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 1. Lý giải những cơ sở lịch sử, xã hội và văn hóa của ý thức giới/ phái tính và âm 

hưởng nữ quyền trong thơ nữ Việt Nam 1986-2015. Qua đó, thấy được đóng góp riêng, vị 

thế riêng của thơ nữ vào nền thơ hiện đại Việt Nam từ góc nhìn giới và lối viết nữ. 

2. Nghiên cứu khái quát lý thuyết về giới và nữ quyền từ truyền thống đến hiện đại; 

qua đó, chúng tôi chỉ ra tính liên tục và kế thừa cũng như hiệu quả của phong trào nữ quyền 

trên thế giới đối với đời sống xã hội và nghệ thuật ở Việt Nam. 

3. Nghiên cứu thực tiễn sáng tác của các nhà thơ nữ Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 

1986-2015 để chỉ ra những đặc điểm nổi bật mang yếu tố giới/phái tính và âm hưởng nữ 

quyền ở hai bình diện nổi trội thuộc nội dung và diễn ngôn của tác phẩm. Cụ thể là nghiên 

cứu Bản chất giới nhìn từ bình diện sinh học, Bản thể giới nhìn từ chủ đề tình yêu, Ý thức 

giới nhìn từ lối viết nữ. Ở các hướng nghiên cứu này, chúng tôi tập trung triển khai tìm hiểu 

thơ nữ 1986 - 2015 ở những nội dung bản chất, nổi trội làm thành giá trị tư tưởng, nhân văn 

và thẩm mỹ thể hiện ý thức phái tính và nữ quyền rõ nhất trong ý thức sáng tạo của các nhà 

thơ nữ qua các thế hệ. 

4. Nghiên cứu thơ nữ Việt Nam 1986 - 2015 nhìn từ nội dung giới với các quan hệ 

tương tác. Cụ thể là nhìn từ quan hệ với môi trường sinh thái, quan hệ với bản sắc văn hóa 

và quan hệ với nền thơ Việt Nam hiện đại. Ở các quan hệ tương tác này, luận án triển khai, 

giải mã thơ nữ 1986-2015 ở những biểu hiện và nội dung tương hỗ làm nên giá trị tư tưởng, 

nhân văn, thẩm mỹ và đặc điểm diễn ngôn của thơ nữ Việt Nam hiện đại giai đoạn này qua 

các tác giả, tác phẩm tiêu biểu.  

5. Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy 

văn học cũng như có ý nghĩa nhất định đối với những công trình nghiên cứu về thơ nữ trong 

nền văn học Việt Nam đương đại. 
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1. Explain the historical, social and cultural foundations of sex/gender consciousness 

and feminism in literature, especially in Vietnamese female poetry 1986-2015; Thereby, 

seeing their own contribution, the individual position of female poetry into the modern 

Vietnamese poetry from the perspective of gender and female writing.  

2. General researching on sex and feminist theory from tradition to modernity; thereby, 

finding the continuity and succession as well as the effectiveness of the feminism movement 

for social and artistic life in Vietnam. 

3. Research practically creating of the typical Vietnamese female poets in the period 

1986-2015 to point out of sex/gender features and feminism at two outstanding aspects of 

the content and discourse of their work. Specifically, studying gender nature seen from a 

biological aspect, gender essense seen from the topic of love, gender consciousnessseen 

from female writing. . In these research directions, we focus on exploring female poetry 

1986 - 2015 in the essential, prominental content to make the ideological, human and 

aesthetical values that expressed the sense of gender and feminism most clearly in the 

creative consciousness of female poets through the generations. 

4. Studying Vietnamese female poetry in the period 1986 - 2015 from gender content 

with reciprocal relations. Specifically, from the relation with the ecological environment, 

the relation with culture and the relation with modern Vietnamese poetry. In these reciprocal 

relations, the thesis deploys and decodes female poems from 1986 to 2015 in the reciprocal 

expressions and content that make up the ideological, humanistic, aesthetic value and 

discourse characteristics of modern Vietnamese female poetry in this period by the typical 

authors, works. 

5. The thesis can be used as a reference document in studying and teaching literature 

as well as its certain significance for the works which study about female poetry of the 

contemporary Vietnamese literature.  
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