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Tankens arkitektur Torben Boas Hent PDF Forlaget skriver: Tanken er arnestedet. Retsordnen er et
tankedomæne, der er karakteriseret ved at skulle øve indflydelse på samfundets andre tankedomæner gennem

formulering af love og domme samt gennem fortolkning og forvaltning. Men hvordan gør lovgiver og
domstolene brug af tankens funktioner? Er den praktiserede brug nu også tilstrækkelig til at kunne opfylde

samfundets løbende og omskiftelige behov?

Tankens arkitektur henvender sig til dem, der har interesse - ikke så meget i hvad vi tænker, men - i hvordan
vi tænker. Men måderne vi anvender tankens funktioner på, kan imidlertid vise sig at være yderst forskellige.
Måderne vi vælger at bruge kan være banebrydende for erkendelsen og vise nye veje, men de kan også være
det modsatte, nemlig den direkte årsag til vildfarne tanker, misforståelser, fejldispositioner og opslidende
konflikter. Tankens arkitektur giver en nyttig og brugbar indsigt i tankens funktioner samt disses brug og

vedkommer på den måde os alle.
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