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“Thuật tư tưởng” là một trong những tác phẩm điển hình của Nguyễn Duy Cần, hiệu Thu Giang, một
trong những học giả nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 50-60 của thế kỷ XX. “Thuật tư tưởng” đưa ra những
khái niệm về tư tưởng, tư duy cũng như chỉ dẫn những phương pháp suy luận, phân tích để người đọc có tư
tưởng đúng đắn, phán đoán chính xác, logic, bằng cách vận dụng những kỹ thuật để minh xác, phán đoán và phê bình.
Rất nhiều những trích dẫn của tác giả trong cuốn sách thể hiện
chiều sâu về học thức và sự hiểu biết tường tận về văn hóa Đông Tây, kim cổ, những trích dẫn từ Lão Tử tới Napoleon, Pascal và
nhiều triết gia cùng với vốn tiếng Hán tiếng Pháp. Tất cả làm nên rét
riêng trong cuốn sách của Thu Giang Nguyễn Duy Cần.

Nội dung cuốn sách bao gồm:
Phần thứ nhất

Phần thứ hai

1. Tư tưởng là gì?

1. Thuật tư tưởng.

2. Lý luận là gì?

2. Vì đâu mà sai lầm.

Tất cả phẩm giá của con người là ở nơi tư tưởng. Có lẽ chỉ cần
3. Sai lầm vì lý luận.
nói lại câu nói này của Pascal thì mọi người đã hiểu được phần nào
4. Chủ quan và khách quan.
việc quan trọng ở nơi tư tưởng. Bàn về tư tưởng, tư tưởng sao cho
5. Tín ngưỡng và tri thức.
đúng chỉ trong một quyển sách nhỏ song đã lột tả một cách thật trọn
vẹn, thiết nghĩ ai cũng nên đọc qua một lần và đọc lại thêm vài lần 6. Lý luận của tình cảm và thị dục.
nữa để thấm thía.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

3. Thuật phê bình.
4. Luận lý và sự đời.

5. Giúp tư tưởng

