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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

Mục đích nghiên cứu: Thông qua phân tích biểu hiện yếu tố triết luận trong sáng tác của hai tác giả 

Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Khải, luận án không chỉ tìm ra và phân tích, lý giải những điểm 

tương đồng mà còn làm rõ những khác biệt trong phong cách triết luận của hai cây bút. Từ đó, góp 

thêm tiếng nói khẳng định tài năng và cống hiến nghệ thuật của hai tác giả đối với nền văn chương 

Việt Nam hiện đại. 

Đối tượng nghiên cứu: “Yếu tố triết luận trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Khải từ 

góc nhìn so sánh”.                              

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

- Phương pháp tiểu sử học 

- Phương pháp phân tích văn học 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu 

  - Ngoài ra, luận án sẽ sử dụng các phương pháp thông dụng khác, như: phương pháp hệ thống, 

phương pháp thống kê, phân loại. 

3. Các kết quả chính và kết luận 

a. Các kết quả chính: 

- Luận án đã xác lập khái niệm, xác định vị trí của yếu tố triết luận trong văn chương, trình 

bày khái quát về những dấu ắn đặc sắc của yếu tố triết luận trong văn chương nhân loại. 

- Luận án phân tích, lý giải mối liên hệ giữa tác động khách quan và chỉ quan tới yếu tố triết 

luận trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Khải. 

- Luận án phân tích, luận giải biểu hiện của yếu tố triết luận trong tác phẩm của từng tác giả 

Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Khải làm cơ sở cho những so sánh ở chương sau.  

 - Cuối cùng, luận án đã phân tích, luận giải sự giống nhau và khác nhau trong tư duy và bút 

pháp triết luận của hai tác giả thông qua việc phân tích những biểu hiện ở nội dung và hình thức 

nghệ thuật của tác phẩm. Qua đó, làm rõ cá tính sáng tạo của mỗi cây bút, đồng thời khẳng định tài 



 

năng nghệ thuật của hai tác giả có đóng góp lớn cho nền văn học Việt Nam hiện đại. 

         b. Kết luận 

Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Khải, hai cây bút tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện 

đại sau cách mạng tháng Tám. Suốt mấy chục năm qua, tác phẩm của họ đã làm say mê bao thế hệ 

độc giả. Cả hai cây bút đều ưa thích triết luận và tài năng đã giúp họ tạo nên phong cách triết luận 

của riêng mình. Luận án, với sự nỗ lực công phu và nghiêm túc đã góp thêm tiếng nói khoa học vào 

mục tiêu làm nên hình dung rõ rệt nhất về cá tính sáng tạo của hai cây bút đã đem lại niềm tự hào 

cho nền văn học Việt Nam hiện đại. 
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