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

  Luận án trình bày một cách có hệ thống sự phát triển nội hàm của tư tưởng khoan dung theo 

tiến trình lịch sử triết học. Tác giả khẳng định rằng, ở phương Tây, tư tưởng khoan dung có nội dung 

xuất phát từ khoan dung văn hóa, đến khoan dung tôn giáo, khoan dung chính trị và lại quay về với 

khoan dung văn hóa ở trình độ cao hơn để nâng cao giá trị con người, bảo đảm cho cuộc sống hòa 

bình. Ở phương Đông, tư tưởng khoan dung thấm nhuần trong triết học về con người, trong việc ổn 

định kỷ cương, trật tự xã hội bằng việc điều chỉnh hành vi đạo đức. Điểm hạn chế lớn nhất của tư 

tưởng khoan dung ở phương Đông là khoan dung mang tính mục đích cá nhân rõ rệt, mang tính chất 

một chiều từ người trên đối với người dưới. Mahatma Gandhi và Hồ Chí Minh thể hiện sự giao lưu và 

kết hợp ý nghĩa của tư tưởng khoan dung mạnh mẽ nhất từ trước đến lúc đó giữa phương Đông và 

phương Tây. Đến giai đoạn toàn cầu hóa, khoan dung được coi là một trong những tiền đề quan 

trọng cho vấn đề đối thoại và vấn đề đồng thuận. Riêng đối với Việt Nam, khoan dung sẽ định hướng 
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việc giữ gìn bản sắc dân tộc, đặc trưng của quốc gia đồng thời tiếp biến những giá trị của nền văn 

minh nhân loại. Hơn nữa, chính việc thực hiện văn hóa khoan dung sẽ tạo điều kiện để phát triển con 

người về mọi mặt trong cuộc sống. Tinh thần khoan dung phải được xã hội hoá bằng giáo dục. Luận 

án khẳng định, thực hiện khoan dung là để phát triển đất nước, để xây dựng và phát triển xã hội. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):  

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu lịch sử 

triết học và góp phần vào việc tạo dựng lý luận trong việc giáo dục và đào tạo, nhằm hướng đến việc 

học cách tiếp cận và tiếp thu cái mới, biết cách hướng đến đối thoại và lắng nghe nhau.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):  

Luận án là cơ sở lý luận để tiếp tục nghiên cứu tư tưởng khoan dung trong bối cảnh lịch sử mới. 

Đồng thời, tư tưởng khoan dung cần tiếp tục nghiên cứu để tìm những cách thức phù hợp để tiến tới 

đối thoại, hướng tới đồng thuận. Đó cũng là hướng để Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục xây 

dựng chính sách đối ngoại, đối nội phù hợp thúc đẩy sự phát triển đất nước trong hòa bình.  
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