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Abstract. Từ việc xác định đối tượng nghiên cứu là hình tượng những người nam giới 

trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, đã nhìn nhận từ góc độ văn bản 

của tác phẩm, dựa vào việc tác giả kể chuyện, miêu tả hành động của nhân vật, thể 

hiện quan điểm khi tạo ra hình tượng người nam giới trong sáng tác của Nguyễn Đình 

Chiểu. Qua đó,  xem xét thời đại mà Nguyễn Đình Chiểu sống thấy được sự ảnh 

hưởng khá lớn của tư tưởng Nho giáo, quan điểm sáng tác cũng như cách nhìn nhận về 

con người của ông. Bên cạnh đó, đã đóng góp một cách nhìn mới về các nhân vật 

trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu trên quan điểm lý thuyết giới. Từ đó nhận thấy 

những đóng góp về tư tưởng và nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu đối với hệ thống 

văn học Trung đại. 
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Content. 

1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài 

 Cùng với bề dày các công trình nghiên cứu về tác giả Nguyễn Đình Chiểu thì 

việc nghiên cứu về tác phẩm Lục Vân Tiên cũng được xem là một mắt xích quan trọng 

trong quá trình đánh giá về sự nghiệp của ông. Như đã biết, nhân vật nam giới của 

truyện Lục Vân Tiên vẫn được nghiên cứu từ góc độ đạo đức, góc độ chính trị xã hội 

học, coi là người anh hùng. Nhưng các nhân vật anh hùng này có văn hóa ứng xử giới 

như thế nào lại là điều ít được chú ý. Luận văn sẽ góp phần bổ sung vào mảng trống 

đó.  

 Nhìn nhận lại chặng đường văn học trung đại Việt Nam, hình tượng nhân vật 

nam giới chính thống của văn học chủ yếu là hình tượng người anh hùng trung nghĩa. 

Đó là những nhà nho - kiểu người mang tâm thế cứu đời. Tác giả Nguyễn Đình Chiểu 



là một trong những tác giả tiêu biểu cho văn học trung đại Việt Nam, các tác phẩm văn 

học của ông mang đậm phẩm chất, khí phách của những hình tượng người anh hùng 

với lối sống trọng đạo lý và công bằng xã hội, trọng con người và căm ghét áp bức bất 

công. “Hào khí Đồng Nai” ấy được thể hiện qua hành động của các nhân vật trong 

truyện thơ Lục Vân Tiên, trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (1861) và Văn tế nghĩa sĩ 

lục tỉnh (1874)…đến nay vẫn còn được tiếp nối và phát huy trong đời sống văn hóa của 

nhân dân ta ở miền Nam. Nhận xét về Nguyễn Đình Chiểu, ta có thể thấy từ cuộc đời 

đến thơ văn của ông đều ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng nho học, bao trùm lên các mối 

quan hệ xã hội, thấm đượm tinh thần yêu nước thương dân và quan điểm nhân nghĩa 

trong các tác phẩm của ông. Tên tuổi của ông gắn liền với truyện thơ Nôm Lục Vân 

Tiên – một tác phẩm vốn được xem là “Truyện Kiều của Nam Bộ”. 

 Bên cạnh đó, nói về văn hóa ứng xử giới, ta biết xã hội Việt Nam xưa chịu nhiều 

ảnh hưởng của quan niệm đạo đức nho giáo. Nho giáo ảnh hưởng khá lớn đến cách 

chọn đề tài, quan điểm sáng tác cũng như cách nhìn nhận về con người. Trong dòng 

chảy của văn học trung đại, vấn đề con người tồn tại trên nhiều phương diện: con 

người với thân và tâm, tiêu biểu là tác gia Nguyễn Du với Truyện Kiều đã hình dung 

con người không chỉ là đức hạnh, ý nghĩa mà còn là dục vọng, ham muốn về tính dục 

hay Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu với quan niệm con người của nhân nghĩa và 

đạo lý. Bàn về con người trên phương diện bản thể luận, ta có thể kể tới cách nhìn nhận 

con người trên phương diện về giới. Trên phương diện này, Khổng Tử cũng đã quan niệm 

về vai trò và vị trí của người nam và người nữ trong xã hội nho giáo. Theo Khổng Tử nếu 

như tam tòng, tứ đức là khuôn mẫu của nho giáo, để giáo dục riêng cho người đàn bà, con 

gái trong suốt cuộc đời khi tại gia cũng như lúc xuất giá đi lấy chồng và cả khi chồng chết 

thì tam cương, ngũ thường lại là khuôn mẫu dạy cho người đàn ông biết kỷ cương, cương 

thường, đạo lý...Quan niệm giới này đã ảnh hưởng sâu sắc không chỉ đến đời sống mà còn 

quy định đến cách xây dựng nhân vật trong các tác phẩm văn học trung đại trong tiến trình 

văn học Việt Nam.  

 Căn cứ vào tình hình nghiên cứu thơ văn Nguyễn Đình Chiểu từ phương pháp 

tiếp cận giới, tiêu biểu là lý luận về giới cùng với niềm yêu thích thơ văn Nguyễn Đình 

Chiểu, cũng như thấy được tầm quan trọng của đề tài, chúng tôi đã chọn “Các nhân 



vật nam trong Lục Vân Tiên đọc theo lý thuyết giới” làm đề tài cho luận văn tốt 

nghiệp.  

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

2.1. Nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiều tác gia và tác phẩm   

  Nguyễn Đình Chiểu là người mở đầu cho giai đoạn văn học nửa cuối thế kỷ 

XIX và ông cũng là một trong những tác gia lớn của văn học Nam Bộ nói riêng và văn 

học trung đại nói chung. Các công trình nghiên cứu về ông và những sáng tác của ông 

trước và sau cách mạng khá nhiều. Tính cho đến nay đã có khoảng gần 600 công trình 

lớn nhỏ khác nhau nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu và thơ văn của ông. Quá trình 

nghiên cứu là sự tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ kia và nó không dừng lại trong 

phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý của cả các chuyên gia nước ngoài 

như Michel Ponchon, G. Cproier…Nếu xét riêng về tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu 

thì truyện Lục Vân Tiên của ông được xem là đối tượng được nghiên cứu nhiều hơn cả. 

Bởi hầu như không một ai nghiên cứu về văn thơ Đồ Chiểu lại không đụng đến truyện 

Lục Vân Tiên. Việc nghiên cứu tác phẩm Lục Vân Tiên được “mổ xẻ” trên nhiều 

phương diện và thời điểm nghiên cứu khác nhau.  

 Trước cách mạng năm 1945, tác phẩm Lục Vân Tiên chủ yếu được nghiên cứu 

trên phương diện văn bản. Nếu như khi Nguyễn Đình Chiểu còn sống thì truyện chỉ 

được lưu hành trong Nam Kỳ Lục tỉnh thì sau khi ông mất tác phẩm được lưu hành 

rộng rãi trong phạm vi từ Nam chí Bắc. Theo Nguyễn Văn Hoàn đã có tới khoảng 43 

lần tái bản. Con số đó có thể chưa thật chính xác nhưng cũng đã cho thấy sự ảnh 

hưởng và sức sống của Lục Vân Tiên như thế nào trong đời sống văn học nghệ thuật 

Việt Nam kể từ khi nó có mặt. Về tình hình xuất bản ở miền Nam, ta có thể kể các bản 

in được chú ý như bản của Trương Vĩnh Ký (1889) xuất bản ở Sài Gòn, là bản in sớm 

nhất do người Việt Nam sưu tập và chỉnh lý. Bản của Trương Vĩnh Ký giống với các 

bản dịch Lục Vân Tiên tiếng Pháp  hay các bản quốc ngữ xuất bản ở Sài Gòn khi tác 

giả còn sống như các bản Ôbare, Aben đề Misen. Tuy nhiên, bản này vẫn có những 

hạn chế nhất định như trong văn bản còn có nhiều câu tối nghĩa, nhiều chỗ trùng lặp và 

một số câu không ăn vần với nhau.  Hay bản của Phạm Văn Thình và một số bản khác 

xuất bản năm 1932, là một trong những bản bán chạy nhất. Bản này có sửa đổi một số 



chữ nhưng về cơ bản đều dựa theo bản Trương Vĩnh Ký. Các bản Lục Vân Tiên được 

xuất bản sau khi tác giả mất không có nhiều sự khác biệt quá lớn mà vẫn ghi lại trung 

thành truyện Lục Vân Tiên như nhân dân truyền tụng. Ở miền Bắc, truyện Lục Vân 

Tiên chủ yếu được lưu hành vào những năm cuối của thế kỷ XIX. Bản sớm nhất hiện 

nay mà chúng ta có được là bản Vân Tiên cổ tích tân truyện của hiệu khắc ván tụ văn 

đường phố Hàng Gai, in năm Thành Thái thứ chín (1897). Bản Nôm này đã được sửa 

nhiều chỗ so với bản của Trương Vĩnh Ký kể cả mặt câu chữ Nam Bộ cho đến kết thúc 

cho hợp với văn hóa Bắc Bộ. Nhìn chung, bản này không có gì đáng chú ý, ít được phổ 

biến trong dân gian. Về các bản Lục Vân Tiên bằng chữ quốc ngữ thì bản Lục Vân Tiên 

truyện của nhà in Văn Minh, Hải Phòng là sớm nhất. Ngoài ra còn bản Lục Vân Tiên 

của hiệu sách Phúc văn đường…, trong các bản chữ quốc ngữ thì bản sau đều tham 

khảo bản trước, đều na ná giống nhau. 

 Từ sau cách mạng Tháng Tám, các sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu được Giới 

thiệu rộng rãi đến bạn đọc trong cả nước, đặc biệt là truyện Lục Vân Tiên. Việc nghiên 

cứu Nguyễn Đình Chiểu đã chuyển sang một giai đoạn mới. Số người nghiên cứu 

Nguyễn Đình Chiểu ngày một tăng. Đáng chú ý là bản Lục Vân Tiên do Hoàng Ngọc 

Phách, Lê Trí Viễn, Vũ Đình Liên bình luận hiệu đính chú thích được bộ Giáo dục 

xuất bản năm 1957. Tiếp theo là các bản Lục Vân Tiên của nhà xuất bản Phổ thông 

(1957), Bình dân (1958), Văn hóa (1959) được lần lượt in ra để xuất bản đáp ứng nhu 

cầu bạn đọc. Trong số các bản đó, thì bản của Nhà xuất bản Văn hóa (1959) do Vũ 

Đình Liên và Nguyễn Sỹ Lâm khảo thích là đặc sắc hơn cả. Có thể nói, bản này đã 

tổng kết và tiếp thu được một số thành tựu của các bản Lục Vân Tiên đã xuất bản. 

 Tuy nhiên, việc nhìn nhận tác phẩm Lục Vân Tiên trên phương diện giá trị nội 

dung và nghệ thuật thì phải đến 50 năm sau ngày mất của ông (1938) mới thực sự diễn 

ra. Phan Văn Hùm là một trong những người đầu tiên đứng trên góc độ khoa học văn 

học để lý giải mối quan hệ giữa sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu và cuộc đời ông. Với 

chuyên luận Nỗi lòng Đồ Chiểu đã đánh dấu mốc lớn cho việc nghiên cứu về tư tưởng 

học thuật của Nguyễn Đình Chiểu. Đây là những tư liệu quý về thân thế và tâm sự của 

nhà thơ được trình bày khá tỉ mỉ và đáng tin cậy so với các dị bản khác. Công trình 

khảo cứu này được in đi, in lại nhiều lần và gần 30 năm sau khi công trình ra mắt, 



trong vòng kìm kẹp của chế độ Mỹ - Ngụy miền Nam trước 1975, nhà phê bình văn 

học – nhà báo Thiếu Sơn, khi đọc lại đã khâm phục rằng: “…cuốn Nỗi lòng Đồ Chiểu 

nếu là một nhà nho cũ kỹ viết ra họa may chỉ nói lên được cái khí tiết của người quân 

tử nhưng làm sao phân biệt được những gì đáng đề cao của xã hội phong kiến, những 

gì lỗi thời và hủ bại. Phan Văn Hùm chính là ở số người đã hấp thụ những tư tưởng 

mới để nhìn vào văn hóa của tiền nhân để lại, gạt bỏ những gì lạc hậu, lỗi thời thêm 

vào những gì văn minh, tiến bộ…đưa dân tộc tới một trình độ cao hơn nữa để đáp ứng 

với những yêu cầu của lịch sử và để hòa đồng với đại dương của loài người”[31, tr. 

65]. 

 Năm 1963, trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu, Thủ 

tướng Phạm Văn Đồng đã công bố bài báo nổi tiếng khẳng định vị trí của Nguyễn 

Đình Chiểu và giá trị của những sáng tác của ông. Phạm Văn Đồng nhấn mạnh đến 

hoàn cảnh sáng tác đặc biệt của nhà thơ và bối cảnh xã hội Việt Nam phong kiến 

chống trả sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây, ông nhận xét về Nguyễn 

Đình Chiểu như “một tấm gương sáng, nêu cao địa vị và tác dụng của văn học, nghệ 

thuật, nêu cao sứ mạng của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng”. Tác giả 

Phạm Văn Đồng cũng lưu ý rằng đặc sắc văn chương của Nguyễn Đình Chiểu nằm ở 

chỗ “tác giả cố ý viết một lối văn chương “nôm na” dễ nhớ, dễ hiểu, có thể truyền bá 

rộng rãi trong dân gian, trong đó những vần thơ hay, những tác phẩm văn hay vẫn 

không thôi xúc động, hấp dẫn lòng người”. Ông kết luận:“Nguyễn Đình Chiểu vì vậy 

là một ngôi sao có ánh sáng khác thường, có những giá trị tiềm ẩn, đòi hỏi nhìn kỹ, 

nhìn lâu mới có thể khám phá cho được giá trị của nó”[9, tr. 28]. 

 Cũng vào năm 1963, sau dịp kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày mất của nhà thơ lớn 

Nguyễn Đình Chiểu, Viện Văn học đã biên soạn kỷ yếu Mấy vấn đề về cuộc đời và thơ 

văn Nguyễn Đình Chiểu (Nxb Khoa Học, 1964, Nxb Khoa học và xã hội tái bản, 1969) 

và Một số tư liệu về cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu (Nxb Khoa học, 1965). 

Hai cuốn sách này giới thiệu tới bạn đọc trong và ngoài nước những tư liệu, kết quả 

nghiên cứu tiêu biểu về con người và tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu dựa trên 

những góc độ tiếp cận mới, những phương pháp mới. 



 Cùng với đó, theo chủ trương của Đảng và nhà nước ta tháng 7 năm 1972, lần thứ 

hai, nhân lễ kỷ niệm Nguyễn Đình Chiểu 150 ngày sinh của nhà thơ, trong bối cảnh 

cao trào chống Mỹ cứu nước toàn quốc. Đây cũng là một dịp giúp cho việc tranh luận 

và nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu được đẩy lên một cao trào mới. Đó là sự ra đời 

của cuốn sách Nguyễn Đình Chiểu tấm gương yêu nước và lao động nghệ thuật, do nhà 

xuất bản Khoa học xã hội ấn hành và đáp ứng đòi hỏi của công chúng rộng rãi trong và 

ngoài nước. Sách được mở đầu bằng bài viết của Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhân kỷ 

niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu (1963), tiếp đó giới thiệu gần 30 tiểu 

luận do các nhà hoạt động văn hóa, nghiên cứu và giảng dạy viết về con người và tác 

phẩm của Nguyễn Đình Chiểu trong khoảng 10 năm từ 1963 đến 1972. Ngoài ra, ta 

còn có thể điểm qua một số công trình “Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng của người 

tri thức Việt Nam (1980) của tác giả Vũ Khiêu – Nguyễn Đức Sự đã nghiên cứu về 

những truyền thống của người tri thức Việt Nam, sự ảnh hưởng của nho giáo, việc vận 

dụng nho giáo trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu và thái độ của Nguyễn Đình Chiểu 

đứng trước nạn ngoại xâm, khái quát tư tưởng của Nguyễn Đình Chiểu trong cuộc 

sống và trong thơ văn của ông. 

 Năm 1982, khi đất nước thống nhất, nhân kỷ niệm lần thứ 160 năm sinh của nhà 

thơ, hội nghị khoa học quốc gia về Nguyễn Đình Chiểu được tổ chức với quy mô lớn ở 

tỉnh Bến Tre, nơi nhà thơ đã sinh sống 25 năm cuối đời và an nghỉ tại đó. Trên 200 nhà 

nghiên cứu, nhà giáo và nhà hoạt động văn hóa – xã hội đến từ các viện nghiên cứu và 

các trường đại học, các cơ quan văn hóa – văn nghệ trong nước về dự. Có rất nhiều 

những bài tham luận đã được tập hợp gửi đến, trong đó chủ yếu chọn từ những bài đã 

tham gia các hội thảo khoa học cấp cơ sở nghiên cứu và giảng dạy. Hội nghị khoa học 

kết thúc thành công với cuốn Kỷ yếu biên soạn khá công phu, đã trích trọn hơn 90 bài 

trong tổng số 120 bài tiểu luận, bài viết. Đó là những bài viết của nhóm những nhà 

nghiên cứu như Trần Thanh Mại, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Lộc… đề cập tới vị trí 

dẫn đầu của Nguyễn Đình Chiểu trong dòng văn học yêu nước chống ngoại xâm thời 

kỳ cận đại. Các tác giả này đã ít nhiều xem xét sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu trên 

phương diện văn hóa để thấy được ở Nguyễn Đình Chiểu – một nhà nho yêu nước, 

người thầy thuốc với khí tiết cao cả, hết lòng vì dân, đã biểu lộ một thái độ sống có văn 



hóa, biết tự hào dân tộc, biết tự trọng của một người trí thức chân chính, biết trân trọng 

phẩm giá con người. Trước đó ít lâu, tập Thư mục về Nguyễn Đình Chiểu cũng đã ấn 

hành, tóm lược nội dung của 551 đơn vị tài liệu. Qua các công trình nghiên cứu tiêu 

biểu nói trên cũng như một số chuyên khảo sau đó, cho thấy rõ việc nghiên cứu về 

Nguyễn Đình Chiểu càng ngày càng được mở rộng và đào sâu trên cơ sở tư liệu được 

thẩm định kỹ càng. Không chỉ thế, các phương pháp nghiên cứu văn học theo loại 

hình, thi pháp học, văn học so sánh, tiếp nhận văn học được mạnh dạn áp dụng, càng 

về sau càng thành thạo và nhuần nhuyễn hơn.  

 Năm 1992, tác giả Trần Ngọc Vương cũng đã xem xét vị trí của nhà thơ Nguyễn 

Đình Chiểu trong tiến trình có tính quy luật của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 

XIX, lưu tâm đến tính chất bản lề trong đóng góp quan trọng nhất của Nguyễn Đình 

Chiểu: “ông vừa là đại diện chung cục một thời đại văn học trung đại nhưng với việc 

sáng tạo người anh hùng vô danh đại diện cho cuộc kháng chiến của dân tộc, ông lại 

đồng thời là người mở đầu và đứng ở vị trí tiên phong cho trào lưu văn học chống 

ngoại xâm ở nước ta. Và nhìn rộng ra trên bối cảnh toàn cầu cũng như trong khu vực 

sẽ thấy mang theo nó một “ý nghĩa quốc tế đậm nét”. Tác giả cũng đã nhận định 

rằng:“Trong tương lai khi bộ phận văn học đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ 

nghĩa đế quốc trên toàn thế giới được khảo sát một cách khoa học, Nguyễn Đình 

Chiểu chắc chắn sẽ được ghi nhận như một trong những tác giả có tên tuổi nổi 

bật”.[49, tr. 285]. 

 Nếu như ở thập kỷ trước Vũ Đình Liên, Trần Văn Giàu, Cao Huy Đỉnh, Phan 

Ngọc…ít nhiều xem xét sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu ở phương diện văn hóa thì 

từ những năm 1998 trở đi, đã có thêm rất nhiều những tiểu luận và công trình ghi nhận 

những nỗ lực mới trong nghiên cứu của Nguyễn Đình Chiểu. Ở khu vực phía Nam, 

trong loạt bài đăng trên Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh tháng 7 và tháng 8 băm 

1998 có rất nhiều bài viết đáng chú ý. Bài viết Để có một văn bản Lục Vân Tiên gần 

với nguyên tác hơn, tác giả đã đưa ra giả thuyết để đính chính sự phiên âm sai về thơ 

Lục Vân Tiên, dựa vào phương pháp khảo sát của ngữ âm học so sánh và logic ngữ 

nghĩa học. Ông đề nghị những câu thơ vẫn quen đọc theo các văn bản phiên âm từ chữ 

Nôm ra chữ quốc ngữ như vậy mới hợp với kiểu phát âm hồi đó và mới thuận tai, 



thuận nghĩa. Ngoài ra, chúng ta cũng phải kể đến Nguyễn Phong Nam với “Nguyễn 

Đình Chiểu – từ quan điểm thi pháp học” (1998). Tác giả Nguyễn Phong Nam đã vận 

dụng các khái niệm công cụ của thi pháp học như: quan niệm nghệ thuật về con người, 

thời – không gian nghệ thuật, cấu trúc, ngôn ngữ nghệ thuật…và bằng phương pháp 

luận văn học so sánh tác giả lý giải những sáng tạo độc đáo thuộc phong cách nghệ 

thuật của Nguyễn Đình Chiểu qua các sáng tác đặc biệt ở thể loại truyện Nôm. Cuốn 

sách của đã nghiên cứu thơ văn Nguyễn Đình Chiểu về góc độ thi pháp ở phương diện 

đề tài, kết cấu, ngôn ngữ trong các truyện Nôm, một trong những cống hiến quan trọng 

của Nguyễn Đình Chiểu cho nền văn học dân tộc. Tác giả bài viết có đề cập đến nhân 

vật trong thơ Nguyễn Đình Chiểu:“Nhân vật truyện Nôm được trưng bày như một số 

phận hoàn chỉnh. Người đọc tiếp xúc với nhân vật không chỉ một khoảng thời gian hạn 

định mà chứng kiến cả một kiếp người, một đời người. Người đọc, người nghe hình 

dung về một số phận với đầy đủ những buồn vui, sướng khổ, mọi bước thăng trầm, mọi 

biến cố quan trọng, các cảnh huống có ý nghĩa nhất…với một ý thức bao quát về 

chúng”. [23, tr. 64]. Như vậy, công trình đã có phần nào đề cập đến giọng điệu thơ văn 

Nguyễn Đình Chiểu, nhưng bài viết chỉ mới đề cập ở truyện Nôm, còn giọng điệu 

trong các tác phẩm khác chưa được nhắc đến. 

  Việc nâng cao tầm vóc và vị trí quốc tế của sự nghiệp văn học chống chủ nghĩa 

đế quốc mà Nguyễn Đình Chiểu là một trong những người đi đầu ngay từ cuối thế kỷ 

trước là có cơ sở. Trong một bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt 

Nam Lê Khả Phiêu khi nói chuyện tại Hội nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý văn học – 

nghệ thuật, báo chí, xuất bản, nghiên cứu Nghị quyết hội nghị Trung ương V về xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khẳng định Nguyễn 

Đình Chiểu cùng với Nguyễn Du trước đó, và một số nhà văn, nhà báo lớp trước vào 

sinh ra tử trong các cuộc kháng chiến gần đây, đã trở thành những tấm gương không 

màng danh lợi, viết vì trách nhiệm, vì sự thôi thúc của lương tâm người chiến sĩ trên 

mặt trận chống văn hóa trước thời cuộc.  

 Bên cạnh đó, còn phải kể đến những nghiên cứu, tiếp cận trên phương diện nhấn 

mạnh vấn đề của không gian văn học trung đại Việt Nam. Thời gian gần đây, tác giả 

Trần Nho Thìn trong cuốn Văn học trung đại Việt Nam (2012), với phương pháp này 



tác giả chú ý nhấn mạnh đến đặc điểm của văn học từng vùng miền. Đó là những đặc 

trưng trên nhiều phương diện như tư tưởng chính trị, đạo đức, thẩm mỹ, về ngôn ngữ, 

chữ viết…và nhiều đặc trưng do nhiều nhân tố văn hóa xã hội chi phối và quy định. 

Tác giả đã chỉ ra rằng không gian văn hóa Gia Định đã ảnh hưởng rất lớn trong sáng 

tác của Nguyễn Đình Chiểu: “Lịch sử đã đặt Nguyễn Đình Chiểu sống đúng tại tâm 

điểm của cuộc xâm lược…Ông đã chứng kiến tinh thần chiến đấu quật khởi, không sợ 

thất bại, hy sinh của nhân dân, các tướng lĩnh chống lại kẻ thù không truyền thống, 

đồng thời cũng chứng kiến sự bạc nhược, hèn kém của triều đình nhà Nguyễn...tất cả 

những nhân tố trên đem lại nét đặc trưng có tính phong cách cá nhân ông, cũng là 

phong cách của thời đại ông. Trong sáng tác của ông có phản ánh chủ trương phục 

hưng của Nho giáo nhà Nguyễn, nhưng cũng phản ánh vấn đề đặt ra cho chính con 

người vùng đất Gia Định, thể hiện những suy tư và cảm xúc riêng của cá nhân ông 

trong những bối cảnh lịch sử đặc biệt mà các tác giả vùng miền khác không có được. 

Chất trữ tình mãnh liệt cộng với tính nhân dân trong các sáng tác của Nguyễn Đình 

Chiểu chính là kết quả của các nhân tố của thời đại lịch sử đó”. [41, tr.633]. 

 Và một số bài viết như bài phê bình táo bạo của Nguyễn Hưng Quốc ở Hải ngoại 

trên báo mạng về Lục Vân Tiên qua “Đọc …chơi vài bài ca dao”…Tác giả cũng bày tỏ 

một cách nhìn nhận về Lục Vân Tiên cũng như Nguyễn Đình Chiểu thông qua một số 

bài ca dao giễu nhại về nhân vật Lục Vân Tiên “Vân Tiên cõng mẹ chạy ra/ Đụng phải 

cột nhà, cõng mẹ chạy vô/ Vân Tiên cõng mẹ chạy vô/ Đụng phải cái bồ, cõng mẹ chạy 

ra/ Vân Tiên cõng mẹ chạy ra…hay như Vân Tiên ngồi dưới gốc môn/ Chờ cho trăng 

lặn bóp l…Nguyệt Nga”. Qua đó, tác giả đề cập quan niệm của mình, giải thích lý do 

tại sao nhân vật chính diện trong một tác phẩm nặng dụng tâm giáo huấn của tác giả, 

được xem là tiêu biểu nhất trong dòng văn học giáo huấn lại biến thành – không phải 

một lần mà là nhiều lần biến thành nhân vật hài trong văn học dân gian. Tác giả cũng 

nhấn mạnh, phê phán quan điểm đạo đức của Nguyễn Đình Chiểu, “đề cao những 

chuẩn mực đạo đức, cổ điểm và cổ kính như trung, hiếu, tiết, nghĩa với hy vọng là 

chúng sẽ duy trì sự ổn định trong xã hội, tuy nhiên một là, xã hội Việt Nam vào nửa 

sau thế kỷ 19, trong sự cọ xát dữ dội với văn minh Tây phương và thế lực thực dân, cứ 

ngày một rạn nứt, vô phương hàn gắn; hai là, bản thân những chuẩn mực đạo đức 



tưởng đâu là chân lý vĩnh cứu ấy thật ra rất đáng ngờ và với sự lung lay của Nho học, 

càng ngày càng đáng ngờ thêm. Con thuyền chở đạo của Nguyễn Đình Chiểu, do đó, 

không phải chỉ trôi trên dòng nước ngược mà còn, hơn nữa, trên thực tế chỉ loay hoay 

mãi trong một vũng nước tù, không có lối thoát, hết “đụng” cái này thì “đụng” cái 

kia, cứ quanh quẩn mãi trong sự tuyệt vọng và bế tắc. Nói cách khác, đó là những lý 

tưởng ở đường cùng. Biện pháp dựa trên nguyên tắc đạo đức mà Nguyễn Đình Chiểu 

đề xuất, hay đúng hơn, cổ vũ, đã không giải được bài toán của thời đại”.[26] 

 Qua đó ta có thể thấy sức ảnh hưởng lớn của tác giả Nguyễn Đình Chiểu nói 

chung và truyện Lục Vân Tiên nói riêng trong nghiên cứu và phê bình văn học. Mỗi 

công trình đều mang một dấu ấn nhất định khi xem xét các công trình này trên phương 

diện nghiên cứu giới. Các nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu cũng đã đề cập phần nào 

đến phương diện giới của nhân vật. Có thể kể đến bài viết của Vũ Đức Phúc với nhan 

đề Đạo nho và các nhân vật trí thức trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu in trong 

tổng tập Nguyễn Đình Chiểu tác gia và tác phẩm II có đánh giá về các nhân vật trí 

thức: “Trút cái vỏ đạo nho, tư tưởng Nguyễn Đình Chiểu về mọi phương diện là tư 

tưởng tiêu biểu nhất cho quảng đại quần chúng lao động đương thời, là kết tinh của 

phẩm chất dân tộc đương thời loại trừ đi phần hạn chế lịch sử của thời đại, tư tưởng 

ấy, tình cảm ấy còn giáo dục được chúng ta ngày nay một cách sâu sắc về nhiều mặt. 

Với quan điểm tư tưởng như vậy, Nguyễn Đình Chiểu đã xây dựng những nhân vật trí 

thức trong ba tập truyện thơ của mình, nhân vật tốt cũng như nhân vật xấu. Trong khi 

nước cần chưa bị giặc Pháp xâm lược, lý tưởng của ông là con người toàn diện như 

Lục Vân Tiên, con người ấy là một nhà nho, nghĩa là tri thức theo cách nối của chúng 

ta, trí thức hạng nhất, nhưng cũng là người võ nghệ cao cường, cầm quân đánh giặc 

cứu nước giỏi cũng vào bậc nhất đạo đức tại tuyệt vời, đạo đức nhân dân dưới cái vỏ 

đạo nho như trên chúng tôi đã phân tích. Con người ấy chỉ "nổi trận lôi đình" trước 

bọn giặc cướp, ngoài ra thì lúc nào cũng ăn nói, cử chỉ đúng mực, phong lưu, nho nhã 

mặc dầu người ta thô lỗ, cục cằn, xúc phạm đến mình hay thậm chí đã làm hại mình. 

Khi đã "đánh tan lũ kiến đàn ong" để cứu Kiều Nguyệt Nga, con người ấy tỏ ra là quá 

đạo đức, nhưng cũng hết sức đáng kính đáng yêu [42, tr. 241].  



 Hay như bài viết của Huỳnh Sở Kỳ in năm 1982 trong bài Ảnh hưởng Nguyễn 

Đình Chiểu qua truyện thơ Lục Vân Tiên trong đời sống tinh thần của nhân dân Bến 

Tre cũng có những nhận định trên tinh thần giới đối với nhân vật Lục Vân Tiên: “Để 

bảo vệ đạo nghĩa nhân trong thơ Lục Vân Tiên không chỉ có trai mà còn có gái. Nếu 

so sánh cuộc đời mù lòa của Vân Tiên trong khoảng thời gian khá dài với Nguyệt Nga 

mắt sáng tinh tường, thì Nguyệt Nga gặp phải những éo le không kém. Đẹp thay Đồ 

Chiểu khi miêu tả Nguyệt Nga với một nghị lực chủ động đáng kính. Trước hết là chủ 

động trong tình yêu. Ai cũng biết là việc hôn nhân theo phong kiến là “cha mẹ đặt đâu, 

con ngồi đó”. Huống hồ Nguyệt Nga được cha gọi đến Hà Khê để “lo bề nghi gia”. 

Nguyệt Nga yêu anh họ Lục chắc không phải vì anh chỉ văn hay, võ giỏi mà trước hết 

vì khâm phục một thanh niên có lẽ sống phù hợp với đạo nghĩa nhân” [42, tr.332].  

 Tác giả Trần Ngọc Vương trong bài viết Những đặc điểm mang tính quy luật của 

sự phát triển văn học nhìn nhận qua sáng tác của một tác giả , in trong cuốn Văn học 

Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung (1998) cũng đi đến tổng kết về hệ thống nhân 

vật trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu như sau: “Nguyễn Đình Chiểu không tiếp 

tục sáng tạo hình tượng người tài tử giai nhân – ông đưa ra mẫu “trai anh hùng gái 

thuyền quyên” ra làm đối trọng. Trong Lục Vân Tiên có sự tiếp nối của mẫu người 

trung nghĩa kết hợp với mẫu người anh hùng, có vị nho tướng trạng nguyên văn võ 

gồm tài, có người tiết hạnh hưởng phúc lộc trở thành mệnh phụ. Nguyễn Đình Chiểu 

đã lựa chọn và khai thác mẫu người chính thống trong truyền thống văn học nho 

gia”[49, tr. 284]. 

 Như vậy, việc nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu và thơ văn của ông nói chung, 

truyện Lục Vân Tiên nói riêng đều được các nhà nghiên cứu tìm hiểu và thu về được 

nhiều thành tựu. Ở mỗi công trình nghiên cứu, mỗi tác giả đều mang đến cho độc giả 

một cái nhìn tổng quát và trọn vẹn hơn, phản ánh nhiều góc độ khác nhau về cuộc đời 

và sự nghiệp, tư tưởng, nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Những công trình trên là 

những tài liệu phong phú trong quá trình nghiên cứu đề tài để chúng tôi tìm hiểu sâu 

hơn về mối tương quan giữa tác giả Nguyễn Đình Chiểu và truyện thơ Nôm Lục Vân 

Tiên. 

2.2. Nghiên cứu về giới 



    Giới là một trong những vấn đề mới mẻ khi nghiên cứu về văn học. Gần đây, vấn 

đề giới trở lại với tư cách là đối tượng của văn học và mang lại nhiều tranh cãi. Đặc 

biệt là trong dòng chảy văn học trung đại, vấn đề giới vẫn còn chưa được nghiên cứu 

kỹ lưỡng. Chúng ta vẫn biết, văn học trung đại chịu ảnh hưởng rõ rệt của tư tưởng nho 

giáo đề cao chủ nghĩa khắc kỷ của con người và phê phán con người bản năng. Thêm 

vào đó là sự thống trị của hình mẫu người anh hùng hay còn gọi là mẫu nam nhi khắc 

kỷ trong văn học, đã trở thành một nét đặc biệt kéo dài trong văn hóa trung đại, hình 

thành nên đặc trưng văn hóa ứng xử giới của hệ thống các nhân vật trong văn học. Đó 

là những chủ trương như coi thường sắc đẹp, đòi hỏi nam giới có một cái nhìn khắt khe 

trong mối quan hệ nam nữ, đồng thời đề ra những nghĩa vụ, bổn phận với đại đa số 

nam giới xung quanh những vấn đề trung, hiếu, tiết, nghĩa. Nhìn lại quá trình nghiên 

cứu văn học trung đại nói chung, tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu nói 

riêng thì việc nghiên cứu tác phẩm dựa trên góc độ xã hội, nội dung, nghệ thuật, văn 

bản đã được xem xét khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vẫn cần thiết có một cái nhìn rõ ràng 

hơn về các nhân vật thông qua văn hóa ứng xử giới của họ để thấy được tầm ảnh 

hưởng của nho giáo đến cách xây dựng nhân vật của Nguyễn Đình Chiểu.  

 Những năm trở lại đây, hướng nghiên cứu tác phẩm văn học dưới góc độ tiếp cận 

khác nhau ngày càng được đẩy mạnh. Đặc biệt là hướng tiếp cận văn học dựa trên 

quan điểm về giới. Cùng với quá trình giao lưu và hội nhập, vào đầu những năm 90 

của thế kỷ XX, bằng nhiều con đường khác nhau, quan điểm giới được nhanh chóng 

du nhập và truyền bá vào Việt Nam. Sự xuất hiện phương pháp tiếp cận giới chính là 

bước đột phá quyết định sự phát triển mạnh mẽ và ấn tượng của khoa học nghiên cứu 

về con người và văn học. 

 Giới là đặc trưng văn hóa, xã hội và sinh thể của đời sống nam và nữ. Những đặc 

trưng sinh thể của con người thường ít biến đổi và tuân theo quy luật tự nhiên còn 

những đặc trưng văn hóa, xã hội thường biến đổi theo sự biến đổi của cấu trúc một xã 

hội nhất định và tuân theo quy luật xã hội. Điều này có nghĩa, theo quan điểm giới, về 

mặt xã hội, nam và nữ là hoàn toàn bình đẳng với nhau. Sự khác biệt của hai hiới chỉ là 

do nhân tạo, là do quan niệm, giáo dục, truyền thống và quyền lực chính trị của các 

thời đại tạo nên. 



 Quan điểm giới có nguồn gốc từ các lý thuyết nữ quyền xuất hiện và phát triển rất sôi 

động ở các xã hội phương Tây, bắt đầu từ giữa thế kỷ XX. Lý thuyết nữ quyền tạo nên các 

phong trào xã hội mạnh mẽ, đấu tranh chống lại sự thống trị của nam giới, phê phán quyết 

liệt chế độ áp bức phụ nữ, đòi quyền lợi cho phụ nữ, tạo lập bình đẳng giới. Có thể nêu 

một số lý thuyết nữ quyền có ảnh hưởng mạnh đến xã hội phương Tây thời gian qua là: nữ 

quyền tự do, nữ quyền mác-xit, nữ quyền xã hội chủ nghĩa, nữ quyền phúc lợi, nữ quyền 

triệt để, nữ quyền hiện sinh, nữ quyền phân tâm… và gần đây xuất hiện một số lý thuyết 

nữ quyền mới như: nữ quyền hậu hiện đại, nữ quyền da đen, nữ quyền phụ nữ thế giới thứ 

ba… 

 Nghiên cứu về quan điểm giới, đặc biệt là vấn đề về quan niệm nam tính – nữ 

tính đã được nhìn nhận trong rất nhiều công trình khảo luận ở châu Á như  Phụ nữ 

Trung Quốc qua cái nhìn của người Trung Quốc (Chinese women through Chinese 

eyes) do Yu-ning Li chủ biên (1992); Nữ tính / Nam tính của người Trung Quốc 

(Chinese femininities / Chinese Masculinities: A reader) của Susan Brownell...  

 Hoặc một số các công trình khảo luận về cái nhìn đàn ông có ý nghĩa then chốt: 

Khoái cảm thị giác và Điện ảnh tự sự (Visual Pleasure and Narrative Cinema) của 

Laura Mulvey (1975) cung cấp tiền đề lý thuyết về “cái nhìn đàn ông” và mở đầu cho 

sự ứng dụng lý thuyết này vào nghiên cứu điện ảnh cũng như những nghệ thuật biểu 

hiện khác; Sự biểu hiện của cái tôi trong văn học Trung Quốc (Expression of self in 

Chinese literature) của Richard C. Hessney, Robert E. Hegel, (1985) đem đến cách 

nhìn nhận mới, nhiều chiều nói chung và về văn học dưới góc nhìn về giới nói riêng.  

 Vào đầu những năm 90 thế kỷ XX, qua giao lưu và hội nhập, các lý thuyết nữ 

quyền từng bước được truyền bá vào Việt Nam và sự truyền bá này ngày càng mạnh 

mẽ và đa dạng. Xem xét quá trình và xu hướng nghiên cứu giới ở Việt Nam thời gian 

qua, chúng tôi thấy nghiên cứu về giới trong văn học Việt Nam cũng còn khá mới mẻ, 

đặc biệt là ở trong dòng văn học trung đại. Gần đây nhất  là hoạt động khoa học hướng 

tới tọa đàm "Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại" do Viện Văn 

học và Ban Nhà văn Trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp, tổ chức vào tháng 10/2012  

với các  nội dung được thảo luận bao gồm Một số vấn đề lý thuyết về giới tính và Một 



số gợi mở trong việc vận dụng lý thuyết về giới tính trong nghiên cứu văn học sử Việt 

Nam. 

 Về việc nghiên cứu giới trong văn học Việt Nam đã có một số nhà nghiên cứu đã 

quan tâm đến sự tác động của các quan niệm về giới với văn học trung đại như một 

phương pháp tiếp cận văn hóa học trong việc đánh giá và nhận định người phụ nữ, 

nhân vật anh hùng trong văn chương nho giáo. Tuy nhiên, việc ứng dụng cách tiếp 

cận về giới để để lí giải một tác phẩm văn học cụ thể, đặc biệt trong truyện thơ Nôm, 

vẫn chưa được nghiên cứu một cách triệt để. Mặt khác, truyện Lục Vân Tiên cũng 

được xem là đối tượng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ đối với các nhà nghiên cứu, cụ thể là 

lựa chọn hướng tiếp cận mới mẻ này.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài này là truyện thơ Lục Vân Tiên của 

Nguyễn Đình Chiểu. 

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài chúng tôi là hệ thống các nhân vật nam trong 

truyện Nôm Lục Vân Tiên bao gồm hệ thống các nhân vật chính diện và nhân vật phản 

diện, quan điểm nho giáo về giới và lý thuyết giới…Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích 

và phân loại ngữ liệu chúng tôi sẽ đi vào tìm hiểu vể kiểu nhân vật nam nhìn nhận theo 

lý thuyết giới trong toàn bộ hệ thống nhân vật truyện Lục Vân Tiên. Vì vậy, với đề tài 

này chúng tôi hy vọng mang đến một cái nhìn mới Nguyễn Đình Chiểu nói chung và 

về tác phẩm Lục Vân Tiên nói riêng. Ở đây chúng tôi xem xét các nhân vật trong tác 

phẩm tiểu thuyết của ông ở góc độ tiếp cận văn hóa cụ thể là lý luận giới. 

 Trong phạm vi luận văn này, chúng tôi bước đầu khảo sát, tìm hiểu, đối chiếu tác 

phẩm để từ đó đánh giá khái quát về những quan niệm của ông về  hệ thống nhân vật 

và kiểu nhân vật trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

  Xuất phát từ đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi sử dụng kết 

hợp các lý thuyết, quan điểm nghiên cứu về văn hoá học, thi pháp học và các kiến thức 

liên ngành có liên quan đến việc nghiên cứu nhân vật và giới trong truyện Lục Vân 

Tiên. 



 Luận văn sử dụng lý thuyết về thi pháp học, vận dụng phương pháp nghiên cứu 

tác giả văn học để nghiên cứu về nghệ thuật xây dựng các nhân vật trong truyện Lục 

Vân Tiên, kết hợp với các phương pháp nghiên cứu như:  

 Phương pháp tiếp cận văn hóa học: chú trọng phân tích văn hóa từ phương diện 

lịch sử để giải thích mối liên hệ giữa tác giả Nguyễn Đình Chiểu và văn hóa Nam Bộ. 

Trên cơ sở đó lý giải hiện tượng Nguyễn Đình Chiểu lại chọn tác phẩm Lục Vân Tiên 

là một tác phẩm diễn ngôn về anh hùng. 

 Phương pháp lịch sử: thông qua việc tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh xã hội, không 

gian văn hóa Nam Bộ, tư tưởng nho giáo và các yếu tố có ảnh hưởng đến quá trình 

sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu để nhằm định vị tọa độ của ông trên tiến trình thơ 

văn trung đại. 

Phương pháp khảo sát, phân loại, thống kê để tìm ra những chi tiết, ý nghĩa 

quan trọng, được lặp đi lặp lại như là dấu hiệu thi pháp riêng biệt của tác giả. Thông 

qua đó, chúng tôi rút ra những nhận xét đánh giá mang tính khái quát, hệ thống về các 

kiểu nhân vật nam và quan niệm về con người trong truyện thơ của Nguyễn Đình 

Chiểu. 

 Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng một số phương pháp khác như: so sánh, bình 

luận, phân tích, và chứng minh…trong khoa học nghiên cứu văn học để làm rõ hơn về 

nội dung của đề tài.  

5. Cấu trúc luận văn 

 Luận văn được chia làm 3 chương chính:  

Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn văn học trung đại Việt Nam liên quan 

đến văn hóa ứng xủa giới. 

Chương 2: Nhân vật nam trong Lục Vân Tiên từ góc nhìn của lý tưởng về người anh 

hùng và kẻ sĩ. 

Chương 3: Nhân vật nam trong Lục Vân Tiên từ góc nhìn văn hóa ứng xử với phụ nữ. 
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