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1. Khảo sát Tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam giai đoạn từ  1986 đến 2010 - từ góc 

nhìn nữ quyền là một hướng nghiên cứu mới và cần thiết. Đây là một đề tài vừa có ý nghĩa lý 

luận, vừa có giá trị thực tiễn, không trùng lắp với các công trình nghiên cứu khác. 

2. Luận án đã xác định các khái niệm công cụ trong việc nghiên cứu tiểu thuyết 

các nhà văn nữ từ lý thuyết nữ quyền, nhận diện và phác thảo dòng chảy/ đặc tính 

riêng của tiểu thuyết nữ trong bản đồ thể loại văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010. 

3. Luận án đã lý giải được cảm quan về đời sống xã hội và con người của các nhà 

văn nữ trên cả hai chiều kích diện và điểm, sự lựa chọn đề tài và nhân vật, cảm hứng 

sáng tác và kí hiệu đặc thù. 

4. Đặc biệt, Luận án đã khảo sát đề tài chiến tranh trong tiểu thuyết nữ từ hướng 

nghiên cứu mới của thuyết nữ quyền là phê bình nữ quyền sinh thái. 

5. Dưới góc độ trần thuật học, Luận án đã chỉ ra được một số mô thức mang dấu ấn 

giới/ nữ quyền qua việc khảo sát cụ thể một số yếu tố tiêu biểu của phương thức tự sự. 

6. Luận án đã bước đầu xác lập được sự hiện diện của lối viết nữ  - phương thức 

khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng sâu rộng của tư tưởng nữ quyền trong bức tranh 

tiểu thuyết Việt Nam đương đại. 
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1. Surveying novels of Vietnamese female writers from 1986 to 2010 from a feminist 

perspective is a new and necessary research trend. This is a topic that has both theoretical 

significance and practical values. Primarily, it is not iterative with other studies.  

2. The thesis has illuminated the instrumental concepts in studying novels of female 

writers from the feminist theory. It has also identified and outlined the stream of the novels, and 

it’s characteristics in the map of the literary genre of the local literature from 1986 to 2010. 

3. The thesis has explained the female novelists’ senses of social life and human beings 

on both broad dimensions and specific points, as well as the writer’s choice of themes and 

characters, the inspiration of composition, and particular signs.  

4. Notably, the thesis has investigated the topic of war in female novels through a new 

research tendency of the feminist theory, which is named Ecofeminism.  

5. From the perspective of Narratology, the thesis has indicated some gender/feminist 

patterns by surveying some typical elements of the narrative method in detail. 

6. The thesis has initially pointed out the presence of feminine style, which affirms the 

position and the profound influence of feminist ideology in the whole picture of contemporary 

Vietnamese novels.  
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