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I. Tóm tắt nội dung luận án 

Luận án gổm ba chương: 

Chương 1: TRUYỆN THƠ NÔM – CỘI NGUỒN VĂN HÓA VÀ DIỄN TRÌNH THỂ LOẠI 

Ngoài phần giới thuyết một phương pháp tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa, nhằm góp 

phần tìm hiểu, từ một khía cạnh văn học để xác định những vấn đề diễn hóa nội tại của dân 

tộc, biểu thị bản sắc, bản lĩnh tiếp biến văn hóa (acculturation) dân tộc, một cách khách quan, 

luận án đã trình bày những vấn đề về nguồn gốc hình thành và diễn biến của truyện thơ Nôm 

từ góc nhìn văn hóa. 

Chương 2: Ý NGHĨA VĂN HÓA QUA DẠNG THỨC TÍNH CÁCH NHÂN VẬT CỦA 

                THỂ LOẠI TRUYỆN THƠ NÔM 

Từ những phân tích về đề tài, chủ thể, cảm hứng, các dạng thức tính cách nhân vật của thể 

loại truyện thơ Nôm, cho thấy sự thể hiện ý nghĩa văn hóa ở mỗi tác phẩm như Nét sáng 

long lanh văn hóa Việt qua “Song Tinh”; “Phạm Công” là Hành trình thể hiện văn hóa ứng xử 

trên đường Nam tiến;  “Hoàng Trừu” là Hành trình thể hiện văn hóa ứng xử đối với ngoại 

nhân;  “Lục Vân Tiên” là đỉnh cao văn hóa ứng xử của người Việt phương Nam. Song đó là 

mẫu người phụ nữ lý tưởng qua các dạng thức: “Hồng nhan bạc phận” thể hiện quan niệm cố 

hữu và thực tế truyện Nôm; “Cải trang” là ý thức bình đẳng giới; “Cống Hồ” là bi kịch cuộc đời 

và khát vọng sống của nữ giới. 

.Chương 3: Ý NGHĨA VĂN HÓA QUA PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT   

                 CỦA THỂ LOẠI TRUYỆN THƠ NÔM 

Chúng tôi lý giải nội dung - nghệ thuật thể hiện trong tác phẩm bằng những yếu tố văn hóa,  

như sự phát triển của các phương tiện sáng tạo truyện thơ Nôm (Chữ Nôm – văn Nôm trong 

đời sống văn hóa dân tộc, thể lục bát với tính cách là phương tiện biểu đạt đa chức năng thể 



loại); ý nghĩa tiềm ẩn trong cấu tạo nhan đề và họ tên nhân vật trong truyện thơ Nôm; cùng 

dạng thức ước lệ của kết cấu cốt truyện thể loại truyện thơ Nôm. 

II. Những kết luận mới của luận án 

Xuất phát từ hiện trạng văn bản các tác phẩm truyện thơ Nôm, luận án làm sáng rõ ý nghĩa 

văn hóa ba vấn đề chủ yếu: vấn đề liên quan đến cội nguồn văn hóa hình thành thể loại, 

vấn đề nội dung tác phẩm qua các dạng thức tính cách nhân vật của Thể loại truyện 

thơ Nôm và vấn đề ý nghĩa văn hóa qua các phương thức, phương tiện biểu đạt của 

thể loại. 

III. Đóng góp mới của luận án 

1. Đóng góp về mặt khoa học 

- Luận án mở ra việc vận dụng một số thao tác nghiên cứu đa dạng mà thống nhất, trong sự 

phối kết những phương pháp nghiên cứu văn học, phù hợp với đối tượng nghiên cứu là 

những tác phẩm văn học còn nhiều tồn nghi nan giải về văn bản nguyên tác.    

- Trên cơ sở khảo sát tác phẩm truyện thơ Nôm, luận án phát hiện những dấu hiệu có tính 

hình thức thể hiện những nét nội dung thường trực, nhất quán trong khuôn khổ nghệ 

thuật chung nhất của thể loại truyện thơ Nôm, ở dạng chỉnh thể. 

- Xác lập những đặc trưng quy định khuôn khổ nghệ thuật chung nhất của chỉnh thể thể loại 

truyện thơ Nôm là để tiếp cận giá trị sáng tạo nghệ thuật, tránh được vấn đề hụt hẫng 

nan giải về tư liệu chuẩn xác của văn học Việt Nam. 

2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

- Trên cơ sở những đóng góp về mặt khoa học, luận án đã phát hiện: thể loại truyện thơ Nôm 

là một thể loại văn học đặc thù của dân tộc Việt – Kinh, thể hiện bản lĩnh tiếp biến văn hóa đa 

chiều của dân tộc; củng cố niềm tin về sự giảm thiểu tha hóa văn hóa dân tộc, trên bước 

đường hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước.  

- Góp phần đề xuất một yếu tố trong việc phục chế các văn bản Nôm: yếu tố văn hóa cộng 

đồng.  

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học                                     Nghiên cứu sinh  
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