مطلق شرقی 
ونظام فئودالی غربی



.نبودتولید شرقی در نظام زمین اساس برتر ثروت •

.نگرفتشکل زمین دار و طبقات دیگر در شرق اشرافیت •

مهم تر از آب می داد و مالکیت و مدیریت آب به زمین ارزش •
.زمین بودمالکیت 

.بودچراگاه چارپایان و گله داران در حکم زمین برای شبانان •

و او به صورتبود –خدای مستبد –در انحصار شاه مالکیت زمین •
.می خواست می دادکه امتیاز آن را به هر کس 



پنجم میالدی تا انقالبدر غرب در یک دوره ی طوالنی یعنی از قرن •
.کشاورزی بوداز طریق عامل اصلی تولید ثروت صنعتی زمین 

ر در کشاورزی دآب در غرب اهمیت با توجه به میزان بارندگی کافی •
.درجه ی دوم بود

.وار بودهبر زمین از ابتدا بسیار قانون مند و استبه این دلیل مالکیت •

ایجاد کرد که خود یک اشرافی موروثی واقعیت ها یک طبقه ی این •
. مودنمالی ایجاد و با پشتوانه ی مسلح مستقل نیروی کار و نیروی 



.غیر متمرکز کردسیاسی را فئودالی قدرت این نظام •

فئودال بود که منافع این طبقه را حفظ در غرب قوی ترین شاه •
.می کرد



از توجه و شرکتتان در این درس متشکرم
به امید دیدار در جلسه بعد


