
SỐ 18 THÁNG 4/2021

N
Ộ

I SAN
 SIN

H
 VIÊN

 N
G

H
IÊN

 CỨ
U

 KH
O

A H
Ọ

C SỐ
 18 



SỐ 18 - THÁNG 4/2021  



MỤC LỤC 
 
 

TT TÊN BÀI TRANG 
1 Quá trình du nhập của Phật giáo vào các nước Đông 

Nam Á thời kỳ cổ trung đại 
    Sinh viên: Lò Thu Thảo 

Lớp: K43 SP Lịch Sử 

01 - 16 

2 Một vài gợi ý sử dụng ứng dụng Canva trong dạy học lịch 

sử 

Sinh viên: Nguyễn Thu Phương  

Lớp: K43 Sư phạm Lịch Sử 

17 - 30 

3 Tìm hiểu sự phát triển thương nghiệp châu Âu thời Trung 

cổ qua nghiên cứu trường hợp liên minh Hanseatic vùng 

Baltic 

Sinh viên: Dương Văn Khải 

Lớp: K44 SP Lịch sử 

31 - 37 

4 Thử bàn về tổ chức và tính chất Nhà nước Đại Việt 

thời Trần  

Sinh viên: Nguyễn Văn Quyết 

Lớp: K45 SP Lịch sử 

38 - 50 

5 Phong trào Đông Du Việt Nam và Trung Quốc thời cận đại: 

Một cách nhìn so sánh 

Sinh viên: Nguyễn Văn Hùng 
Lớp: K45 SP Lịch sử 

51 - 62 

6 Vai trò của các phiên Tây Nam trong việc lật đổ Mạc phủ 

Tokugawa nửa sau thế kỷ XIX 63 - 76 



Sinh viên: Hà Thị Kiều Ánh 

Lớp: K43 SP Lịch sử 

7 Cách thức ứng phó của Nhật Bản, Trung Hoa và Việt Nam 

trước sự trỗi dậy của các nước phương Tây thời cận đại: 

Một cách nhìn so sánh 

Sinh viên: Nguyễn Ngọc Ánh 

Lớp: K43 SP Lịch sử 

77 - 85 

8 Chiến lược của Nhật Bản ở Đông Dương trong chiến tranh 

thế giới thứ II 

Sinh viên: Nguyễn Quốc Huy 

Lớp: K43 SP Lịch sử 

86 - 93 

9 Chiến tranh La Mã-Ba Tư (92 – 627 TCN): Nguồn gốc, 

nguyên nhân và hệ quả 

Sinh viên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

Lớp: K46 SP Lịch sử 

94 - 102 

10 Nữ hoàng Isabelle I (1451-1504) và sự trỗi dậy sức mạnh 

biển của Tây Ban Nha 

Sinh viên: Nguyễn Văn Mạnh 

Lớp: K44 SP Lịch sử 

103 - 123 

11 Điểm sách: “Bản sắc: Nhu cầu phẩm giá và chính trị phẫn 
nộ”của tác giả Francis Fukuyama 

Sinh viên: Hà Thị Kiều Ánh 
Lớp: K43 SP Lịch sử 

124 - 127 

 



 1 

Quá trình du nhập của Phật giáo vào các nước Đông Nam thời kỳ 

cổ trung đại 

Sinh viên: Lò Thu Thảo 

Lớp: K43 SP Lịch Sử 

Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

 

Tóm tắt 

Nói dến Phật giáo hiện nay không còn quá xa lạ đối với những người dân ở 

khu vực Đông Nam Á, Phật giáo được hình thành đầu tiên ở Ấn Độ từ rất sớm, với 

hệ thống giáo lý và hệ tư tưởng hướng con người ta đến những cái thiện và dần phật 

giáo cũng thoát ra khỏi lãnh thổ quốc gia và đi đến những khu vực khác trong đó có 

Đông Nam Á. Cũng giống như bất cứ tôn giáo nào đến Đông Nam Á phật giáo đến 

đây cũng xâm nhập vào đòi sông của những người dân nhưng cũng một phần bị ảnh 

hưởng và biến đổi sao cho phù hợp hơn với văn hóa bản địa của người dân khu vực 

Đông Nam Á. Ảnh hưởng của phật giáo ở khu vực Đông nám á rất lớn, phật giáo trở 

thành quốc giáo của một số quốc gia như: Thái Lan, Myanma. Việt Nam cũng là một 

trong những quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rất lớn của Phật giáo từ lâu đời 

với đông đảo tín đồ và phật tử. Vậy phật giáo đã hình thành như thế nào, quá trình 

xâm nhập nhập của phật giáo diễn ra như thế nào và có ảnh hưởng của nó ở Đông 

nam á ở thời kỳ cổ trung đại. Trong bài viết này tôi sẽ làm rõ những vấn đề liên qua 

ở trên để mọi người hiểu rõ hơn về quá trình du nhập của phật giáo đến Đông Nam 

Á thời kỳ cổ trung đại. 

Từ khoá: Phật giáo, Đông Nam á, du nhập, truyền bá, cổ trung đại… 
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Một vài gợi ý sử dụng ứng dụng Canva trong dạy học lịch sử 

Sinh viên: Nguyễn Thu Phương  

Lớp: K43 Sư phạm Lịch Sử 

Người hướng dẫn: ThS.Chu Ngọc Quỳnh 

Tóm tắt 

Sự phát triển của công nghệ thông tin trong mấy thập niên gần đây đã làm 

biến đổi sâu sắc bộ mặt thế giới và tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, 

trong đó có giáo dục. Sự phát triển của công nghệ thông tin và sự phổ biến của các 

thiết bị di động đưa đến cơ hội áp dụng nhiều hình thức, phương pháp dạy học hiện 

đại. Trong số đó, sử dụng các ứng dụng công nghệ có thể giúp giáo viên thiết kế các 

công cụ hỗ trợ HS chủ động tìm hiểu tri thức, phát triển tư duy. Với bộ môn Lịch sử, 

việc ứng dụng công nghệ thông tin có tác dụng nâng cao chất lượng hiệu quả dạy và 

học, rèn luyện tính chủ động, tự chủ, sáng tạo, nâng cao kĩ năng sử dụng công nghệ 

thông tin của học sinh. Hiện nay có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ giáo viên sử dụng trong 

các bài dạy ở nhiều môn học như PowerPoint, Prei, Slidego…; các công cụ thiết kế 

chuyên nghiệp như Easelly, Design Bold, Canva,… Trên cơ sở giới thiệu các tính 

năng nổi bật của ứng dụng Canva, bài viết đề xuất một số gợi ý để sử dụng hiệu quả 

ứng dụng này trong dạy học Lịch sử. 

Từ khoá: Ứng dụng, Canva, dạy học, phương pháp, lịch sử… 
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Tìm hiểu sự phát triển thương nghiệp châu Âu thời Trung cổ qua nghiên 

cứu trường hợp liên minh Hanseatic vùng Baltic 

Sinh viên: Dương Văn Khải 

Lớp: K44 SP Lịch sử 

Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Thị Ngọc Thảo 

Tóm tắt 

Biển Baltic là một khu vực lịch sử quan trọng trong việc giao thương thông 

qua đường hàng hải. Với vị trí địa lý đặc biệt của nó, là điểm kết nối giữa các cường 

quốc và các trung tâm thương mại khác, luôn là tâm điểm cho các thương nhân và 

các đoàn lữ hành vùng Bắc Âu. Nhưng một tuyến đường quan trọng như vậy thường 

là miếng mồi ngon cho các phe phái quyền lực đối đầu nhau để dành quyền thống 

trị. Và một lực lượng nổi bật lên trong số đó chính là Liên Minh Hanseatic. Là một 

liên minh các hội nhóm thương gia hùng mạnh và giàu có nổi lên nhanh chóng, Liên 

Minh Hanseatic đã chứng tỏ cho người ta thấy được làm thế nào mà một mạng lưới 

các thương thành hoạt động đúng đắn gây lợi cho mọi người về lâu dài, tạo ra của 

cải mà không vấp phải sự phản đối nào. Liên minh các thương gia này được thành 

lập vào thời Trung Cổ, tồn tại qua 3 thế kỷ, thống trị các chuyến giao thương hàng 

hải khu vực Bắc Âu và tạo nên một mạng lưới rộng khắp mang lại sự thạnh vượng 

cho khu vực. Bài viết tập trung phân tích bối cảnh ra đời, hoạt động, ảnh hưởng của 

liên minh thương mại này đối với châu Âu nói chung và vùng biển Baltic nói riêng. 

Từ khoá: thương mại, Bắc Âu, Trung cổ, biển, hàng hải, giao thương 
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Thử bàn về tổ chức và tính chất Nhà nước Đại Việt thời Trần  

Sinh viên: Nguyễn Văn Quyết 

Lớp: K45 SP Lịch sử 

Người hướng dẫn: ThS.Nguyễn Văn Nam 

Tóm tắt 

Tiếp theo vương triều Lý (1009 – 1225), triều Trần (1226 – 1400) là một 

vương triều tồn tại lâu dài trong 174 năm. Ngay khi mới thành lập triều Trần đã chấm 

dứt được tình trạng hỗn loạn vào cuối đời Lý, khôi phục và củng cố chính quyền 

trung ương, lập lại trật tự chính trị – xã hội. Sau đó, trong nửa sau thế kỷ XIII, triều 

Trần đã lãnh đạo quân dân Đại Việt lập nên vũ công hiển hách của ba lần kháng chiến 

chống Mông – Nguyên (1258, 1285, 1287 – 1288). Đó là một trong những thắng lợi 

vĩ đại nhất trong lịch sử giữ nước quang vinh của dân tộc ta. Trong thời gian tồn tại, 

nhất là trong giai đoạn hưng thịnh của vương triều vào thế kỷ XIII và nửa đầu thế kỷ 

XIV, triều Trần còn tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phục hưng dân tộc đã bắt đầu tiến 

hành một cách toàn diện trên qui mô lớn từ đời Lý. Nền kinh tế, văn hoá của nước 

Đại Việt phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu mới. Triều Trần có công lớn 

trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, củng cố thống nhất quốc gia và thúc đẩy sự 

phát triển của nền văn minh Đại Việt, nền văn hoá Thăng Long. Đó là vị trí và vai 

trò lịch sử của triều Trần đã được khẳng định trong lịch sử dân tộc ở thời kỳ tiến bộ 

của vương triều. Bài viết tập trung đi sâu vào tìm hiểu những khía cạnh khác nhau 

của vương triều Trần, trong đó có vấn đề tổ chức và tính chất Nhà nước thời Trần. 

Từ đó nhằm giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về một trong những vương triều 

đã có những dấu ấn rất sâu đậm trong lịch sử dân tộc. 

Từ khoá: chế độ phong kiến, Đại Việt, vương triều Trần, tổ chức nhà nước, 

Thăng Long… 
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Phong trào Đông Du Việt Nam và Trung Quốc thời cận đại: Một cách 

nhìn so sánh 

Sinh viên: Nguyễn Văn Hùng 

Lớp: K45 SP Lịch sử 

Người hướng dẫn: PGS.TS.Phạm Văn Lực 

Tóm tắt 

Vào nửa sau của thế kỷ XIX trước sức ép của phương Tây thời cận đại, hầu 

hết các quốc gia châu Á đều thi hành chính sách đóng cửa, đồng thời tiến hành các 

cuộc cải cách, nhằm canh tân đất nước nhưng đều thất bại, tiêu biểu là Trung Quốc 

và Việt Nam.  Khi sức mạnh dân tộc không đủ để cứu nước, giới trí thức thức thời 

nhận ra rằng muốn cứu nước thì phải dùng một hệ tư tưởng mới. Trong khi đó, Nhật 

Bản duy tân cải cách thành công, trở thành tấm gương cho các quốc gia Châu Á học 

tập. Một dòng di cư rất lớn hướng tới quốc gia trẻ trung Nhật Bản mong muốn học 

tập với ước vọng “Phú quốc cường binh”, tiêu biểu là hai nước Trung Quốc và Việt 

Nam mà lịch sử gọi là phong trào Đông du. Bài viết tập trung phân tích những nét 

tương đồng, khác biệt trong phong trào Đông du Trung Quốc và Việt Nam để có nhìn 

một cách tổng quan, toàn diện hơn về lịch sử của hai dân tộc. Đặc biệt, trong xu thế 

hội nhập, mở cửa đang được đặt lên hàng đầu cho mỗi quốc gia, nghiên cứu phong 

trào Đông du Trung Quốc và Việt Nam thời cận đại sẽ mang lại nhiều ý nghĩa thiết 

thực. 

Từ khoá: Đông Du, Việt Nam, Trung Quốc, thời cận đại, thực dân, châu Á 
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Vai trò của các phiên Tây Nam trong việc lật đổ Mạc phủ Tokugawa nửa 

sau thế kỷ XIX 

Sinh viên: Hà Thị Kiều Ánh 

Lớp: K43 SP Lịch sử 

Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Văn Vinh 

Tóm tắt 

Từ giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn 

diện và sâu sắc. Thêm vào đó, Nhật Bản  đứng trước  nguy cơ bị đế quốc phương 

Tây  thực dân hóa. Trước tình cảnh đó, việc lật đổ chế độ Mạc phủ Tokugawa đã lỗi 

thời, thoát khỏi nguy cơ rơi vào ách nô lệ của các nước đế quốc và trở thành một 

nước tư bản hiện đại đã trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Trong công cuộc lật đổ 

Mạc phủ Tokugawa không thể không nói đến sự đóng góp của 4 han (phiên) lớn nhất 

nằm ở phía Tây Nam Nhật Bản bao gồm Satsuma, Choshu, Tosa, Hizen. Satsuma 

han (nay là Kagoshima ken) nằm ở cực nam của đảo Kyushu, Choshu han (nay là 

Yamaguchi ken) nằm ở phía nam đảo Honshu, Hizen (nay là Saga ken) nằm ở góc 

tây nam Kyushu và Tosa (nay là Kochi ken) nằm ở đảo Shikoku. Tuy vào thời kỳ 

Mạc phủ Tokugawa các han này bị xếp vào loại han ngoại phiên (tozama) nhưng đây 

là những han có sức mạnh và uy thế rất lớn nên  được gọi là các hùng phiên Tây Nam 

– Satschodohi (được ghép từ những âm đầu tiên trong tên gọi của bốn han này như 

“Sat” (Satsuma), “Cho” (Choshu), “Do” (Tosa, được biến âm từ to sang do) và “Hi” 

(Hizen). Bài viết này, tập trung làm sáng tỏ về vai trò của thế lực Tây Nam đối với 

việc lật đổ chính quyền Mạc phủ Tokugawa và xây dựng quyền Minh Trị vào nửa 

sau thế kỷ XIX. 

Từ khoá: Mạc phủ, phiên, lãnh chúa, Cận đại Nhật Bản, Nội chiến… 

 

 

 

 



 7 

Cách thức ứng phó của Nhật Bản, Trung Hoa và Việt Nam trước sự trỗi 

dậy của các nước phương Tây thời cận đại: Một cách nhìn so sánh 

Sinh viên: Nguyễn Ngọc Ánh 

Lớp: K43 SP Lịch sử 

Người hướng dẫn: TS.Ninh Thị Sinh 

Tóm tắt 

Sau gần hai thế kỷ thực hiện cuộc cách mạng kỹ nghệ lần thứ nhất, từ khoảng 

1760 đến giữa thế kỷ XIX, với sự ra đời của máy chạy bằng hơi nước, các nước Âu-

Mỹ đã nhanh chóng trở nên hùng mạnh và thịnh vượng vượt bậc. Cuối thế kỷ XIX, 

điện năng được chế tạo và sử dụng trong công nghiệp, đưa các nước châu Âu tiến 

vào giai đoạn công nghiệp hóa lần thứ hai. Với lực lượng hải quân trang bị vũ khí 

mạnh cùng với các đội thương thuyền lớn vượt đại dương mang hàng hóa đến khắp 

nơi trên thế giới, giữa thế kỷ 19, các nước Tây phương đã tràn đến châu Á chiếm 

đóng nhiều nước làm thuộc địa. Bài viết này tập trung phân tích những nét nổi bật 

trong chính sách ứng phó của các nước nước Nhật Bản, Trung Hoa và Việt Nam với 

một cách nhìn so sánh. Từ đó cung cấp những đánh giá khách quan hơn đối với lịch 

sử giai đoạn cận đại. 

Từ khoá: Cận đại, phương Tây, ứng phó, so sánh, trỗi dậy, Đông Á… 
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Chiến lược của Nhật Bản ở Đông Dương trong chiến tranh thế giới thứ II 

Sinh viên: Nguyễn Quốc Huy 

Lớp: K43 SP Lịch sử 

Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Tóm tắt 

Với cuộc cải cách Minh Trị Duy tân 1868, Nhật Bản thoát khỏi số phận một 

nước thuộc địa hay phụ thuộc, tiến mạnh theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa 

tư bản Nhật ra đời và lớn mạnh vào thời kỳ nhiều nước tư bản đang chuyển sang giai 

đoạn đế quốc chủ nghĩa. Sự lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản Nhật tất yếu dẫn tới sự 

đòi hỏi ngày càng gay gắt hơn về nguyên liệu và thị trường tiêu thụ (bởi Nhật Bản là 

một nước nghèo về nguyên liệu và nhỏ hẹp về diện tích). Là tên đế quốc “sinh sau 

đẻ muộn”, đế quốc Nhật Bản lớn lên trong viễn cảnh thị trường thuộc địa, đặc biệt ở 

phương Đông, hầu như đã phân chia xong. Vì vậy, để giải quyết vấn đề thị trường và 

tranh giành khu vực ảnh hưởng, giới tư bản Nhật, một mặt ra sức tăng cường bóc lột 

nhân dân trong nước, mặt khác tiến hành các cuộc chiến tranh thôn tính. Tuy vậy, sự 

lưu tâm của chính giới Nhật Bản đối với xứ Đông Dương cho đến giữa những năm 

1930 vẫn chưa đậm nét. Chỉ từ khi chính phủ quân phiệt Nhật bắt tay vào việc chuẩn 

bị kế hoạch bành trướng, phát động chiến tranh xâm lược ở Châu Á thì xứ Đông 

Dương thuộc Pháp mới được họ thực sự quan tâm đặc biệt. Bài viết này tập trung 

phân tích làm sáng rõ quá trình xứ Đông Dương trở thành địa bàn chiến lược của 

Nhật Bản trong giai đoạn diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ II. Từ đó góp phần 

hiểu đầy đủ hơn những sự kiện quan trọng trong lịch sử chiến tranh thế giới thứ II. 

Từ khoá: Đông Dương, đế quốc, Nhật Bản, Chiến tranh, quân phiệt, Đông 

Nam á… 
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Chiến tranh La Mã-Ba Tư (92 – 627 TCN): Nguồn gốc, nguyên nhân và 

hệ quả 

Sinh viên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

Lớp: K46 SP Lịch sử 

Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Văn Vinh 

Tóm tắt 

Chiến tranh La Mã-Ba Tư là một trong loạt các cuộc xung đột giữa quốc gia 

La Mã-Byzantine và hai Đế quốc Ba Tư liên tiếp. Tiếp xúc giữa Đế quốc Parthia và 

Cộng hòa La Mã bắt đầu từ năm 92 trước Công nguyên, các cuộc chiến tranh bắt đầu 

vào cuối thời Cộng hòa và tiếp tục kéo sang đến thời kỳ Đế quốc La Mã và Sassanid. 

Cuộc chiến kết thúc vào thời kỳ bắt đầu các cuộc xâm lược của người Hồi giáo Ả 

Rập, và chính các cuộc tấn công này mới có hiệu lực làm rung chuyển các đế chế 

Sassanid và Đông La Mã ngay sau khi các cuộc chiến tranh cuối cùng giữa bọn họ 

kết thúc. Mặc dù chiến tranh giữa người La Mã và người Parthia/ Sassanid kéo dài 

trong bảy thế kỷ, các vùng biên giới vẫn chủ yếu là ổn định. Một trò chơi kéo co đã 

xảy ra sau đó: các thị xã, thành lũy và các tỉnh đã liên tục bị bao vây, chiếm giữ, tiêu 

hủy và trao đổi. Không bên nào có sức mạnh nhân lực – hậu cần để duy trì các chiến 

dịch quân sự kéo dài quá xa biên giới của họ và do đó không thể tiến quá xa mà 

không dám mạo hiểm để vùng biên giới bị kéo dài của họ trở nên quá mỏng. Cả hai 

bên đều đã tiến hành các cuộc chinh phạt ở ngoài biên giới của họ, nhưng tình trạng 

cân bằng gần như luôn luôn được phục hồi trong thời gian sau đó. Tình trạng bế tắc 

xảy ra trong thế kỷ thứ 2, ở đường biên giới chạy dọc theo phía Bắc Euphrates; đường 

mới chạy về phía đông, hoặc sau đó về phía đông bắc, vượt qua Lưỡng Hà đến phía 

Bắc Tigris. Cũng có một số thay đổi đáng kể về phía bắc, trong vùng lãnh thổ của 

Armenia và Caucasus. Bài viết này phác hoạ bức tranh tổng thể của cuộc chiến tranh 

La Mã-Ba Tư  nhằm giúp cho chúng ta có hiểu biết đầy đủ hơn về lịch sử phương 

Tây thời cổ đại. 

Từ khoá: Chiến tranh, La Mã, Ba Tư, đế chế, lịch sử thế giới cổ đại…. 
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Nữ hoàng Isabelle I (1451-1504) và sự trỗi dậy sức mạnh biển của Tây Ban 

Nha 

Sinh viên: Nguyễn Văn Mạnh 

Lớp: K44 SP Lịch sử 

Người hướng dẫn: TS.Chu Thị Thu Thuỷ 

Tóm tắt 

Tây Ban Nha cổ đại, vốn là một tỉnh của La Mã. Khoảng đầu thế kỷ 8, 

người Ả Rập tôn thờ đạo Islam mở rộng đến eo biển Broto, trên bán đảo Pyrenees 

xây dựng mười mấy “quốc gia Halifax” cát cứ phong kiến. Đến cuối thế kỷ 8, 

người Frank bắt đầu tiến hành quân sự chinh phục bán đảo Pyrenees, cũng xây 

dựng tiểu quốc phong kiến. Từ đó, trên bán đảo Pyrenees, tiểu quốc người Ả Rập 

và người Frank tiến hành chiến tranh và thôn tín liên tiếp. Trải qua chiến tranh 

thời gian dài, đến thế kỷ 12 về sau, trên bán đảo Pyrenees (tức hiện nay trong 

phạm vi đất nước Tây Ban Nha trừ Bồ Đào Nha ra chỉ còn bốn quốc gia: Castile, 

Aragan, Granada và Navarre. Trong đó, Castile là vương quốc có diện tích lớn 

nhất, ở Trung bộ bán đảo, Aragan ở phía Đông Bắc bán đảo (gần nước Pháp), 

Navarre là một vương quốc nhỏ hơn ở phía Bắc, Granada quốc gia người Ả Rập 

ở về phía Nam. Isabelle là Công chúa lớn nhất của Quốc vương Castile. Năm 1451 

sinh ra trong một thôn trấn nhỏ gọi là “Gotarrianga” trên cao nguyên Castile rộng 

khoảng 140km về phía Tây Bắc Madrid, ở vị trí ngay giữa bán đảo Pyrenees. Sự 

tích Nữ hoàng Isabelle I và ảnh hưởng của bà đối với lịch sử trỗi dậy trên biển của 

Tây Ban Nha luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bài viết này sẽ làm nổi 

bật những đóng góp tiêu biểu của Nữ hoàng trong lịch sử Tây Ban Nha. 

Từ khoá: Tây Ban Nha, sức mạnh biển, Nữ hoàng Isabelle, Tây Âu… 
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Điểm sách 

 “Bản sắc: Nhu cầu phẩm giá và chính trị phẫn nộ”của tác giả Francis 

Fukuyama 

Sinh viên: Hà Thị Kiều Ánh 

Lớp: K43 SP Lịch sử 

“Bản sắc”, tác phẩm mới nhất của tác giả Francis Fukuyama, từng đạt giải 

Sách hay nhất năm 2018 của tờ The Times (Anh) và Sách chính trị hay nhất năm 

2018 do Financial Times đã có mặt tại Việt Nam. 

Francis Fukuyama, tác giả của cuốn sách "Bản sắc" sinh năm 1952 là nhà triết 

học, chuyên gia kinh tế chính trị và tác giả người Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại 

học Harvard và từng làm việc trong bộ phận hoạch định chính sách của Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ. 

Ông từng là thành viên của Ban Khoa học Chính trị của RAND Corporation 

và đang giữ chức thành viên hội đồng của Diễn đàn Quốc tế về Nghiên cứu Dân chủ 

do Quỹ Quốc gia về Dân chủ thành lập. Ông cũng là một trong 25 nhân vật hàng đầu 

của Ủy ban Thông tin và Dân chủ do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đưa ra. 

Fukuyama từng có nhiều bài viết về các vấn đề liên quan tới chính sách phát 

triển và quốc tế. Ông là tác giả của những công trình về chính trị, kinh tế, khoa học 

nổi tiếng như The Origins of Political Order, Our Posthuman Future: Consequences 

of the Biotechnology Revolution... Trong đó, The End of History and the Last 

Man xuất bản năm 1992 là cuốn sách nổi tiếng nhất, đã được dịch sang hơn 20 ngôn 

ngữ khác. 

Năm 2014, Fukuyam từng dự đoán rằng nước Mỹ sẽ bị các nhóm lợi ích đầy 

quyền lực nắm giữ. Lời tiên đoán của ông được chứng thực khi có một loạt nhân vật 

phi chính trị, có chủ nghĩa dân tộc kinh tế và khuynh hướng độc tài lên nắm quyền, 

có khuynh hướng đe dọa gây mất ổn định cho trật tự toàn thế giới. 

 

 


