
 خاهناهی کتاب اتزه

حاوی برخی مقاالت و ای که مجموعهشناسی حکمت صدرایی روش

با محوریت روش شناسی علوم  88تا  80هایی ست که از سال مصاحبه

هایی است است. بیشتر مقاالت، سرمقالهاجتماعی و سیاسی انجام گرفته

 نامه علوم سیاسی منتشر شده و بههای یاد شده در فصلکه در سال

همین دلیل عناوین و مباحث این مقاالت بیشتر متوجه علوم سیاسی 

 .است

 

مباحث مطرح شده در این اثر با آن که ناظر به موضوع و مسائل علم و دانش سیاسی است، 

 .شناسی قابل تعمیم استهای علوم اجتماعی و از جمله جامعهنسبت به دیگر رشته

 

درباره ماهیت علم و دانش است و به بخشی از شود که این مجموعه با مقاالتی آغاز می

-گذار است، میمباحث معرفت شناختی که در حوزه فلسفه و دانش علوم اجتماعی تاثیر

باشد و مقاله مقاالت بعدی شامل مباحث روش شناسی علوم اجتماعی و سیاسی می پردازد.

علوم اجتماعی؛ یعنی  ای از کاربرد روش نقلی را در یکی از مباحث بنیادیندوازدهم نمونه

بخش پایانی مشتمل بر دو مصاحبه درباره وضعیت فلسفه و علوم  دهد.هستی جامعه ارائه می

    .سیاسی در حوزه های علمیه است

 

رئالیسم »نام روش شناسی حکمت صدرایی متخذ از یکی از مقاله های این مجموعه با نام 

 .است« انتقادی حکمت صدرایی



 کریم در ایران معاصر جریان های فهم قرآن

 

این کتاب از یک پیشگفتار و بیست فصل تشکیل شده  ساختار کتاب:

ای تالش کرده است تا فتح  صفحه ۴۸است. پاکتچی در یک پیشگفتار 

خواهد انجام دهد، داشته باشد. هر  شناسی که می بابی در زمینه جریان

 یک از فصول این کتاب به یکی از اندیشمندان اختصاص دارد

هرچند روش کار پاکتچی به نظر آسان است، اما سنگ  روش کار:

 ۴۸بنای آن تحلیل او در خصوص ایران معاصر است که در پیشگفتار 

ای کتاب آمده است. از نظر پاکتچی تجدد به دنبال خود  صفحه

های  شاید برای قرن»نویسد  ضرورت فهم جدید از قرآن را ایجاد کرده است. وی در این زمینه می

ای صورت گیرد ... اما حجم وسیع مسائل  متمادی در مسیر فهم قرآن الزم نبود نوآوری گسترده

های قرآن روی آورند   ساز آن گشت تا اندیشمندان جهان اسالم فهمی متناسب از آموزه مستحدثه... زمینه

 .«فهم آن بیازمایند های روش و قرآن فهم با رویارویی برای  و از سوی دیگر مسیرهای متنوعی را

 مونه کارن

کوشد از خالل یک اثر  پردازد و سپس می ها می همان طور که گفته شد پاکتچی ابتدا به معرفی شخصیت

هایی از فصل امام  های فکری او را بیان کند. در پی نمونه برگزیده یا آثار مهم آن اندیشمند، آموزه

کند ذیل معرفی شخصیت، به کوتاهی و البته به  می شود. وی در فراز اول کوشش خمینی)ره( ارائه می

 جذابی، نکات مهم تاریخی، اجتماعی و سیاسی موثر در اندیشه را نیز بیان کند


