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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Luận án đã nghiên cứu một cách tỉ mỉ và có hệ thống về tất cả những chữ Nôm tự tạo trong văn 

bản giải âm Truyền Kỳ Mạn Lục qua cấu trúc chức năng và cấu trúc hình thể bằng phương pháp thống 

kê định lượng. 

Qua khảo sát, luận án đã giải quyết được một số vấn đề khoa học như định nghĩa chữ Nôm, phân 

định chữ Nôm mượn Hán và chữ Nôm tự tạo, phân loại chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền 

Kỳ Mạn Lục theo cấu trúc chức năng và cấu trúc hình thể, tìm hiểu tỷ lệ, đặc điểm, quy luật của mỗi loại 

chữ, v.v. 

Chúng tôi quan niệm rằng chữ Nôm tự tạo là phần chữ Nôm đặc sắc nhất, cấu trúc chức năng và 

cấu trúc hình thể là hai cấu trúc quan trọng và liên quan mật thiết với nhau, đã phản ánh trung thực ba 



mặt hình, âm, nghĩa của chữ Nôm. Áp dụng hai cấu trúc này để khảo sát chữ Nôm tự tạo trong bản giải 

âm Truyền Kỳ Mạn Lục, chúng tôi đã có được một cái nhìn tương đối toàn diện. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

    Những kết quả nghiên cứu của luận án hoàn toàn có khả năng được ứng dụng vào công việc 

nghiên cứu và dạy học chữ Nôm đối với người Việt cũng như người nước ngoài, trước hết là đối với 

những ai biết đọc chữ Hán. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  
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- Ngữ âm học lịch sử 
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