
 مطلقه با حکومت مطلقه تیتفاوت وال

حاکم هر چه خودش بخواهد بدون ضابطه  کیهست که  نیداره با حکومت مطلقه. معناش ا یاگانهمطلقه تفاوت سه تیوال

 گرید کباریحکومت مطلقه است پس  یمعنا نیحکومت کند. ا یبه کس ییو بدون قاعده و بدون نظارت و بدون پاسخگو

ه ب ییو بدون پاسخگو ینظارت چیضابطه بدون ه چیه نبدو خواهدیباشد که هر چه خودش دلش م یحاکم کنمیعرض م

 س همک چیهستند نه به ه یهست نه خبرگان یهست نه مجلس ییبر کار اون نظارت نداشته باشه نه شورا یکس یکس

 نیهمچن یکرد یحکم نیچن یگرفت یمیتصم نیچن نجایاون را به پرسش بکشد که چرا در ا تواندینم یکس ستیپاسخگو ن

واعد عمل کن ق نیبر اساس ا ایبه او گفت که ب شودینم دیبگو تواندیندارد نم یاضابطه چیه ماتشیتصم ستینمند قاعده

هم  رایمتفاوت است با حکومت مطلقه ز طیشرا نیا یمطلقه در هر سه تیحکومت مطلقه اما وال شودیم یحکومت نیچن نیا

در  دیعمل کند. توجه فرمود دیبا عتینکه و در چارچوب شریپاسخگو باشد و هم ا هیفق یول دیاست هم با رینظارت پذ

حکومت  نیا شد نیچن یحکومت کیکه  یوقت یو مصالح عموم عتیالبته فقط در چارچوب شر کندیعمل م یشرع یچارچوبه

هم  اکرد با حکومت مطلقه فقط در اسمش ب دایتفاوت پ میکه اشاره کرد یاز اون طرف به هر سه جهت یاست ول هیفق تیوال

اند اند حکومت مطلقه اونجا که حکومت مطلقه گفتهمطلقه و چرا به آن گفته تیاند والگفته نیشباهت دارند اما چرا به ا

اون حکومت مطلقه آزاده از اون سه  ییگواز نظارت از قاعده از پاسخ ؟یآزاد شده آزاده شده از چ یعنیمطلقه معناش  یکلمه

 یعنی یچ یعنی یشرع یهیفقط و اونم احکام اول زهیچ کیمطلقه آزاد از  تیوال ست؟یاز چ ادمطلقه آز تیخوب حاال وال زیچ

بسته باشد  شیکه دست و پا ستین نگونهیا یعمل بکند ول دیچرا با میدهیعمل بکند پاسخ م یشرع یهیبه احکام اول دینبا

 نیا ییاج کیاگر  شودیبه ضرر مسلمانان تمام م شودبخواهد اجرا ب هیاحکام اول ییجا کیاگر  یعنی. هیدر برابر احکام اول

الف خ میرا اجرا کن هیحکم اول نیو جامعه با بحران مواجه خواهد شد اگر ا کندیم دایپ یرا اجرا کنند مشکالت هیاحکام اول

حکم  کند به ولمثال چند سال عد یمدت کی یحکم موقتا برا نیاز ا تواندیم هیفق یول نجایامت خواهد بود ا یمنافع عموم

نسبت به  یعنی تیوال نیمطلق است ا ندیگویکه م نجاستیمراجعه کند بر اثر مطالب ا یبه حکم حکومت ایرجوع کند  یثانو

 نیفاوت هست بت اریکه بس دیدیاز آنها موقتا عدول کند. پس د تواندیبلکه م ستیبسته ن شیدست و پا یشرع یهیاحکام اول

 .ستندیدو تا ن نیا نیب ینیمشابهت د لدو تا حکومت اصال قاب نیا


