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LỜI CAM ĐOAN 

 

 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. 

 Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng 

được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. 

 

  Ngƣời cam đoan 

 

 

 

       Nguyễn Phƣơng Hoa 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1 Thần thoại Hy Lạp đã kể rằng: “Thượng đế đã lấy vẻ đầy đặn của mặt 

trăng, đường uốn cong của loài dây leo, dáng run rẩy của các loài cỏ hoa, nét mềm 

mại của loài lau cói, màu rực rỡ của nhị hoa, điệu nhẹ nhàng của chiếc lá, cảm giác 

tinh vi của vòi voi, cái nhìn đăm chiêu của mắt hươu, cái xúm xít của đàn ong, ánh 

rực rỡ của mặt trời, nỗi xót xa của tầng mây, luồng biến động của cơn gió, tính nhút 

nhát của con hươu rừng, sắc lộng lẫy của con chim công, hình nhuần nhuyễn của con 

chim yểng, chất cứng rắn của ngọc kim cương, vị ngon ngọt của đường mật, khí lạnh 

lẽo của băng tuyết, đức trung trinh của chim uyên ương, đem mọi thứ ấy hỗn hợp lại, 

nặn thành người phụ nữ” [13]. Có thể khẳng định, người phụ nữ là tinh hoa của đất 

trời và muôn loài, là nguồn cảm hứng mãnh liệt và dồi dào của văn học, đặc biệt ngay 

từ buổi đầu hồng hoang của loài người với bước tiến đầu tiên là văn học dân gian. 

Phụ nữ không chỉ xuất hiện mà đã trở thành đối tượng thẩm mĩ của văn chương ở mọi 

giai đoạn và thời kỳ, mọi chế độ và giai cấp, chính yếu xuất phát từ cái đẹp, cái tinh 

túy kể trên. Mỗi nền văn hóa dân gian, mỗi một thể loại văn học dân gian đều có 

những nét đặc trưng riêng, hiển thị sinh động và cụ thể, làm nên nét khu biệt và độc 

đáo cho hình tượng người phụ nữ trong cộng đồng các dân tộc. Sự ưu ái ấy tựu trung 

xuất phát từ thời kỳ mẫu hệ và chế độ mẫu quyền đã tồn tại trong nhà nước nguyên 

thủy, để thông qua đó thấy được vai trò và vị trí của người phụ nữ trong đời sống vật 

chất cũng như tinh thần, trong gia đình cũng như xã hội. 

1.2 Là một trong số nhiều dân dộc có lịch sử phát triển lâu đời trên đất 

nước ta, có địa bàn sinh sống chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, dân tộc 

Mông sớm có bản sắc văn hóa riêng và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Vùng 

văn hóa đa dạng và độc đáo dẫu không thể làm thành ranh giới như bản đồ hành 

chính nhưng người dân bản địa vẫn làm nên sắc thái văn hóa đặc thù, không bị 

hòa lẫn hay đồng hóa. Cùng với văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần đặc biệt là 

văn học dân gian là thành tố quan trọng phản ánh, lưu dấu chân thực và đầy đủ 

mọi mặt xã hội đồng bào. Người Thái có câu ngạn ngữ nói về sự khác biệt giữa 

hai dân tộc: 
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Xá ăn theo lửa 

Thái ăn theo nước 

Mông ăn theo sương mù 

Người Mông treo mình trên những ngọn núi cao, quần tụ với sương mù và 

mây trời bát ngát. Trải qua nhiều thăng trầm và biến cố lịch sử, địa bàn cư trú đã bồi 

tụ nên những nét đặc biệt ảnh hưởng đến nhận thức, lối nghĩ, lối  xử rất riêng, 

mang đậm cá tính tộc người h vào văn học dân gian Mông

ca những mảng màu đa dạ . Dân ca Mông vô cùng phong phú và có 

thể gọi là tinh hoa của văn học dân gian dân tộc Mông. 

1.3 Khi đọc và cảm nhận dân ca Mông, chúng tôi bị hấp dẫn bởi nội dung 

phong phú,  phong tục tập quán truyền thống đa dạng sinh động 

 nghệ thuật biểu hiện  mộc mạc mà đ  triết lý sống sâu xa

ông. khi tiếp cận thể loại văn học dân gian truyền thống của đồng 

bào Mông  là ở hình tượng người phụ nữ. 

những phẩm chất, vẻ đẹp, tính cách đáng 

trân trọng số phận phần nhiều là đau thương và 

chua chát. Bước qua những rụt rè, e thẹn ban đầu, người phụ nữ Mông trong dân ca 

lấp lánh vẻ đẹp nguyên sơ đầy cuốn hút, một vẻ đẹp tiềm ẩn còn nhiều góc tối đang 

chờ đợi được khám phá và đam mê.  

1.4 Xã hội càng phát triển, con người và đặc biệt là người phụ nữ càng ý thức 

được rõ rệt vai trò, vị trí cũng như quyền lợi của mình trong xã hội mà đặc biệt là trước 

phái mạnh. Phong trào đấu tranh đòi quyền tự do, bình đẳng cho người phụ nữ luôn là 

cuộc đấu tranh dai dẳng và lâu dài, đòi hỏi sự kiên định cũng như quyết tâm của toàn xã 

hội. Đặc biệt, người phụ nữ Mông - sinh ra và lớn lên trong một xã hội còn nhiều tập tục 

cổ hủ lạc hậu, đè nén và áp bức quyền sống, quyền được tự .

 

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, chúng tôi  lựa chọn vấn đề Tính nữ và nữ 

quyền trong dân ca Mông để tiếp cận và nghiên cứu làm rõ hình tượng 

người phụ nữ Mông, từ đó  thấy được một cách  toàn bộ đời sống vật chất 
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và tinh thần, số phận và mối quan hệ của họ với xã hội ông. hát 

hiện và tôn vinh ý thức tự tôn, tự hào và khả năng vượt thoát của người phụ nữ Mông 

trước hiện thực .  

2. Lịch sử nghiên cứu 

Sự thành công hay thất bại của một đề tài không chỉ phụ thuộc ở chất lượng 

mà việc nắm được lịch sử nghiên cứu của vấn đề có ý nghĩa sống còn. Trước tình 

hình nghiên cứu văn học dân gian đặc biệt là văn học dân gian các dân tộc thiểu số 

đang rất sôi động, nhận được nhiều sự quan tâm ưu ái của các nhà nghiên cứu khiến 

cho việc lựa chọn bị hạn chế và thu hẹp hơn. Vì vậy, để khẳng định hướng đi của đề 

tài là mới mẻ, riêng rẽ chưa trùng lặp là việc làm vô cùng quan trọng. 

2.1. Lịch sử nghiên cứu dân ca Mông 

Đã có không ít các bài nghiên cứu, tìm hiểu về dân ca Mông, tôi xin được 

điểm qua những công trình, bài viết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu: 

Đầu tiên phải kể tới bài viết Tiếng hát làm dâu, tiếng hát đau thương, tiếng hát 

căm hờn ngàn đời của phụ nữ Mèo [9] của tác giả Tô Hoài, tác phẩm đã phân tích 

khái quát một số nội dung cùng các vấn đề văn hóa, tâm lý của đồng bào. Trong bài 

viết, tác giả lưu ý tới phân tích nội dung, vấn đề dịch thuật, truyền thống văn hoá và 

tâm lý của người Mông. 

Lời giới thiệu của nhà sưu tầm Doãn Thanh trong Dân ca Mèo [35] đã bước 

đầu phân loại, đề cập tới nội dung và khẳng định giá trị của dân ca Mông. Sau đó, 

trong tập Dân ca Mông [37] được chỉnh lý, bổ sung và sửa đổi năm 1984, Chế Lan 

Viên viết lời tựa có tiêu đề Tâm hồn và tiếng hát Mông đã một lần nữa khẳng định rõ 

hơn giá trị nội dung và nghệ thuật của dân ca Mông. Dân ca Mông không chỉ là tiếng 

hát mà còn chất chứa tâm tư, tình cảm và hồn dân tộc, làm phong phú và đa dạng cho 

kho tàng văn học dân gian nước nhà. 

 Tiến sĩ Trần Hữu Sơn với bài viết Giải mã lễ  hội Gầu tào của người H’Mông 

[70] từng đánh giá về dân ca Mông: “Dân ca dân gian Mông có sức truyền cảm mạnh 

mẽ và được đồng bào yêu thích, vì ở đó, những tư tưởng, tình cảm và nguyện vọng 

của con người được thể hiện qua lời ca với những hình ảnh, sự vật, hiện tượng quen 

thuộc với đời sống hàng ngày”. 
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