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1. Thông tin 

1. Tên đề tài luận án: Phật giáo Quảng Nam thế kỉ XVII-XIX 

2. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam 

3. Mã số: 62 22 03 13 

4. Khóa: 2013 – 2016 

5. Họ tên NCS: Lê Xuân Thông 

6. Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Thị Tân 

7. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

2. Những đóng góp mới của luận án 

2.1. Đóng góp trước tiên là cung cấp tư liệu về Phật giáo Quảng Nam một cách hệ 

thống, với nhiều loại hình trên cơ sở đã có sự phân tích, đối chiếu, xác minh khoa học.  

2.2. Nhưng đóng góp căn bản nhất của đề tài là giúp người đọc theo dõi được quá trình 

truyền nhập, vận động, biến đổi và phát triển, với những biểu hiện nhiều vẻ của Phật giáo 

Quảng Nam  trong ba thế kỉ. Ở đây, ngoài việc dựng lại bức tranh toàn cảnh của Phật giáo, 

chúng tôi còn cố gắng lí giải, xác minh, khách quan đánh giá nhiều biểu hiện, vấn đề của đối 

tượng; đồng thời, chỉnh lí, bổ sung những nhầm lẫn, sai sót, thiếu hụt mà trong một số sản 

phẩm nghiên cứu trước đó vấp phải. 

2.3. Đề tài đã chỉ ra những đặc điểm chung và riêng của Phật giáo Quảng Nam, qua đó 

góp phần khẳng định, một mặt, Phật giáo đất Quảng là một bộ phận của Phật giáo Việt Nam 

nhưng mặt khác, đến lượt mình, do bị quy định bởi điều kiện địa lí và lịch sử - xã hội, Phật 

giáo nơi đây cũng có những nét riêng, tồn tại có tính độc lập tương đối trong tổng thể chung 

là Phật giáo dân tộc. Bên cạnh đó, đề tài còn khẳng định những khía cạnh tích cực của Phật 

giáo Quảng Nam, thông qua việc nêu và phân tích vai trò của nó trong đời sống xã hội.  

2.4. Từ những đóng góp mang tính học thuật kể trên, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ 

đặt cơ sở cho việc ứng xử với Phật giáo địa phương cả hiện nay và trong tương lai của các 

tổ chức chính quyền, đoàn thể, tôn giáo ở địa phương Quảng Nam  và Đà Nẵng, như đề ra 

chính sách, phương thức quản lí, định hướng phát triển, hoạt động Phật sự, bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo. Đây chính là giá trị thực tiễn của đề tài. 
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