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Ijtihadi Method

درباره نویسنده
غالمحسـن مقیمـی سـال  1337در بهشـهر بهدنیـا آمـد .وی تحصیلات دوران ابتدایـی تـا متوسـطه را در
شهرسـتانهای بهشـهر و بابـل بـه پایان رسـاند .سـال  1365وارد حوزه علمیه قم شـد و دروس سـطح را در سـال
 1375بـه اتمـام رسـاند .او از سـال  1368همزمـان بـا دروس حـوزوی دروس دانشـگاهی را شـروع نمـود و در
سـال  1378مـدرک خـود را در مقطع کارشناسیارشـد رشـته علوم سیاسـی و در سـال  1393در مقطـع دکتری از
دانشـگاه باقرالعلـوم(ع) اخـذ نمـود .دکتر مقیمـی در حال حاضر عضـو هیئـت علمـی جامعهالمصطفیالعالمیه
اسـت .جایـزه اثـر برگزیـده فرهنگـی به مناسـبت تألیف کتـاب «نقش مـردم در حکومـت دینی» در سـال 1380
از زمـره افتخـارات ایشـان اسـت .رسـاله دکتـری وی نیـز در زمـره پنـج اثـر منتخـب در «دبیرخانـه حمایـت از
رسـالههای دکتـری کشـور» ثبت شـده اسـت.

چکیده اثر
در درون سـبک اجتهـادی امـام خمینـی (ره) چهـار عنصـر پویـا و درهمتنیـده یعنـی «نـص»« ،موضـوع»،
«روش» و «فعـل مکلـف» وجـود دارد .ایـن عناصـر بـه علـت داشـتن مبانـی و مبـادی تصـوری و تصدیقـی
خـاص خـود ،در یـک کنـش و واکنـش منطقـی قـرار گرفتـه ،موجـب تولید اندیشـه سیاسـی کارآمد میشـود.
بـا توجـه بـه مبانی و مبـادی کالمـی ،انسانشـناختی و معرفتشـناختی حضـرت امـام خمینی میتـوان گفت
روش اجتهـادی امـام ،نصـوص و موضوعـات سیاسـی -فقهـی را با توجـه به نـگاه اجتهادی جامـع ،از مجرای
آرمانهـا و واقعیـات ،حـق و تکلیـف ،جمهوریـت و اسلامیت ،مشـروعیت و مقبولیـت و فطـرت مخمـوره و
فطـرت محجوبـه بررسـی میکنـد؛ از این رو تولیـد امر سیاسـی «دووجهی» الزمـه گریزناپذیر آن اسـت .این
ً
دو سـاحت وقتـی بـه نظریـه حکومتـی امـام (فقـه حکومتـی جامع) میرسـد ،عملا سـاحت واحـد مییابد؛
یعنـی مفاهیـم بـه ظاهـر متعـارض در درون حکومـت والیـی ایشـان بـه همنشـینی و همآوایی میرسـند .این
اثـر تلاش میکنـد بـا «روششناسـی روش اجتهـاد» کـه مبتنـی بـر «فلسـفه مضاف» اسـت ،در بـاب مکتب
اجتهـادی حضـرت امـام در عرصـه تولیـد اجتهـادی اندیشـه سیاسـی و پاسـخ به مسـائل سیاسـی بیندیشـد و
مؤلفههـای آن را اسـتخراج کنـد.
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