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TƯ TƯỞNG HÒA BÌNH TRONG TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY CẬN HIỆN ĐẠI 

VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐẮC LÝ          

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 15/03/1979;  

4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số: 1150/QĐ-SĐH ngày 26/8/2013 về việc điều 

chỉnh tên đề tài luận án  tiếm sĩcủa Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng hòa bình trong triết học phương Tây cận hiện đại và ý nghĩa hiện 

thời của nó. 

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử   

9. Mã số: 62.22.80.05 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Trần Văn Phòng; PGS.TS Nguyễn Quang Hưng  

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Luận án đã phân tích và khái quát tư tưởng về hòa bình ở thời cận hiện đại trong đó chỉ rõ lý luận 

về khế ước xã hội như là tiền đề để giải quyết vấn đề về nền hòa bình vĩnh cửu. Thông qua khế ước mà 

con người có được hòa bình xã hội với nhau ngay trong cuộc sống hàng ngày của một cộng đồng người, 

quốc gia dân tộc, cao hơn là giữa các quốc gia, dân tộc trên hành tinh trái Đất. 

- Luận án đã chỉ ra giá trị của tư tưởng về hoà bình trong triết học phương Tây cận hiện đại đối với 

xã hội hiện nay như là những định hướng để xây dựng một nền hòa bình chung cũng như sự cần thiết 

xây dựng văn hóa hòa bình như điều kiện cho sự tồn tại của loài người trong thế giới đương đại và sự 

phản ánh xu hướng phát triển của chủ nghĩa nhân văn chung toàn nhân loại. 
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12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác 

nghiên cứu, giảng dạy về triết học phương Tây cận hiện đại, cung cấp thêm luận cứ để khẳng định giá trị 

của hòa bình ở thời hiện đại, tính cấp thiết của việc xây dựng văn hóa hòa bình hiện nay. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Sau khi bảo vệ thành công luận án, tác giả sẽ chỉnh sửa, 

hoàn thiện để có thể xuất bản thành sách tham khảo. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

 - Nguyễn Đắc Lý (2009), “V.I.Lênin - người đặt nền móng cho đường lối yêu chuộng hòa bình của 

chủ nghĩa xã hội”, Tạp chí Phát triển nhân lực (1), tr. 26-28. 

 - Nguyễn Đắc Lý (2011), “Tư tưởng hòa bình của V.I.Lênin bản chất của chủ nghĩa xã hội”, Tạp chí 

Giáo dục lý luận (6), tr. 35-37. 

 - Nguyễn Đắc Lý (2012), “Chiến tranh và hòa bình ở thời hiện đại - phương diện triết học xã hội”, 

Tạp chí Thông tin khoa học xã hội (3), tr. 9-16. 

 - Nguyễn Đắc Lý (2012), “Toàn cầu hóa văn hóa và tác động của nó đến diện mạo các nền văn minh 

khu vực”, Tạp chí Giáo dục lý luận (188), tr. 54-57. 

 - Nguyễn Đắc Lý (2013), “Xây dựng “văn hóa hòa bình” điều kiện cho sự tồn tại của loài người trong 

thế giới đương đại”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội (5), tr. 39-42. 

 - Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, Nguyễn Đắc Lý, Lê Kim Bình (2013), Triết học đại cương, Nhà xuất 

bản Thời đại.    


