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CẢM THỨC THỜI GIAN TRONG SÁNG TẠO 

NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN DU VÀ A.S. PUSHKIN 

Lê Nguyên Cẩn 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết, dựa trên sáng tác của Nguyễn Du và A.S. Pushkin, tập trung làm rõ các 

góc độ cảm thức thời gian cũng như cách thức xử lý thời gian trong các tác phẩm của họ. 

Từ đó, giúp người đọc hiểu thêm vấn đề thời gian trong sáng tạo nghệ thuật, chỉ ra các 

giá trị nhân văn và thẩm mỹ mà hai thiên tài của hai nền văn hóa mang lại. Đây cũng là 

những giá trị văn hóa của mỗi cộng đồng trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. 

Từ khóa: Cảm thức thời gian, Nguyễn Du, Pushkin 

Nhận bài ngày 14.7.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 10.8.2019 

Liên hệ tác giả: Lê Nguyên Cẩn; Email: lenguyencan@yahoo.com.vn 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thực tế, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhất là việc đặt Nguyễn Du (1765-

1820) trong quan hệ với A.S. Pushkin (1799-1837), khi một tài năng đang ở độ chín còn tài 

năng kia thì mới cất tiếng khóc chào đời, khi một tài năng đã kết thúc cuộc đời còn tài năng 

kia thì mới bắt đầu tỏa sáng, và đặc biệt hơn là hai thiên tài này thuộc về hai nền văn hóa 

khác nhau, thuộc hai phong cách sáng tạo nghệ thuật khác nhau. Tuy nhiên, một việc so 

sánh như vậy cũng cho phép nhấn mạnh đặc trưng nghệ thuật của mỗi ngòi bút sáng tạo, 

cho dù cách thức tự sự - tức là nghệ thuật kể chuyện theo trục thời gian và cách thức trữ 

tình - tức là cách thức phát lộ, bộc lộ tâm tư tình cảm của chủ thể sáng tạo - là khác nhau, 

cho thấy sự khác biệt (l’altérité) giữa các nền văn hóa để qua đó tạo ra sự thấu hiểu sâu sắc 

từ các đóng góp về phương diện trí tuệ nhân văn trong giai đoạn hội nhập toàn cầu. Việc so 

sánh cần thiết phải có điểm chung hay điểm đồng quy, vì vậy, chúng tôi lựa chọn góc độ 

cảm thức thời gian trong sáng tạo nghệ thuật của hai thiên tài này như là điểm chung dễ 

dàng chấp nhận, không chỉ cho hai tác giả này mà còn có thể cho nhiều trường hợp khác 

nữa mà không đi vào so sánh chủ đề, cốt truyện, kiểu nhân vật, cách thức tổ chức sự kiện 

liên quan tới nhân vật hay những vấn đề khác... vốn theo chúng tôi không dễ lý giải khi so 

sánh và cũng dễ sa vào khiên cưỡng khó tránh. 
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2. NỘI DUNG 

Trước hết, cảm thức thời gian trong sáng tạo nghệ thuật là dấu hiệu cơ bản để nhận 

biết phẩm chất và năng lực nghệ sĩ của mỗi nhà thơ nhà văn, thể hiện qua khả năng tri giác 

về thời gian, dẫn tới việc sử dụng trường thời gian vốn quy định cách kể và cách tả cũng 

như cách thức đưa ra các bình luận ngoại đề hay cho phép tác giả thể hiện trữ tình ngoại đề 

trong mỗi tác phẩm văn chương. Vấn đề thời gian đã từng là điểm chú ý đặc biệt của nhiều 

nhà khoa học phương Tây. Nhà toán học người Pháp Henri Poincaré ngay cuối thế kỷ XIX 

đã phân chia thời gian thành thành gian tâm lý và thời gian vật lý và quan điểm này được 

tiếp nối và triển khai rộng hơn trong triết học trực giác của Henri Bergson hay trong cuốn 

Lược sử thời gian (từ vụ nổ lớn đến các lỗ đen) của Stephen W.Hawking. Vấn đề thời gian 

cũng là mối quan tâm của G.Bachelard trong Thi pháp không gian (PUF,1957); Thi pháp 

giấc mơ (PUF, 1960); Ngọn lửa của cây nến (PUF, 1961), hay của Ferdinand Gonseth 

trong Hình học và quan niệm về không gian (1945-1955), Quan niệm về thời gian (1964). 

Các nhà triết học này [xem 1, tr.344] cũng đã chỉ ra sáu phương diện của hai kiểu thời 

gian: thời gian chủ quan hiện hình trong thời gian hiện sinh (chẳng hạn: tôi có ít thời gian 

lắm), thời gian ý thức (chẳng hạn: thời gian gây nhiều áp lực cho tôi), thời gian tâm thức 

(chẳng hạn: tôi nhớ lại thời gian trước đây...) và kiểu thời gian khách quan gồm thời gian 

niên biểu (tức là thời gian lịch đại - thời cảnh), thời gian tương đối (chẳng hạn: tôi phải kết 

hợp thời gian với anh) và thời gian đo được (chẳng hạn: chạy 100 mét trong 9,9 giây).  

Văn học nghệ thuật đều có hai kiểu thời gian này cả và mức độ đậm nhạt nông sâu tùy 

theo từng tác phẩm và được diễn đạt theo các cách quy ước tùy thuộc từng nhà nghiên cứu. 

Chẳng hạn, cách thể hiện các dạng thức thời gian độc đáo trong bài thơ Mẹ ốm của Trần 

Đăng Khoa. Trước hết, mẹ ốm là một sự kiện mà để biểu đạt sự kiện này, nhà thơ sử dụng 

dạng thức thời gian: ốm là một sự kiện, nghĩa là một việc diễn ra trong chiều thời gian tại 

một không gian nhất định. Tiếp đó là dạng thức so sánh: “Mọi hôm (mẹ thích vui chơi)/ 

Hôm nay, (mẹ chẳng nói cười được đâu)”, để đi tới sự cảm nhận rất tinh tế về thời gian: 

“Lá trầu khô giữa cơi trầu” - động từ “khô” đã lột tả được tính chất đặc biệt của thời gian, 

tạo ra dạng thức thời gian trôi rất sinh động. Cũng tương tự, nhà thơ nhấn mạnh tính chất 

thời gian trôi bằng từ “lặn” trong câu thơ: “Nắng mưa từ những ngày xưa,/ Lặn trong đời 

mẹ đến giờ chưa tan”, hay “lần giường” trong câu: “Cả đời đi gió đi sương,/ Bây giờ mẹ 

lại lần giường tập đi...”. Các từ hay cụm từ chỉ thời gian được sử dụng với tần suất cao ở 

đây đã tạo nên nét độc đáo và cái hay riêng của bài thơ... Nghệ thuật tu từ trong tác phẩm 

văn chương không tách rời nghệ thuật sử dụng cách thức diễn tả thời gian và cách thức 

phản ánh thời gian cũng như quan niệm về thời gian mang trong nó phẩm chất đặc trưng 

của các nền văn hóa khác nhau.  

Xét về mặt bản chất, cảm thức thời gian chính là cách thức tri nhận dòng chảy lịch sử, 

là sự bộc lộ cảm xúc riêng tư, là nơi phát lộ những điểm dừng bước ngoặt dẫn đến sự đổi 
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đời hay kết thức cuộc đời... Trưng bày hiện thực dưới sự soi chiếu của ánh mặt trời để mọi 

người ai cũng có thể nhận ra và không thể phủ nhận hay chống chế, M.de S.Cervantès đã 

cho nhân vật Don Quijote xuất đầu lộ diện vào buổi bình minh bằng trận chiến giữa người 

anh hùng này với bọn khổng lồ trong hình hài những chiếc cối xay gió. W.Shakespeare 

thường đặt nhân vật của mình trong không - thời gian ban đêm: đêm êm ả, thanh bình tràn 

ngập mộng mơ và khao khát yêu đương gắn với vầng trăng dát vàng trên rừng cây bãi cỏ 

trong thiên tình sử Romeo and Juliet; đêm đen khủng khiếp gắn với tham vọng vô cùng, 

dục vọng vô hạn, nơi những bóng ma hiện hình vừa hăm dọa, vừa cám dỗ trong Macbeth; 

đêm hãi hùng kinh khiếp vì lạc bước lầm đường, khi cái thiện bị lừa dối và niềm tin bị tước 

đoạt, đối với Othello khi phải tự mình giết đi người mình yêu quý... Nhân vật Rafael de 

Valentin của H.de Balzac trong Miếng da lừa bước vào sòng bạc để đánh nốt đồng bạc cầu 

may cuối cùng cũng “vào buổi chiều của tháng mười năm ngoái”... Nhân vật Jean Valjean 

của V.Hugo trong Những người khốn khổ, sau khi mãn hạn 19 năm tù khổ sai, lạc bước 

vào xứ Digne lúc chiều muộn, khi hoàng hôn đang buông xuống, màn đêm đang kéo về, để 

phải lạc bước lang thang trong cõi người vô cảm, giả điếc giả câm, ngoảnh mặt làm ngơ 

trước nỗi đau của đồng loại, nơi có tiền không mua được thức ăn, không tìm ra chỗ ngủ, để 

cuối cùng, lúc bế tắc nhất thì mới được ánh sáng tình thương của giám mục Myriel chỉ ra 

con đường để tự mình vượt thoát khỏi bóng đêm tăm tối nơi tình người vị kỷ lấn át tình 

người vị tha, để lột xác hóa thân từ một gã tù khổ sai trốn trại thành vị thánh cứu người 

giúp đời, tạo ra cuộc hành trình đi từ bóng tối ra ánh sáng... 

Cảm thức thời gian được thể hiện đa dạng và ngập tràn trong sáng tác nghệ thuật của 

các nhà lãng mạn. Thôi Hiệu trong Hoàng Hạc lâu đã từng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của 

hoàng hôn: “Nhật mộ hương quan hà xứ thị/ Yên ba giang thượng sử nhân sầu”. Trong 

Tràng giang, Huy Cận cũng chỉ ra điều tương tự bằng so sánh: “Lòng quê dợn dợn vời con 

nước/ Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”. Còn Xuân Diệu nhìn chiều hôm với con mắt 

lả lướt thướt tha tình tứ: “Chiều muộn hòa thơ trên nhánh duyên/ Cây me ríu rít cặp chim 

chuyền”, khi đó nhà thơ nhận ra: “Mây trắng về đâu bay gấp gấp/ Con cò trên ruộng cánh 

phân vân”. Những dẫn chứng tương tự còn rất nhiều, cho thấy đặc trưng của không - thời 

gian chiều muộn, chiều hôm, của thời điểm hoàng hôn cùng màn đêm đến, của thời khắc 

khi ngày hết đêm về. Vì thế, việc nhận diện kiểu không - thời gian này cho thấy phẩm chất 

và năng lực tri giác nghệ thuật của các văn nhân nghệ sĩ, cho thấy vẻ đẹp vô song của kiểu 

không - thời gian đặc biệt trong dòng chảy thời gian của mỗi con người.  

Cảm thức thời gian trong sáng tạo nghệ thuật được thể bằng nhiều vẻ, nhiều dạng, 

nhiều hình hay bằng nhiều thước đo thời gian tùy theo từng tác giả. Đối với trường hợp của 

Nguyễn Du và A.S. Pushkin, cảm thức thời gian được thể hiện qua sự hòa đồng giữa cảnh 

và tình, giữa tình và cảnh, giữa trạng thái nội tâm và sinh cảnh xã hội. Cảnh là cảnh của 

tình người, là cảnh của tấm lòng hay của con tim đang thổn thức, tình hiện hình qua cảnh, 
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cảnh được tái hiện trong tình. Phương Đông đã quen thuộc với cách diễn đạt “tức cảnh sinh 

tình” hay mượn cảnh để nói tình, nhưng phải đến Nguyễn Du, với tài năng khái quát đặc 

biệt, cách diễn đạt đó mới trở thành công thức, mới mang tính chất định danh, định tính, 

định lượng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Cảnh là cảnh của người, cảnh được tri 

nhận bằng tâm tư tình cảm của chủ thể trữ tình. Trong bài thơ được viết vào khoảng 1826-

1830, không có tiêu đề, in trong A.S. Pushkin: Thơ trữ tình [xem 2, tr.61, từ đây, các trích 

dẫn trong phần viết về A.S. Pushkin đều lấy từ tập thơ này và chú thích theo số trang của 

bản dịch], nhà thơ A.S. Pushkin cũng cho thấy kiểu cảm thức thời gian giao hòa trong quan 

hệ tình và cảnh tương tự: “Biết làm sao, vẫn thế các nhà thơ/ Thường đa cảm tin vào điều 

tự nghĩ/ Các tình cảm luôn đổi thay, bao giờ/ Cũng đem gắn vào cảnh ngoài tùy ý”. 

Bởi cảm thức thời gian được thể hiện qua nhiều thước đo thời gian khác nhau, nên 

chúng tôi chỉ đề cập tới cách thức cảm nhận chiều hôm - hoàng hôn - màn đêm, như những 

dấu hiệu tượng trưng nổi bật nhất, mà không khảo sát hết các kiểu thước đo ấy. Sở dĩ, chọn 

không - thời gian chiều hôm - hoàng hôn - màn đêm là bởi vì đây là kiểu không - thời gian 

đặc thù của chủ nghĩa lãng mạn, mà thế kỷ XIX ở phương Tây là thế kỷ của chủ nghĩa lãng 

mạn, còn ở Việt Nam, thiên tài Nguyễn Du cũng là đại diện tiêu biểu cho nghệ thuật lãng 

mạn phương Đông. Nói đến nghệ thuật lãng mạn, bao giờ cũng phải nhấn mạnh tính chất 

phi thường trong hoàn cảnh phi thường, không phi thường thì không thành lãng mạn, cũng 

như V.Hugo chỉ ra cái tầm thường là cõi chết của nghệ thuật. Cuộc đời chìm nổi trong lắm 

đắng nhiều cay và sự nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của Thúy Kiều là phi thường, thể hiện bản 

lĩnh và nghị lực của con người trong văn hóa Việt, thể hiện cách sống vị tha, chấp nhận về 

mình mọi bất hạnh, để lại cho đời mọi sự bình an. Hay: “Tôi yêu em đến nay chừng có thể/ 

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;/ Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,/ Hay hồn em 

phải gợn bóng u hoài” của A.S. Pushkin, bài thơ vốn cũng không có tiêu đề nhưng thường 

được đặt dưới cái tên “Tôi yêu em” (tr.66) lấy từ câu mở đầu bài thơ, cũng là cái phi 

thường, là cái vượt lên chính mình, để thể hiện bản thân mình một cách tích cực, chủ động 

và có tình người hơn, bởi đây là kiểu tình yêu vị tha yêu mình yêu người, và vì biết yêu 

mình nên cũng dễ dàng sẻ chia với sự yêu người của người mình yêu, đây là cách yêu có 

văn hóa vừa tôn trọng mình vừa tôn trọng người mình yêu. Cảm thức thời gian mang trong 

nó tính không gian, bởi lẽ không có không gian nào nằm ngoài thời gian, cũng như thời 

gian chính là thời gian của một không gian cụ thể. Vì thế, sự tri nhận thời gian chính là 

cách thức sáng tạo các kiểu không-thời gian để chuyển tải các thông điệp nhân văn. 

A.S. Pushkin, bước vào đời thơ của mình bằng những bài thơ viết khi đang ngồi trên 

ghế nhà trường mà tiêu biểu nhất là bài Những kỷ niệm hoàng hôn (trong 3, tr.1466, bài thơ 

này được dịch là Hồi ức hoàng hôn), sáng tác vào năm 1815. Trước hết, cụm từ “hoàng 

hôn” trong tiêu đề bài thơ cho thấy tính chất hoài niệm gắn với nội dung ca ngợi tinh thần 

yêu nước, ca ngợi các chiến công quả cảm của người dân Nga trong cuộc chiến đấu chống 
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lại đội quân xâm lược của Napoléon Bonapart. Những kỷ niệm hoàng hôn trở thành dấu 

mốc nhận diện con đường cần phải đi của của A.S. Pushkin để trở thành “mặt trời thi ca 

Nga” sau này. Hoàng hôn bao giờ cũng là điểm dừng của ngày, là thời điểm ánh sáng mất 

dần đi, bóng tối bắt đầu lan tỏa, là lúc ta nghĩ tới ngôi nhà nơi sum vầy sum họp, là lúc 

vầng trăng tỏa sảng với bầu trời sao lấp lánh... đưa ta vào cõi mộng mơ, hay đi vào trường 

của các suy tư triết học..., hoàng hôn cũng chính là lúc các anh hùng hảo hán lãng mạn một 

mình một ngựa lên đường cứu nhân độ thế, diệt ác trừ gian... như ta thấy trong nhiều tác 

phẩm lãng mạn. Hoàng hôn trở thành điểm hồi quy hay đồng quy (le point référenciel) 

mang trong nó quy luật vận động của tự nhiên nhân tính như trong bài Mộ của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh: “Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ/ Cô vân mạn mạn độ thiên không”.  

Trong bài Thiên tình sử, A.S. Pushkin kể lại cảm xúc đau thương, đầy dằn vặt ưu tư 

sau tình yêu đơn phương của người thiếu phụ phải đứt ruột bỏ lại đứa con trước một ngôi 

nhà xa lạ: “Bỗng bất chợt sau rừng thưa trăng hé/ Sáng lều tranh cách thiếu phụ không 

xa./ Nàng nhón chân nhẹ tiến đến thềm nhà/ Tay ôm chặt đứa hài nhi vô tội./ Nghiêng 

mình xuống, nhẹ tay nàng đặt vội/ Đứa con thơ bên ngưỡng cửa lạnh lùng./ Rồi quay đi, sợ 

hãi giật mình run/ Nàng biến mất trong đêm dày tăm tối”. Ta gặp ở đây nhiều ký hiệu chỉ 

thời gian như “một buổi tối mùa thu” (tr.7), “trăng hé” (tr.12), “đêm dày tăm tối” (tr.12), 

những ký hiệu thời gian lột tả hành động của nhân vật đồng thời cũng cho thấy tâm trạng 

khổ đau của người thiếu phụ bất hạnh bị tình nhân bỏ rơi ấy.  

Trong Nàng tiên cá (tr.16), ta có “đêm mịt mù” cùng “mặt hồ lãng đãng màn sương 

phủ” nơi đó “trăng vàng lấp lóa trong đám mây”, nơi đó “lặng lẽ vòm trời trăng đi dạo/ 

Thầy tu ngồi ngắm nước vơi đầy”, mà các ký hiệu ngôn từ chỉ thời gian cũng lột tả được 

tâm trạng của thầy tu giữa đêm khuya vắng lặng, xuất hiện tình huống tức cảnh sinh tình, 

thầy tu không tin vào chính mắt mình khi nhìn thấy “mặt hồ xao sóng/ Thoắt đâu thiếu nữ 

bỗng hiện hình”. Tiên nữ hiện lên đầy tràn sức sống, với tình cảm chân thành khiến “Ba 

ngày thầy tu lòng đắm đuối/ Bến bờ cực lạc đã kề bên/ Nàng tiên trong mơ thầy ngồi đợi/ 

Đêm phủ rừng sồi, trăng lại lên...”, để cuối cùng kết thúc là một cuộc tình đầy ảo mộng 

trong tiên cảnh khi mà: “Bình minh bừng tỉnh xua đêm tối/ Chẳng ai còn thấy thầy tu đâu/ 

Lũ trẻ chỉ thấy râu như cước/ Ẩn hiện trong làn nước hồ sâu”. 

Bài Chiếc khăn san màu đen (tr.23) là kỷ niệm đau thương đi kèm sự trừng phạt vội 

vàng, trả thù cho tình yêu bị phản bội, nơi người trả thù cũng đau xé ruột gan khi: “bóng 

chiều mịt mù nặng nề buông,/ Sai đầy tớ ra Đunai vứt xác...”, để từ đó chủ thể trữ tình: 

“không còn chờ những buổi tối hân hoan” và “lòng đau xé, tưởng như điên như dại,/ Mỗi 

lần tôi nhìn lại chiếc khăn san”. Bài Chiếc xe đời (tr.29) diễn tả các cung bậc thời gian 

trong cảm thức về thời gian trôi vùn vụt, đời người ngắn ngủi kiếp tha hương, khi: “Sáng 

ra lên xe ngồi;/ Đời xông pha bươn bả”, để: “Đến trưa chí nhụt rồi...” và đến: “Chiều đã 
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dần dần quen;/ Tà tà đến quán trọ,/ Mặc cho bánh xe lăn,/ Thời gian xua vó ngựa”. Một 

cảm thức tương tự cũng gặp trong: “Hết rồi - tình đã vỡ tan” (tr.31), hay: “Hỡi niềm vui 

chua xót của đời ta,/ Cuộc đời buồn, ôi thân thiết tàn tro“ (bài Lá thư bị đốt cháy, tr.32); 

hay cái tha thiết diết da tràn đầy mộng ảo, vừa thực vừa hư, thật đấy như mà cũng là ảo đấy 

mà đây vốn là một khía cạnh của tình yêu nam nữ được các nhà lãng mạn nói chung đề cập 

tới và được A.S. Pushkin nhấn mạnh: “Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:/ Trước mặt anh 

em bỗng hiện lên,/ Như hư ảnh mong manh vụt biến,/ Như thiên thần sắc đẹp trắng trong” 

(bài Gửi ***, tr.34). Đấy cũng là hình thức tâm sự được nhắc tới trong bài thơ vô đề ở 

trang 70, khi chủ thể trữ tình chỉ ra: “Nào có nghĩa gì cái tên anh...”, để nhắc tới một khả 

năng có thể xảy ra đối với người mình yêu sau này: “Nhưng nếu mai này em đau khổ/ Hãy 

gọi tên xưa trong lặng im/ Rồi nhủ: em vẫn là nỗi nhớ/ Em mãi sống trong một trái tim”. 

Đây là kiểu tình yêu đơn phương, kiểu tình yêu không trọn vẹn, nhưng rất cao thượng qua 

hành động tự nhận về những cái thiệt thòi để mở đường cho người mình yêu đi tới nơi 

người ta lựa chọn, cho dù có chọn nhầm hay không. Cái tên của anh em có thể quên đi, có 

thể chẳng cần nhớ tới nếu hạnh phúc đến với em trọn bề, nhưng nếu sẩy chân lạc bước thì 

cái tên cũ của anh, cái tên mà em đã vùi đi trong trí nhớ sẽ hồi sinh và trả lại cho em nụ 

cười nhân ái bao la. Bởi lẽ, em trong tôi bao giờ cũng là “Đức Mẹ Đồng trinh” (tr.72) 

thánh thượng, khiến: “Điều ước nguyện giờ đây thành sự thật:/ Tạo hóa ban em giáng tự 

trên trời,/ Tuyệt tác hình người đẹp xinh thanh khiết,/ Em - Đức Mẹ Đồng Trinh của lòng 

tôi”. Việc mỹ hóa người mình yêu là một phẩm chất vị tha rất đặc trưng của các thiên tài 

lãng mạn. Nếu so sánh khổ thơ này với lời nói thốt ra từ tâm can Thúy Kiều khi gặp lại 

Kim Trọng: “Người yêu ta xấu với người/ Yêu thì lại bằng mười phụ nhau!” thì ta sẽ thấy 

được tấm lòng vị tha nhân bản của những người yêu nhau bằng trái tim nhân hậu, của 

những mối tình chân thành đằm thắm, thủy chung son sắt.  

Mọi hy vọng hay niềm tin của chủ thể trữ tình ngay cả khi tuyệt vọng nhất cũng mang 

một sắc thái lạc quan, không hề bi lụy như bài thơ không đề ở trang 74: “Nơi trên nước ô 

liu ngả bóng/ Em đã ngủ yên giấc ngàn năm.../ Em đem đi dưới nắp áo quan,/ Đem đi cả 

chiếc hôn hội ngộ... Nhưng anh chờ; còn nợ đó, hỡi em!”. Bởi cuộc đời là diễn biến vô 

thường mà trong bài hát của bác xà ích dưới đêm trăng trên cỗ xe tam mã đang phóng trên 

đồng hoang đã gợi ra một cảm thức không - thời gian đặc biệt: “Hát đi: “Trăng, trăng 

đẹp,/ Sao trăng lại cứ nhòa?”. Trăng nhòa hay lòng người đau khổ? Có lẽ cả hai. Ở đây có 

sự hòa cảm giữa con người với đất trời, giữa chủ thể trữ tình với thiên nhiên mộng mơ nơi 

sóng tuyết nhấp nhô trong ánh trăng lưỡi liềm lai láng. Nỗi buồn đó hóa thân trong sắc 

vàng của mùa “Thu vàng” (tr.78) khi chủ thể trữ tình chợ phát hiện ra điều kỳ diệu của 

người mình yêu khi mà tình yêu đang tuột khỏi hai người: “Thu buồn - cặp mắt đắm say,/ 

Tôi yêu sắc đẹp em ngày chia phôi,/ Thiên nhiên tàn úa bỗng tươi,/ Rừng thay áo mới, cả 

trời vàng au”. Nhưng tại sao chủ thể trữ tình lại rơi vào tình trạng: “Tâm hồn xao động 
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ngẩn ngơ,/ Tơ lòng run rẩy, mộng chờ đợi ai” khi thu về, khi lá vàng phủ đầy các tán cây 

rừng báo hiệu thời tiết thay đổi. Cái màu vàng tràn ngập cả đất trời khiến chủ thể trữ tình 

nhận ra thời điểm mình mất đi tình yêu cũng chính là lúc mình nhận ra vẻ đẹp của người 

yêu, nhưng không phải để giữ lại hay có lại mà là để mất đi mãi mãi. Bởi vì: “Hai ta đang 

sống đây mà... Nhưng như đã chết, thân ra bụi rồi.” (tr.79), bởi “em ơi đã đến lúc rồi”, đến 

thời điểm chia tay dứt khoát, bởi tình yêu đó là tình yêu đơn phương vô vọng, như thể lá 

rừng đồng loạt “vàng au” một lượt để rồi rơi rụng tả tơi trong thời khắc không xa nữa. 

Bài Chiều đông là một bài đặc biệt trong tập thơ này, đặc biệt bởi tiêu đề của bài thơ là 

cụm từ chỉ thời gian, vừa đặc trưng theo mùa, vừa đặc trưng theo cảm hứng lãng mạn, nơi 

đó và lúc đó: “Nỗi buồn tăm tối bao la/ Phủ kín gian nhà dột nát/ U già ơi, sao héo hắt,/ 

Sao u chẳng nói nên lời?”, khi bên ngoài: “Đầy trời bão nổi sa mù/ Sâu xoáy từng cơn lốc 

tuyết/ Lúc như thú rừng gầm thét/ Lúc òa tiếng khóc trẻ thơ/ Lúc trên mái nhà cổ sơ/ Lay 

lắt tầng tranh than thở/ Lúc đập gấp vào cửa sổ/ Như người khách chậm đường xa”. Đúng 

là, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, bởi lẽ ngoại cảnh ở đây chính là tâm cảnh vừa 

của chủ thể trữ tình vừa của đối tượng trữ tình.  

Nhịp thời gian cũng hiện ra theo tâm thức của chủ thể trữ tình trong bài Con đường 

mùa đông (tr.43) khi: “Trên con đường mùa đông vắng vẻ/ Cỗ xe tam mã băng đi/ Nhạc 

ngựa đều đều buồn tẻ/ Đều đều khắc khoải lòng quê”, khi chủ thể trữ tình nhớ về Nhina, 

với nỗi đau thổn thức: “Sầu lắm, Nhina, đường xa vắng,/ Ngủ quên bác xà ích lặng im/ 

Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm,/ Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng”. Và cũng vào 

thời điểm đó, chủ thể trữ tình được trao tặng một “Lá bùa hộ mệnh” (tr.48), nhưng: “Bùa 

em không thể chắp cánh bay/ Đưa anh thoát chốn sâu ải đày”, mà chỉ là lá bùa thực hiện 

chức năng an ủi, bảo vệ tình yêu, “cứu anh thoát khỏi tình dối gian/ Khỏi phút đắm say 

cùng tội lỗi, / Khỏi vết thương lòng, khỏi lãng quên”. Đây là lá bùa cứu rỗi tình yêu, lá bùa 

cần cho những tâm hồn cô đơn trong dòng chảy dữ dằn của cuộc sống, và đây cũng là kiểu 

thời gian sự kiện đánh dấu những trắc trở trên đường đời của chủ thể trữ tình, đồng thời 

cũng cho thấy ngoài tư cách là con người xã hội mà chủ thể trữ tình tham gia để đến mức 

phải chịu sự đày ải, còn có con người thứ hai, con người của cảm xúc yêu thương, con 

người của tình yêu mà lá bùa gợi nhắc tính chất thiêng liêng của mối tình đó. 

Bài Bông hoa nhỏ (tr.59) là hoài niệm nhớ nhung từ một sự kiện bất ngờ ngoài ý 

muốn: “Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa/ Quên trong trang sách, đã bay hương?/ Từ đó 

lòng tôi bao chan chứa,/ Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường” để liền sau đó, qua các khổ 

thơ là sự giãi bày một cảm xúc rất lãng mạn của chủ thể trữ tình, qua cách thức suy tưởng 

mộng mơ thường gặp trong các mối tình lãng mạn: điểm gặp gỡ bất ngờ ở đây chỉ là một 

bông hoa được ép vào trong cuốn sách mà chủ thể trữ tình có được ngoài ý muốn. Từ đó, 

hàng loạt các suy tư mộng tưởng, rồi hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Người đẹp nào đã ép 
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bông hoa ấy? Bông hoa ấy là hoa của sum họp hay của chia phôi? Hoa đã tàn nhưng chủ 

nhân của nó thế nào?... Sự khô úa của bông hoa cũng là ký hiệu thời gian sự kiện để từ đó 

đánh thức sự liên tương mông lung nhưng rất nhân tình và cũng rất nhân tính. Tâm sự và 

nỗi lòng đó cũng được thể hiện khi: “Trên đồi Gruzi đêm xuống;", khi chủ thể trữ tình 

khẳng định: “Chỉ có em! Không có gì lay động”, trong khi: “Trái tim tôi lửa cháy như 

khêu/ Vì không có thể không yêu người nào” (Vô đề - tr.62). Sự hoài niệm mang tính mộng 

mơ cũng hiện rõ trong Buổi sáng mùa đông (tr.63) khi nhà thơ giãi bày tâm sự với người 

mình yêu với một đề xuất mãnh liệt: “Nhưng này em, em thấy có nên chăng/ Ra lệnh đóng 

ngựa hồng vào xe trượt? để “ta thăm lại những cánh đồng hoang vắng/ Những thửa rừng 

mới đây còn xanh thẳm,/ Và dải bờ thân thiết với lòng anh.”, mà qua sự bộc bạch đó là một 

con tim đầy ắp yêu thương nhưng cũng rất đỗi cô đơn, trong tuyết lạnh băng tràn của “buổi 

sáng mùa đông” nước Nga. 

Ba mươi tám bài thơ, với mốc giới thời gian sáng tác từ 1814 đến 1836, trong đó nhiều 

bài không có tiêu đề, cho thấy một chặng đời đặc biệt của A.S. Pushkin, nổi bật một tình 

yêu đơn phương nhưng chân thành da diết và nhân hậu, biết yêu thương và biết chia sẻ, 

cũng gắn với thời khắc đặc biệt trong cuộc đời tác giả mà như thế cũng là điều kiện ngoại 

cảnh để làm phát lộ cảm xúc trữ tình. Đây là thời điểm mà tác giả bộc lộ rất rõ quan điểm: 

yêu tức là tôn trọng người mình yêu. Diễn biến các cung bậc tình cảm trải dài theo trục 

thời gian mà do thơ dịch nên chúng tôi chỉ dừng ở mức độ khai thác bề nổi, dựa trên những 

ký hiệu thời gian đã có mà không đi vào khám phá chiều thời gian theo mô thức động từ, 

hay những cách thức mô tả thời gian khác trong nguyên bản. Qua các ký hiệu thời gian đã 

chỉ ra, chúng tôi nhận thấy thời gian mà nhà thơ sử dụng ở đây trước hết là kiểu thời gian 

niên biểu, có thể đo đếm được như mùa, đêm tối, buổi sáng... và tiếp đó là thời gian cảm 

thức của nhà thơ, gắn với các tri nhận hay hoài niệm, ước mong, gắn với nỗi lòng, hay tâm 

trạng. Tất cả đều rất nhân hậu, không oán hận, chẳng thù hằn, tự tin và bản lĩnh, qua đó thể 

hiện quan niệm tình yêu mang tinh văn hóa cao. 

Đối với Nguyễn Du và Truyện Kiều mà xét theo cách đã thực hiện đối với A.S. 

Pushkin thì không thể. Bởi theo Từ điển Truyện Kiều của Đào Duy Anh [xem 4, các từ 

nằm ở các trang tương ứng] thì riêng từ “đêm” có 25 lần xuất hiện, từ “mùa” 3 lần, từ 

“khuya” 9 lần, chữ “bóng” 40 lần, chưa kể những từ khác cũng có chức năng chỉ thời gian 

như “hè” (1 lần), “xuân” (41 lần), “thu” (13 lần), “đông” (2 lần)... Chúng tôi chỉ chọn một 

cảnh chiều đặc biệt, hy vọng soi sáng được nghệ thuật miêu tả tâm thức thời gian của 

Nguyễn Du. Đó là cảnh chiều khi chị em Thúy Kiều đi tảo mộ và chuẩn bị về. Xét về mặt 

nghệ thuật đây là điểm dừng không - thời gian có tính chất bước ngoặt thực hiện chức năng 

tổ chức cốt truyện hay mở ra các tiềm năng tự sự.  

Ta sẽ bắt đầu với câu thơ: “Tà tà bóng ngả về Tây / Chị em thơ thẩn dan tay ra về”. 

Cái độc đáo mà nghệ thuật thơ lục bát - một sản phẩm tinh thần thuần Việt có được chính 
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là cách thức tổ chức bố trí câu thơ theo luật bằng trắc. Ta có từ câu thơ này: bằng bằng / 

trắc trắc / bằng bằng || trắc / bằng bằng / trắc/ bằng bằng bằng bằng. Hai thanh bằng 

được tạo ra từ cụm từ “tà tà” cho thấy bóng chiều hay ánh dương đang chiếu xiên, nghĩa là 

mặt trời đã xuống thấp, và cách thức chiếu xiên đó đang tịnh tiến theo thời gian chứ không 

phải đang dừng, bởi vì “tà” này thúc đẩy “tà” kia, đốc thúc lần nhau, nhưng theo một 

hướng, đó là “về Tây”, “tà tà” được kích hoạt bằng động từ “ngả” diễn tả cách thức vận 

động của bóng chiều, của ánh sáng hay vầng dương. Sự vận động của “bóng” là không vội 

vã, là tuần tự nhưng không thể đảo ngược mà điều này cũng cho thấy tính chất vận động 

của thời gian. “Bóng” ở đây là một đối tượng thuộc ngoại cảnh nhưng cũng tham gia vào 

hoạt động của những nhân vật trong cảnh này, nghĩa là có sự hòa đồng trong chuyển dời 

theo thời gian. Cái “tà tà” được gia trọng bằng “thơ thẩn”, một từ láy rất đắc địa, và cũng 

phải nói thêm, nghệ thuật sử dụng từ láy trong Truyện Kiều của Nguyễn Du đạt tới mức 

tinh diệu mà vì thế tiếng Việt trở nên trong sáng và hoàn mỹ hơn, như cụ Phạm Quỳnh đã 

nhận xét “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn...”. “Thơ thẩn” cũng là vận động, không vội vã, 

chẳng thúc bách, nhưng cũng thể hiện một tâm trạng mơ hồ, một tâm thức mông lung nào 

đó. Tính chất của “Thơ thẩn” được qui định bới cụm từ “bước dần” ở câu thơ tiếp theo. Ở 

hai cụm từ này có sự đảo chiều của thành bằng và thanh trắc: “thơ thẩn = bằng - trắc” còn 

“bước dần” thì là “trắc - bằng”. Sự đảo ngược này diễn tả cách thức chuyển dời của các 

nhân vật, và đương nhiên cũng cho thấy sự vận động của thời gian trong cái không gian cụ 

thể đó. “Bước dần” không chỉ là sự dịch chuyển mà còn gắn với hoạt động chiêm ngưỡng, 

ngắm nghía, thưởng thức một cách bình tĩnh, chăm chú: “lần xem” với hai thanh bằng diễn 

tả sự cân đối hòa điệu, để từ đó nhận ra cảnh vật xung quanh có nét xinh xắn khác lạ: 

“phong cảnh có bề thanh thanh”, mà nếu so với không gian nghĩa trang trước đó một chút 

thì tính chất khác lạ này sẽ là cái qui định cái khác thường hay phi thường trong đột biến 

của câu chuyện được kể. Ta lại có thêm một từ láy “thanh thanh” với hai thanh bằng. Các 

từ láy được sử dụng ở đây: “tà tà”, “thơ thẩn”, “thanh thanh” vừa cho thấy cảnh sắc vừa 

cho thấy sự vận động của thời gian và đó cũng chính là sự tinh tế của nghệ thuật sử dụng 

ngôn từ hay cách thức sáng tạo ngôn từ trong tác phẩm nghệ thuật.  

Nhưng cái “phong cảnh có bề thanh thanh” sẽ trở nên trừu tượng nếu không có các 

miêu tả tiếp theo: “Nao nao dòng nước uốn quanh/ Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc 

ngang”. Một bức tranh phong cảnh hiện ra với những nhịp đi rất uyển chuyển của các 

thanh bằng và thanh trắc: bằng bằng / bằng trắc / trắc bằng; / trắc bằng / bằng trắc/ trắc 

bằng/ trắc bằng, tạo thành nhịp vận động của câu thơ vừa tạo ra khả năng chuyển tải ngữ 

nghĩa của các thành tố trong câu, vừa tạo ra hình ảnh ấn tượng. Ở đây ta cũng có thêm hai 

cặp từ láy nữa: “nao nao” và “nho nhỏ”. Trước hết, “nao nao” thường gắn với cảm giác 

của con người, ở đây là hình thế linh hoạt, uyển chuyển, uốn lượn quanh co của dòng 

nước, nhưng những cái đó được cảm nhận và hình dung ra ấn tượng từ chính chủ thể trữ 
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tình, tạo ra sự hòa điệu đồng cảm giũa cảnh và tình, giữa tình và cảm. Bức tranh thủy mặc 

ở đây trở thành bức tranh tâm cảnh. Còn “nho nhỏ” là một kiểu từ láy đặc biệt mà ta gặp 

rất nhiều trong ngôn ngữ Việt, chẳng hạn: đo đỏ, tim tím, vàng vàng, xinh xinh, khéo 

khéo... phù hợp với bản chất văn hóa Việt, vốn được tạo dựng từ các nhận thức cảm tính, 

nghĩa là các sự vật hiện tượng được nhìn theo góc độ của cái hợp lý cảm tính theo công 

thức: cái gì khéo thì cái đó đẹp, cái đẹp đồng nghĩa với cái xinh, quý hồ tinh bất quý hồ 

đa... “Nho nhỏ” ở đây đương nhiên là không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ một cách 

bất thường, nó là một cái cầu nhỏ nhỏ xinh xinh mà nhìn bức tranh sơn thủy nào ta cũng dễ 

nhận ra, mà hơn nữa cái cầu này chỉ thực hiện nhiệm vụ nối hai bờ của một “tiểu khê”, thì 

do đó, “nhịp cầu nho nhỏ” sẽ là trở thành kết cấu đương nhiên hợp lý hài hòa trong bức 

tranh có cả trời mây non nước như đã nói. Cảnh vật được quan sát theo các góc nhìn từ xa 

đến gần, xa là cái “tà tà” của bóng chiều, gần là “nhịp cầu nho nhỏ” nằm ở vị trí “cuối 

ghềnh”, “bắc ngang”. Tất cả đều tạo ra một vẻ đẹp “thanh thanh”, có vẻ bình dị yên ả, 

nhưng nếu liến kết các từ láy đã nêu theo trật tự được miêu tả: “tà tà”, “thơ thẩn”, “thanh 

thanh”, “nao nao”, “nho nhỏ” thì ngoài bức tranh phong cảnh hữu tình, ta sẽ thấy bức tranh 

tâm trạng của chủ thể trữ tình. Các từ láy đó đều có các cung bậc khác nhau của tâm trạng 

mà những cung bậc khác nhau đó chính là cách thức tri giác thời gian hay nói cách khác là 

cảm thức thời gian khiến bức tranh ngoại cảnh thành bức tranh tâm cảnh, tạo ra cảm giác 

bâng khuâng, mơ hồ, như thể đang lạc bước vào cõi khác, như thể chính nhân vật trữ tình 

đang đi tìm một cái gì đó, hay đang bị đưa tới một cái gì đó. Đây chính là thời điểm để câu 

chuyện chuyển hướng đi vào bước ngoặt tự sự mới với những cuộc gặp gỡ khác thường. 

 Cụm từ “bắc ngang” tạo ra sự đứt gãy trong dòng chảy suy tư mà thường khi đọc ta 

hay bỏ qua, bởi lẽ “bắc ngang”/ mà hiển nhiển là cầu thì phải “bắc ngang”/ sẽ được đặt 

trong so sánh ngầm với “nằm dọc”, “ngang” sẽ đối sánh với “dọc”, sẽ tạo ra cái bất 

thường, dị biệt mở ra một khả năng tự sự mới. Cái “nằm dọc” được đặc tả bằng một từ láy 

toàn thanh bằng, đó là “sè sè” (nấm đất ven đường) / ở đây ta sẽ thấy vì sao lại có nằm 

dọc, vì trong luật chôn cất, người ta thường chôn dọc theo con đường, tức là nằm song 

song với con đường/. Sự quan sát bây giờ không hướng ra xa nữa cũng không hướng lên 

cao nữa mà là cúi xuống, nhìn ra hai bên đường. Tính chất “sè sè” của nấm đất (hay nấm 

mồ) được nhấn mạnh, trở thành tâm điểm chú ý của chủ thể trữ tình, trở thành sự kiện đặc 

biệt đối với chị em Kiều lúc này và được miêu tả rất kỹ: “Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa 

xanh”. Cái khác thường mang đặc trưng lãng mạn đã hé lộ ra trên trục thời gian với khả 

năng tăng dần của cảm thức thời gian. Cụm từ láy “rầu rầu” cũng toát lên tính chất của 

tâm trạng và được nhấn mạnh bằng nửa (vàng) - nửa (xanh). Nếu “tà tà” đã có tính chất 

tạo hình không gian thì “sè sè” cũng mang tinh chất tạo hình tạo dáng, tạo ra cái khác 

thường, tạo ra cái tác động trực tiếp tức thì đến chủ thể trữ tình. Cái ý niệm được tạo ra 

ngoài hình khối bất thường của nấm mộ còn có cả màu sắc cũng bất thường nữa: ngôi mộ 
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do không có ai chăm sóc hay quan tâm tới nên cây có mọc trên đó cũng khác lạ so với 

những ngôi mộ khác với vẻ hoang tàn, u uất, nói cách khác là các cụm từ này cũng lột tả 

được tính chất vận động của thời gian. Cái “sè sè” kết hợp với cái “rầu rầu” đã hé lộ câu 

chuyện thương tâm về một kiếp tài hoa nhưng bạc mệnh dẫn tới cuộc gặp gỡ với người âm 

lần thứ nhất, theo quy luật vận động xã hội: “đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu”. 

Cuộc gặp bất ngờ này có dáng vẻ như một điềm triệu báo trước những gì sẽ xảy ra trong 

cuộc đời Kiều sau này mà trong toàn câu chuyện ta sẽ thấy hình ảnh của Đạm Tiên, đấng 

tài hoa chủ nhân của nấm đất “sè sè” ấy sẽ song hành đối ảnh với Kiều trong hành trình 

mười lăm năm bất hạnh. 

Nhưng ngoài cuộc hội ngộ âm - dương bất ngờ, ngoài việc lột tả tính chất nhân hậu vị 

tha thương người của Kiều, còn có một cuộc gặp gỡ theo mô tip “trai tài gái sắc” thuần 

dương nữa mà cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi diện mạo của chính cái nơi vốn đầy màu 

sắc ảm đạm u tối trước đó, tạo ra: “Một vùng như thể cây quỳnh cành dao”. Đó là cuộc gặp 

gỡ giữa Kim Trọng và chị em Thúy Kiều. Cuộc gặp gỡ đó kết thúc bằng một cảnh đẹp 

khôn tả, đặc biệt sâu sắc khi mà “khách đà lên ngựa người còn nghé theo...” 

Cuộc gặp gỡ của họ nhưng đồng thời cũng là của Kim - Kiều trong buổi chiều hoàng 

hôn ấy, cái hoàng hôn muôn thuở của thi nhân lãng mạn, diễn ra trong khung cảnh tình tứ, 

hợp cảnh thuận tình, vừa đẹp như tranh vẽ, vừa phảng phất ảo giác mộng mơ, bởi nghệ 

thuật tả cảnh tả tình hết sức tinh tế bằng những nét tạo hình phác tả những tạo ấn tượng 

chiều sâu qua không gian có trên có dưới có phải có trái (dưới cầu, bên cầu), trong thời 

gian có chiều dịch chuyển (nước chảy, bóng chiều thướt tha): Dưới cầu nước chảy trong 

veo,/ Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha. Đây là một bức tranh thủy mặc được vẽ bằng 

một nét bút tinh tế. Trung tâm của bức tranh là chiếc “cầu” mà từ tâm điểm này cái nhìn 

trực quan sẽ được mở rộng. Chiếc “cầu” thực hiện chức năng kết nối giữa hai bờ một dòng 

chảy, hay của một khoảng trống ngăn cách. Ở đây, dòng chảy này chỉ là một “ngọn tiểu 

khê”, là một con suối hay một lạch nước nhỏ. Chiếc “cầu” tạo ra điểm tựa để so sánh: trên 

dưới, trong ngoài, gần xa... Nhờ chiếc “cầu” và qua cái nhìn trực tiếp theo chiều trên dưới 

mà ta nhận ra tính chất “trong veo” của dòng nước, ta thấy được bầu trời hiện hình trong 

đáy nước, mà điều này cũng là đương nhiên, bởi dòng nước đã trở thành tấm gương phản 

chiếu bầu trời, mang lại cho ta cảm thức về một thế giới trên cao nhưng lại nằm ngay dưới 

chân ta, ngay trước mặt ta, ta không phải ngước nhìn mà ta chỉ cần cúi xuống. Những gì 

được phản chiếu trong cái làn nước “trong veo” ấy là thực, nhưng là cái thực của sự cảm 

nhận, của cái nhìn thấy nhưng không thể nắm bắt được. Chẳng ai có thể bắt được vầng 

trăng trong đáy nước cả. Cho nên cái thực ấy mang trong nó tính chất ảo giác, huyễn hoặc 

vô thường.  

Xét theo bình diện gần - xa ta có thêm một sự thực nữa đó là “bên cầu” với những 

nhánh liễu rủ xuống mượt mà lả lướt. Ở đó, xuất hiện một hình ảnh tri giác cảm thức: 
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“bóng chiều”. “Chiều” vốn tự nó là một khung thời gian qui ước, có thể nhận ra nhờ sự vận 

động của mặt trời hay của chim rừng bay về núi, nhưng ở đây “chiều” hiện ra dưới dạng 

nhân hình nhân ảnh qua “bóng”. Đây là hình thức tạo hóa giao hòa, minh chứng cho tính 

chất ảo giác, huyễn hoặc của bức tranh ảo diệu. “Bóng chiều” hiện hình trong tính chất 

người, đó là “thướt tha”, giống như dáng đi của một mỹ nhân đang thấp thoáng gần xa, 

như một “bóng ma” kỳ bí, trên con đường nhỏ “bên cầu”, mà khi kết nối với các chi tiết 

khác đã nói ở trên, thì đây là nghệ thuật tạo điểm nhấn, khiến cho sự xuất hiện của Đạm 

Tiên, mà cái tên đã cho thấy tính chất đặc biệt mà ta có thể hiểu là người đẹp mờ ảo, huyền 

hoặc, một mỹ nhân của thế giới bên kia, càng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, tạo ra 

sự kết nối liên tưởng theo chiều thời gian. Sự tương phản giữa dòng nước “trong veo”, 

trong suốt tận đáy với “bóng chiều thướt tha” nhưng cái“bóng chiều thướt tha” lại không 

hiện ra trong dòng nước ấy, mà chỉ được cảm nhận qua cách vừa kể vừa tả của người dẫn 

chuyện, cũng là một sự kì bí, tạo ra một không gian kỳ ảo sinh động nhưng rất huyền bí. 

Dòng nước thì vận động thể hiện qua cụm từ “nước chảy”, còn “bóng chiều” thì có vẻ như 

đứng yên một chỗ với động tác “thướt tha” như mỹ nữ đang múa. Miêu tả không gian thì 

trôi mà thời gian thì dừng, chính là sự thần kỳ của ngòi bút Nguyễn Du. Chiếc “cầu” vạch 

ra một nét ngang, còn cây liễu với những nhánh mềm mại của nó tạo thành nét dọc, tạo ra 

kiểu kết nối cứng mềm biểu lý âm dương, tạo ra kết cấu theo mô hình vũ (= ngang) trụ (= 

dọc). Cho nên, trong việc tạo hình tạo cảnh, trong cách thức miêu tả, nguyên tắc văn hóa 

dân tộc cũng hiện hình rất rõ ở đây. 

 Ta không biết bên kia cầu, hiểu theo nghĩa chiếc cầu là một biểu tượng văn hóa thể 

hiện cuộc đời, là gì hay có những cái gì, nhưng bên này cầu là cặp tình nhân Kim - Kiều, 

nhưng chiếc cầu lại liền kề nếu không nói là gắn liền với không gian nghĩa địa. Cái gì đang 

đợi họ bên kia cầu? Chiếc cầu đó có phải là chiếc cầu nối những bờ vui hay chỉ đưa tới 

những nỗi buồn? Thế giới bên kia cầu là thế giới của những cái chưa biết, là thế giới của 

định mệnh đang chờ đợi những số phận, những thân phận con người. Không gian nghĩa địa 

bên này tự nó biểu đạt sự sống và cái chết, xung đột giữa tài và mệnh, giao tranh giữa tình 

và tiền, giữa nhân phẩm và đồng tiền, giữa lương tâm và vô liêm sỉ, giữa cái thiện và cái 

ác, giữa tài năng và số phận, giữa hiện thực và lý tưởng... Không gian nghĩa địa tự nó là thế 

giới của các giá trị khác nhau. Nhưng sao Nguyễn Du lại cho các nhân vật Kim - Kiều yêu 

quý của mình gặp nhau ở đây? Mỉa mai chăng? Không phải. Không gian nghĩa địa còn là 

không gian của tri và tự tri, là không gian của văn hóa tri ân và là không gian của sự tỉnh 

thức, nơi mang lại cho con người đang sống những điều hơn lẽ thiệt, mang lại đạo lý làm 

người và rèn người, mang lại cho con người điều phải biết và nên biết, điều phải tránh và 

không được mắc phải. Trên tất cả, đó là không gian của những kiếp người hay của những 

thân phận con người trong lẽ thường hằng của vũ trụ, trong sự xoay vần luân chuyển của 

những kiếp sống nhân gian... 



TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 33/2019  
 

17 

 

3. KẾT LUẬN 

Một sự phân tích như vậy khả dĩ cho phép hiểu thêm nhiều mặt của vấn đề thời gian 

trong sáng tạo nghệ thuật, góp phần làm sáng tỏ thêm các giá trị nhân văn và thẩm mỹ mà 

hai thiên tài của hai nền văn hóa mang lại. Sự khác biệt là đương nhiên, nhưng sự tương 

đồng cũng là điều không thể gạt bỏ, bởi lẽ cả hai thiên tài ấy đều rất yêu người, rất yêu 

nhân loại, yêu con người viết hoa. Cả tương đồng và khác biệt đều là những giá trị đóng 

góp của từng nền văn hóa, cả hai đều tạo ra bản sắc chung về tính cộng đồng nhân loại trên 

bình diện nhân văn, trên những suy nghĩ về chính con người trong mỗi con người, hiện 

hình trong cách cảm thức về thời gian. 
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TIME ENJOYMENT AND RECOGNITION ON ART CREATION 

FROM NGUYEN DU AND A.S. PUSHKIN 

Abstract: The article, based on the compositions of Nguyen Du and A.S. Puskin, focuses 

on clarifying the sensory angles of time as well as how to handle time in their works. 

From there, help readers understand more time issues in art creation, showing the human 

and aesthetic values that the two geniuses of the two cultures bring. This is also the 

cultural value of each community in the era of globalization today. 
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ĐẶC SẮC NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT NGUYỄN TUÂN 

QUA TÙY BÚT NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ 

Trần Thị Kim Chi 

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

Tóm tắt: Chương trình môn Ngữ văn nói riêng và giáo dục phổ thông mới nói chung yêu 

cầu sự liên kết giữa các môn học. Phương pháp dạy học liên môn nên được áp dụng rộng 

rãi. Người dạy phải linh hoạt vận dụng nhiều biện pháp, thao tác, kỹ năng để giảng dạy 

tốt hơn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thông qua từng môn học, 

bài học. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tìm hiểu đặc sắc ngôn từ nghệ thuật trong 

tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân - một nhà văn đã quá quen thuộc với 

bạn đọc và có tác phẩm được lựa chọn giảng dạy trong chương trình mới. 

Từ khóa: tính tạo hình biểu cảm, liên thông tri thức, tùy bút, Nguyễn Tuân, Người lái đò 

sông Đà 

Nhận bài ngày 04.7.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 10.8.2019 

Liên hệ tác giả: Trần Thị Kim Chi; Email: ttkchi@hnmu.vn 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Liên thông tri thức là thao tác quan trọng nhất của phương pháp dạy học liên môn. 

Cách dạy học tích hợp, liên môn trong dạy đọc hiểu một văn bản nghệ thuật thực chất là sự 

vận dụng những nội dung và phương pháp của các lĩnh vực, các môn học có liên quan 

nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong hoạt động dạy và học ở nhà trường phổ thông. Về bản chất, 

liên thông tri thức chính là hạt nhân của tích hợp, là nội dung quan trọng trong việc đổi 

mới sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường hiện nay. Trong 

trường phổ thông, Ngữ văn là môn học có sự liên thông tri thức đa dạng nhất: từ sự hợp lực 

của ba phân môn (Văn học - Tiếng Việt - Tập làm văn) tới tích hợp kiến thức của các môn 

học khác (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân...); từ kiến thức trong cuộc sống xã hội tới 

các tri thức kỹ năng, phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm của thực tiễn... 

Tác phẩm của Nguyễn Tuân được lựa chọn giảng dạy trong chương trình Ngữ văn mới 

lớp 10-12 là truyện ngắn Chữ người tử tù [1], song không riêng gì truyện ngắn, ngay trong 

lĩnh vực tùy bút, ông từ lâu đã nổi tiếng là một bậc thầy của nghệ thuật sáng tạo ngôn từ. 

Trong khuôn khổ có giới hạn, bài viết này xin được bàn thêm về khía cạnh đặc sắc ấy của 

ngôn từ nghệ thuật Nguyễn Tuân qua tùy bút Người lái đò sông Đà. 
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2. NỘI DUNG 

Xuất hiện trên đàn văn vào cuối thập niên 30 và đầu 40 thế kỷ XX, ngay lập tức 

Nguyễn Tuân đã khẳng định tên tuổi của mình “ở một văn phẩm gần như thâu tóm và kết 

tinh mọi tinh hoa làm nên sự hoàn thiện và hoàn mỹ của một phong cách viết Vang bóng 

một thời” [2]. Ngoài truyện ký, Nguyễn Tuân còn viết tiểu luận phê bình và viết các chân 

dung văn học. Ông viết về tiếng Việt giàu và đẹp, về Truyện Kiều, về Tú Xương, Tản Đà, 

Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Thạch Lam, về 

Dostoyevsky, Sekhov, Lỗ Tấn... Với vốn hiểu biết phong phú trong nhiều lĩnh vực, với 

năng lực thẩm mỹ sắc sảo và lối viết tài hoa phóng túng, những bài viết đó thường giàu trí 

tuệ, có những phát hiện độc đáo, tâm đắc. 

Tuy nhiên, người ta nhớ đến nhà văn lớn này không chỉ vì phong cách ngông không ai 

theo được mà còn bởi những ấn tượng đậm nét về thể loại tùy bút - sở trường của nhà văn. 

Sở dĩ Nguyễn Tuân được mệnh danh “tùy bút gia” của văn xuôi hiện đại Việt Nam vì ở 

mảng sáng tác này, Nguyễn Tuân “khoe” được cá tính độc đáo đủ đầy nhất; đồng thời ông 

chứng tỏ mình thực sự là một bậc thầy ngôn từ mà rất lâu nữa mới có nhà văn khác sánh 

kịp. “Giới nghiên cứu ca tụng những bữa tiệc ngôn từ trên trang văn Nguyễn Tuân và đề 

cập đến việc soạn một từ điển ngôn ngữ Nguyễn Tuân bởi những gì ông đã góp vào kho từ 

vựng chung của tiếng Việt. Người ta hiểu rằng cả một vùng trời lung linh ngôn ngữ ấy là 

tinh kết của một cuộc sống từng trải, si mê góp nhặt từng mảy vàng tiếng mẹ đẻ...” [2]. 

Tập tùy bút Sông Đà (1960) gồm 15 bài và một bài thơ phác thảo; trong đó, đặc sắc 

hơn cả là tùy bút Người lái đò sông Đà. Tập tùy bút này là kết quả chuyến đi thực tế lên 

Tây Bắc của Nguyễn Tuân những năm 1958 - 1960. Trở lại vùng đất đã từng gắn bó với 

ông những năm kháng chiến chống Pháp gian khổ, Nguyễn Tuân như được sống lại với 

những kỉ niệm thân thuộc và cảm xúc nghệ sĩ lại dâng trào trong tâm hồn ông. Cảnh vật và 

con người Tây Bắc đã có một sức hấp dẫn cuốn hút đặc biệt đối với Nguyễn Tuân. Ông say 

mê trước vẻ đẹp thơ mộng trữ tình và cả cái hoang sơ dữ dội của thiên nhiên Tây Bắc, tự 

nhận mình là người “đi tìm thứ vàng của màu sắc sông núi Tây Bắc” sẵn có trong mỗi con 

người lao động bình dị như người lái đò trên sông Đà. Tùy bút Người lái đò sông Đà chất 

chứa niềm trân trọng và mê say ấy, nên có thể coi nó là áng văn nghệ thuật đầy chất thơ, 

một bài ca bất tuyệt về con người trong cuộc đối đầu với tự nhiên để sinh tồn.  

2.1. Tính tạo hình biểu cảm của ngôn từ 

Sự tài hoa của Nguyễn Tuân trong sáng tạo nghệ thuật thể hiện trước hết ở sự phát 

hiện các “tâm điểm” và tập trung miêu tả, nhấn mạnh nó bằng lối hành văn và hệ thống 

ngôn từ giàu tính thẩm mĩ, chính xác, súc tích, đặc biệt phóng khoáng và tinh tế. Người lái 

đò trong tùy bút là một người ở Quỳnh Nhai mà ngay từ lần gặp đầu tiên nhà văn đã cảm 
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giác như “một người tình nhân muôn thuở, một anh Trương Chi nào của một dòng sông 

nhiều trữ tình này (...) một linh hồn muôn thuở của sông nước này” [3, tr.7; kể từ đây các 

trích dẫn đều lấy từ cuốn này]. Vẻ đẹp riêng của con người lao động trên sông nước được 

nhà văn cắt nghĩa: “hình như con sông đã tạo cho họ một cách cảm một cách nói vừa rắn 

rỏi vừa uyển chuyển âm trầm” (tr.8); câu chuyện kể của bất cứ con người nào mưu sinh 

trên sông nước “đều dội lên dư âm của thác đá sông Đà” (tr.8). Câu chuyện kể của người 

lái đò ở Quỳnh Nhai thì “gân guốc như bắp tay, bắp chân họ cuộn sóng thừng lên những 

lúc lao động cường độ để đánh nhau với thác nước sông Đà. Rồi hơi lại chuyển êm ru đi 

như dòng sông lặng tờ, sau những khúc ào ào ghềnh thác vọt nước qua mạn đò” (tr.8). Đó 

là những người lao động hiểu sông Đà đến mức “trí nhớ ông được rèn luyện cao độ bằng 

cách lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả 

những con thác hiểm trở. Sông Đà đối với ông lái đò ấy, như một thiên anh hùng ca mà 

ông đã thuộc đến cả cái chấm than chấm câu và những đoạn xuống dòng” (tr.9). Những 

người lái đò trên sông Đà thường có một vết bầm hình tròn trên ngực vú, bả vai vì đó là 

“vết nghề nghiệp của đầu con sào gởi lại đời đời cho người lái đò sông Đà”, Nguyễn Tuân 

cho rằng “cái đồng tiền tụ máu cũng là cái hình ảnh quý giá của một thứ huân chương lao 

động siêu hạng tặng cho người lái đò sông Đà” (tr.12)... Rất khó để lựa chọn từ/cụm từ 

nào thú vị nhất vì bản thân hành văn của Nguyễn Tuân đã bao gồm khâu lựa chọn đến việc 

sắp xếp ngôn ngữ theo một trường liên tưởng kỳ thú.  

Hình tượng sông Đà trong tùy bút của Nguyễn Tuân cũng được sống dậy nhờ những 

áng văn gợi cảm. Không khí cổ xưa của các châu lộ thời nào vẳng lại bởi tiếng trống gọi 

chiều về: “Trên bến Quỳnh Nhai, tiếng trống trên châu vừa thu không, các thuyền độc mộc 

đi làm nương bắp xa từ sáng sớm đã trở về bến gần hết...” (tr.7); có lúc sông mơ màng 

trong sương khói mây trời: “Con sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu 

tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn 

cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân” (tr.22). Cái sự độc đáo ở đây nằm ở từ “áng tóc trữ 

tình”, đó là sự kết hợp giữa “mái tóc” và “áng thơ”, để trong một từ “áng tóc” người đọc có 

thể hình dung sông đẹp như mái tóc của mĩ nữ trải dài giữa núi rừng xanh ngát hoang sơ. 

Dòng sông Đà qua sự miêu tả của nhà văn luôn có hồn, nó tích tụ những lớp trầm tích của 

lịch sử và con người Tây Bắc. Có lúc sông tươi vui trong thứ nắng mật ong “Bờ sông Đà, 

bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông Đà. Chao ôi, trông con sông, vui như 

thấy nắng dòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng”, khi thì lại hồn 

nhiên và đầy bí hiểm “bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một 

nỗi niềm cổ tích tuổi xưa” (tr.22)... 

 Nguyễn Tuân vốn là bậc thầy trong sáng tạo ngôn từ tiếng Việt, nên không thể không 

nhắc tới vô số sự kết hợp từ quen để tạo ra một từ/cụm từ mới nhằm diễn đạt sinh động 

một khái niệm. Nếu những khoáng sản giàu có ẩn trong lòng rừng núi Tây Bắc được nhà 
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văn gọi là “chất vàng mười của Tổ Quốc” thì con người lao động trên vùng đất đó, con 

sông đó đích thị là “chất vàng mười đã qua thử lửa”. Những con người Tây Bắc bình dị 

như người lái đò kia, trong cuộc mưu sinh gian khó, trong những nỗ lực xây dựng, kiến 

thiết, làm cho Tây Bắc thêm tươi đẹp, đã được tôi luyện, đủ khả năng chống chọi và chinh 

phục thiên nhiên hiểm trở; họ “quý hơn tất cả những của chìm của nổi ở Tây Bắc”. Sự 

khẳng định này dẫn đến một sự khẳng định khác chẳng mấy ăn nhập nhưng lại rất chính 

xác và thú vị: “cái vốn người bản địa đưa từ đồng bằng lên tăng cường quân số lao động 

cho các nông trường, công trường Tây Bắc, đó là những đồng tiền vàng đem vào đầu tư 

đời sống Tây Bắc ngày nay” (tr.6).  

 Ngoài miêu tả thiên nhiên hoang sơ hiểm trở, Nguyễn Tuân còn có biệt tài khắc họa 

chân dung con người. Ông lái đò gần 70 tuổi trong tùy bút đi vào tâm trí bạn đọc với “cái 

đầu quắc thước đặt trên một thân hình cao to và gọn quánh như chất sừng chất mun”; 

“khuôn mặt ông he hé một nửa miệng cười”; “tay ông lêu nghêu như cái sào, chân ông lúc 

nào cũng khuỳnh khuỳnh gò lại như kẹp lấy một cái cuống lái tưởng tượng, giọng ông ào 

ào như tiếng nước trước mặt ghềnh sông, nhỡn giới ông vòi vọi như lúc nào cũng mong 

một cái bến xa nào trong sương mù...” (tr.8). “Ông giơ đôi tay lên, đôi cánh tay trẻ tráng 

quá...” (tr.10). Nghề lái đò trên con sông nhiều gềnh thác như sông Đà đòi hỏi những 

người như ông: “cứ dựng đứng lên mà luôn tay luôn chân luôn mắt luôn gân và luôn tim 

nữa” (tr.9). Tả xung hữu đột giữa vòng vây của đám thạch trận tai quái, ông lão lái đò vừa 

dũng mãnh như một vị tướng quân “nắm chặt được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò 

ghì cương lái” (tr.20), vừa ung dung như một kẻ nhàn tản đang đi thưởng ngoạn; vượt thác 

rồi, bao nhiêu “sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ” (tr.21). 

Nếu phần tài hoa bộc lộ ở hành văn và ngôn từ biểu đạt thì sự uyên bác thể hiện ở sự 

am hiểu sâu và rộng về văn chương, nghệ thuật, những lĩnh vực khác nhau của đời sống. 

Trong tùy bút này, có nhiều đoạn văn chứa đựng vùng tri thức liên quan tới nghệ thuật 

được nhà văn vận dụng để tái hiện hình tượng sông Đà.  

Đó là sự tinh tế trong lọc chọn ngôn từ và cách diễn đạt của văn chương giàu nghệ 

thuật. Những con thuyền then đuôi én được miêu tả “dài mình mới thắt bụng lại như một 

cô thiếu nữ thít chặt cặp xiêm chưa muốn vội làm người mẹ” (tr.14). Còn nắng trên sông 

Đà là cái nắng của Đường thi: “Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu”, của đồng dao thần 

thoại: “Núi cao sông hãy còn dài - năm năm báo oán đời đời đánh ghen” (tr.22), của Tản 

Đà: “Dải sông Đà bọt nước lênh bênh - Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình”, “là người tình 

nhân chưa hề quen biết” (tr.2), của Nguyễn Quang Bích: “Lòng trung không nỡ bỏ Tây 

Châu - Giữ lấy Thao, Đà dải thượng lưu”, “Chúng thủy giai Đông tẩu - Đà Giang độc Bắc 

lưu” (tr.25)...  

Nhà văn còn tỏ ra rất am hiểu về nghệ thuật điện ảnh mặc dù những năm 60 của thế kỷ 

XX điện ảnh không phổ biến ở Việt Nam. Ông sử dụng nhiều thuật ngữ và liên tưởng, kĩ 
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xảo có tính nghề nghiệp trong bài tùy bút này. Chẳng hạn: “về mặt tạo hình, cảnh này (kéo 

thuyền vượt thác) còn phong phú hơn cả người hò đò trên sông Vôn- ga” (tr.16), hay sự 

hình dung về những xoáy, hút nước trên sông: “Tôi sợ hãi mà nghĩ tới một anh bạn quay 

phim táo tợn nào muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả đã dũng cảm ngồi vào một cái 

thuyền thúng tròn vành rồi cho cả thuyền cả mình cả máy quay xuống đáy cái hút sông Đà - từ 

đáy cái hút nhìn ngược lên vách thành hút mặt sông chênh nhau tới một cột nước cao đến 

vài sải. Thế rồi thu ảnh. Cái thuyền xoay tít, những thước phim màu cũng quay tít, cái máy 

lia ngược contre- plongee lên một cái mặt giếng” (tr.17)..., nhờ vậy mà thước phim kí sự 

quay được ấy sẽ truyền tới người xem cảm giác chân thực tới mức khi xem phải “lấy gân 

ngồi giữ chặt ghế” và lên kế hoạch cho mai sau: “Tôi nghĩ sau này làm phim truyện hoặc 

phim ký sự màu về sông Đà (...) phải đưa ống kính quay phim lên tàu bay. Cho bay là là 

trên cái thác mà dí máy xuống mà lượn ống máy theo những luồng sinh của thác” (tr.21). 

2.2. Sự liên thông tri thức qua ngôn từ, hình ảnh 

Một trong hai đối tượng nghệ thuật của tùy bút là người lái đò trên Sông Đà. Để tái 

dựng chính xác công việc của con người lao động trên sông nước, trước hết, Nguyễn Tuân 

sử dụng một hệ thống các thuật ngữ, các khái niệm, cách thức hành động, lượng thông tin 

hiểu biết rõ ràng... mà chỉ người trong nghề mới thực sự hiểu. Bắt đầu bằng những bài học 

căn bản: “chỗ bằng thì chèo; chỗ dựng vách đá thì chống; ngược thác mà bờ bằng thì kéo. 

Ngược, tốn lực và lâu thì giờ hơn xuôi, xuôi thì nhanh vèo vèo, nhưng ngược thì đỡ nguy 

hiểm hơn xuôi. Sông Đà nước đục khó đi hơn là lúc nước trong” (tr.11); muốn “kéo thuyền 

ngược thác, chớ có kéo dài lắt nhắt ra thành nhiều hơi nghỉ. Gối mà run, vai mà mỏi, cứ 

nghỉ lấy sức cho đủ, thấy đủ rồi thì hô dô ta nhất tề mà kéo miết một hơi qua thác (...), cứ 

dềnh dàng vừa kéo vừa nghỉ hơi là nước nó xô xuống, nó thúc xuống là vỡ toi, là băng cái 

thuyền” (tr.12). Qua những thác hiểm trở, cảnh kéo đò thật như kéo pháo, phải dỡ hết hàng 

trong lòng thuyền, “tuyệt đối không để sót một sợi chỉ một cái kim trong khoang thuyền” 

(tr.16). Muốn xác định ai là người chèo thuyền giỏi có thể dựa vào cách mà họ vượt thác 

nước. Làm thế nào để biết họ vượt thác giỏi? giỏi là người “vào thác mà không trệch 

đường tim luồng nước sinh sống” (tr.13), người lái phải thẳng tay lái, nhạy bén, thẳng 

dòng, sự ước lượng của đôi mắt phải chính xác. Trong vô số cái “luồng giận dữ” của một 

con thác, bao giờ cũng có “một luồng êm, cứ đi đúng vào chính giữa cái luồng tương đối 

đằm dịu ấy, thì thuyền ta cứ muôn đời mà êm” (tr.13)... 

Nhà văn cũng cung cấp cho người đọc hiểu vì sao người Tây Bắc không chuộng dùng 

những con thuyền có khoang bụng rộng như dưới xuôi ta thường gặp. Thuyền bụng to thì 

chứ được nhiều hàng nhưng người Tây Bắc không đóng thuyền bụng to dù “thiếu gì gỗ” 

chỉ vì có thể thuyền sẽ bị đá trong lòng sông “thắt chịt” lấy mà mắc kẹt, nên người Tây 

Bắc chỉ đóng những con thuyền then đuôi én. Thuyền càng thon, càng lách mau qua thác. 
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Ngày cả trong cách kể về đời sống và tính cách những người lái đò, nhà văn cũng thường 

xuyên mượn những hình ảnh so sánh gần gũi với công việc của người lái đò, xóa bỏ những 

khoảng cách giữa người viết và nhân vật. Thì đó, khi ông đò Lai Châu chuyển câu chuyện 

sang hướng khác, nhà văn thầm so sánh câu chuyện rẽ “như một tay lái ngang sông miết 

theo luồng thác bắt chéo” (tr.10). 

Tùy bút Người lái đò Sông Đà còn hấp dẫn người đọc bởi từng trang văn mở ra một 

vùng văn hóa sông nước chứa những điều thú vị mà người đọc chưa từng biết tới: Những 

người vượt thác sông Đà thường có nhiều người kéo đò, họ hò lên “nghe âm u ghê rợn 

không kém gì đoàn hò đò sông Vôn-ga thời Nga hoàng” (tr.8). Hình ảnh lạ lùng chỉ có 

người lái đò Lai Châu mới hiểu: “Người lái đò Lai Châu hay cởi truồng. Người lái đò sông 

Đà hay mặc áo mà không mặc quần. Có khi muốn đóng khố nhưng cũng không đóng được. 

Cát sông Đà rất hay ăn da người chở đò. Hễ mặc quần hoặc đóng khố là cát chui ngay vào 

bẹn rồi loét da” (tr.11). Cũng vì cát trong lòng sông mà “cứ nhìn đôi bàn chân nhau thì 

nhận ra ngay người lái đò sông Đà. Cát đục thủng gan bàn chân lỗ rỗ như những vệt hà 

đục đáy và mạn dưới các thuyền gỗ. Lái đò yếu nhất là đôi chân, họ chạy rất kém. Họ khỏe 

nhất hai cánh tay. Người thường ăn hai lạng rưỡi gạo, họ phải ăn đến bảy tám lạng” 

(tr.11). Những con thác dữ tợn hút không biết bao cái thuyền nên “thuyền qua đấy vẫn còn 

có tục hóa vàng, mổ gà mổ vịt cúng thần đá thác” (tr.32). 

Nguyễn Tuân còn đưa vào tùy bút lượng thông tin lớn về lịch sử, địa lý của dòng sông. 

Về phương diện lịch sử, nhà văn cung cấp thông tin: “Sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh 

Đông tỉnh Vân Nam, lấy tên là Ly Tiên (theo Dư địa chí của Nguyễn Trãi thì tên Trung 

Quốc của sông Đà lại là bả Biên Giang) mà đi qua một vùng núi ác, rồi đến gần nửa 

đường thì xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi lên và đến ngã ba Trung Hà thì 

chan hòa vào sông Hồng” (tr.24). Ngược dòng thời gian, người đọc biết “thời cũ tên sông 

Đà được dùng làm tên đạo tên lộ. Trong số 15 lộ hành chính đời Trần, có Đà Giang lộ 

gồm những đất đai từ tỉnh Hưng Hóa ngược lên” (tr.24). Rồi những năm kháng chiến, 

khánh Nhật, thời bao cấp..., người dân ở địa giới loang ra đôi bờ sông Đà đã làm bao việc 

có ích cho cách mạng, cho tới khi Đảng và Nhà nước quy hoạch, tính đến việc trị thủy để 

thắp sáng khắp nơi. 

Từ góc nhìn địa lý, nhà văn mô tả chính xác kiến thức khoa học: “Từ biên giới Trung 

Việt tới ngã ba Trung Hà là 500 cây số lượn rồng rắn, và tính toàn thân Sông Đà thì chiều 

dài là 883 nghìn thước mét chảy qua hai nước Việt Nam Trung Quốc” (tr.24). Các địa danh 

đánh dấu được trên bản đồ Tây Bắc: Quỳnh Nhai, Mường Chiên, Lai Châu, Chợ Bờ, bến 

Phà Đen; bến Sa San (trung Quốc), Mường Lay, Hòa Bình, Phương Lâm, Mường Phù 

Yên... 73 cái thác trên Sông Đà, có tên, tính cách khác nhau. Cách biên giới Trung Quốc 

phía Vân Nam khoảng mươi cây số là thác Kẻng Mỏ Trên. Rồi đến thác La Sa, thác Hát 
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Vá, thác Mằn Hi, thác Mằn Lay. Rồi Hát Nhạt, Mằn Thắm, Hát No Kéo, Kẻng Mỏ Dưới. 

Rồi đến Hát Lai (...) Hát Pi, Hát Soong Pút, Hát Soong Mon, Hát Mố, Hát Kếch, Hát 

Moong, Hát Tiếu (...). Thác En, Thác Giăng, Bãi Chuối, Mó Sách, Bãi Lồi, Bãi Lành, Mó 

Tôm, Mó Nàng, Nánh Kẹp, Quai Chuông, Tà Phù, Bãi Nai, Ba Hòn Gươm, Phố Khủa, 

Ghềnh Đồng, Suối Bạc, O Gà, Bãi Nhạp, Cánh Cuốn, Mèo Quen, Hang Miến, Quần Cốc, 

Suối Trông, Bãi Ban, Diềm, Thác Rút, Thác Mẹ, Bãi Thằng Rồ, Mó Tuần, Suối Hoa, Hót 

Gió, Thác Bờ.  

Đôi lúc, người đọc tùy bút của Nguyễn Tuân có cảm giác dễ bị “bội thực” thông tin 

bởi trong cùng một đặc điểm của dòng sông, nhà văn “kéo” vô số những liên tưởng - thuật 

ngữ - chi tiết thuộc các ngành, nghề khác nhau của đời sống, buộc người đọc phải nhận ra 

thật rõ đặc điểm của đối tượng nghệ thuật. Miêu tả cuộc chiến không khoan nhượng diễn ra 

mỗi ngày giữa nhà đò với sông Đà, nhà văn sử dụng vô số thuật ngữ quân sự: “thủy chiến” 

trên sông Đà; đá ở đây “ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông”, mỗi lần có con 

thuyền nào đi qua “là một số hòn đều nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền”, “mới thấy rằng đây 

là nó bày thạch trận trên sông”; “Đám tảng đám hòn chia làm ba hàng chặn ngang trên 

sông đòi ăn chết cái thuyền”; “một cuộc giáp lá cà đá dàn trận địa”, “dụ thuyền đối 

phương”, “cái thuyền du kích”, “đánh khuýp quật vu hồi”, “những bong-ke chìm, những 

pháo đài nổi”, “giao chiến”... Những “luồng sóng đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn 

âm vào chỗ hiểm”, “hỗn chiến”, “chỉ huy”, “phá xong cái trùng vi thạch trận”, “đổi chiến 

thuật”, “nắm chắc binh pháp”, “thuộc quy luật phục kích”, “cửa sinh, của tử”, “tập đoàn 

cửa tử”, “tướng dữ quân tợn”... 

Rất nhiều thuật ngữ thuộc về công nghiệp khai thác khoáng sản, địa chất: “phát hiện 

vỉa quặng mỏ kim”; “Chỗ nào cũng có vàng cốm, nhỏ thì bằng gạo tấm, lớn thì bằng hạt 

ngô, có con vịt bầu mổ ra là lấy được trong mề vịt hàng mấy đồng cân vàng” (tr.5); những 

“quặng, có đồng, có đá bông, than mỡ và vỉa than ăn từ bến nào đén bến nào”; anh bạn trẻ 

Cục khoáng chất “vừa tìm được cái luồng đi liên tục của mỏ quặng, mỏ kim qua các triền 

núi ven sông” (tr.7)... 

Để người đọc hình dung rõ cái hiểm trở ghê rợn của con thuyền vượt thác ghềnh trên 

sông, nhà văn mô tả nhờ sự liên tưởng tới thuật ngữ của dân lái xe đường bộ: “Đường bộ ô 

tô xuống đèo, đường thủy thuyền xuống thác nó khác nhau ở cái điểm ô tô có máy pham 

hãm lại mà thuyền thì không. Một cái đèo ngùng ngoằng chữ chi gấp góc vừa thuận vừa 

nghịch có liên hồi đến chín mươi đợt cấp sát mép vực, có bị mùa mưa rê đít xe hoặc bánh 

quay không, cũng không khó bằng xuống thác” (tr.10), hay “lao xe xuống dốc thì dùng 

phanh chân phanh tay, những góc ác, thì tiến lên lùi lại, một đỏ không lọt thì hai đỏ, xe mà 

mười bánh thì ba đỏ. Còn như cái thuyền xuống thác thì chả có cái phanh nào, chỉ có lao 

đi chứ không lùi gì cả, chờ gì cả, hãm chậm gì cả” (tr.11)... Các con thuyền vượt thác 
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ghềnh được miêu tả khác nào những chiếc thuyền đua, xe đua: “Thuyền nào qua cũng chèo 

nhanh để lướt qua quãng sông, y như là ô tô sang số ấn ga cho nhanh để vút qua một 

quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực” (tr.17). 

Ngoài ra, sự tổng hợp vốn kiến thức phong phú của đời sống, sự am hiểu tỉ mỉ những 

chi tiết nhỏ nhất của đời sống cũng giúp nhà văn miêu tả tỉ mỉ, vừa chân thực vừa gợi 

nhiều liên tưởng những gian khổ hiểm nguy khôn lường của dòng sông Đà và những người 

thường xuyên gắn bó với nó, sống trên sông Đà: “nước Sông Đà reo như đun sôi lên một 

trăm độ muốn hất tung đi một cái thuyền đang đóng vai một cái nắp ấm một ấm nước sôi 

khổng lồ”; quãng sông khác, “mặt sông cũng có ổ gà như mặt đường cạn, đi vào ổ gà sông 

là thuyền bị giật xuống bị dồi lên” (tr.12). Ghềnh Hát Loóng hung bạo tới nỗi quanh năm 

gầm gào “như muốn đòi nợ xuýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đó”. 

Quãng này mà khinh suất tay lái “thì cũng đã lật ngửa bụng thuyền ra”... Thậm chí, “trên 

sông bỗng có những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống chuẩn bị làm 

móng cầu” (...). Nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc” (tr.17)... Thạch trận bày 

ra chẳng khác sự bố trí của một trận bóng quyết liệt, có “hàng tiền vệ”, “bọn đá hậu vệ”, 

“tuyến giữa”, “chọc thủng tuyến hai”, “lưới đá tuyến trên”, có lúc chẳng khác nào ông đò 

đang tham dự một keo đấu vật với sóng nước hung tợn, trong đó sóng nước liều mạng “đá 

trái, thúc gối vào bụng và hông thuyền (...). Nước bám lấy thuyền như đô vật túm thắt lưng 

ông đò đòi lật ngửa mình ra”. Nó ghê gớm tới mức sóng nước “bóp chặt hạ bộ người lái 

đò, hột sinh dục vụt muốn thọt lên cổ” (tr.19)... Cách dụng ngôn mang tính chiến thuật 

quân sự này khiến sông Đà không còn là một thực thể tự nhiên, mà trở thành một sinh thể 

có tính cách - thứ tính cách hung bạo, hiện rõ hình “kẻ thù số một của con người Tây Bắc”. 

3. KẾT LUẬN 

Như phần trên đã đề cập, với cách dạy học tích hợp liên môn, giáo viên có thể giúp 

học sinh tiếp cận một văn bản ở rất nhiều góc độ. Với văn bản Người lái đò sông Đà, tri 

thức lịch sử - địa lý - văn học vùng đất Tây Bắc là rất hữu ích. Thời kỳ cách mạng và 

kháng chiến, vùng đất này là nguồn cảm hứng vô tận cho thơ của Tố Hữu, Quang Dũng, 

Chế Lan Viên; văn xuôi của Tô Hoài, Hữu Mai... âm nhạc của Đỗ Nhuận, Cầm Giang - 

Bùi Đức Hạnh, họa phẩm của Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái...  

Người lái đò sông Đà chau chuốt và phóng khoáng về ngôn từ, có ngôn từ khoa học, 

có ngôn từ thể thao, có ngôn từ quân sự, có ngôn từ đời thường... Dù là kiểu ngôn từ nào 

thì nét nổi bật vẫn là chất tài hoa uyên bác. Khai thác nét đặc sắc này trong giờ dạy tác giả, 

tác phẩm vừa mang lại xúc cảm thẩm mĩ tinh tế cho học sinh, vừa thấy được những sáng 

tạo đặc biệt của nhà văn về trí tuệ và ngôn từ. Nguyễn Tuân trong tùy bút hay truyện ngắn 

là vậy, và Nguyễn Tuân xưa nay trong cảm nhận của độc giả vẫn là vậy. 
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Abstract: The new program in literature and general education, overall, requires the 

connection with subjects. The method of interdisciplinary teaching should be widely 

applied. Teachers must apply a variety of measures, activities, skills for better lessons 

and improve educational quality for students in all aspects. In this article, we focused on 

the survey on the skill to utilize knowledge from different subjects in comprehension of 

the Ferryman on Da river (Nguyen Tuan) from a linguistic perspective. 
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Tóm tắt: Nằm ở vị trí địa chính trị, địa văn hóa đặc biệt, Việt Nam vốn tự hào vì có nền 

văn học dân gian hết sức phong phú, đặc sắc, có sức sống tiềm tàng; song không tránh 

khỏi chịu tác động, ảnh hưởng bởi các nền văn hóa, văn học nước ngoài khác. Tiếp nhận 

văn học nước ngoài, do đó, vừa là quy luật, vừa là con đường tất yếu để hoàn thiện và 

phát triển văn học dân tộc. Bài viết này đưa ra vài phác thảo về diễn trình và xu thế tiếp 

nhận văn học nước ngoài ở Việt Nam từ trước đến nay dưới góc nhìn lịch sử văn hóa. 

Từ khóa: Tiếp nhận văn học, diễn trình, xu thế 

Nhận bài ngày 15.9.2018; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 15.2.2019 

Liên hệ tác giả: Vũ Công Hảo; Email: vchao@hnmu.edu.vn 

1. MỞ ĐẦU 

Văn học là một bộ phận cấu thành của văn hóa, nên tiếp nhận văn học của một quốc 

gia nào, bất kể dưới hình thức và mức độ nào, cũng là tiếp nhận nền văn hóa của dân tộc 

ấy. Tác động qua lại giữa các nền văn hóa là tự nhiên, nhất là với các nước trong cùng một 

khu vực, cùng chịu ảnh hưởng, đôi khi bị áp đặt bởi một trong số các nền văn hóa lớn giữ 

vị trí thống trị trong khu vực hay thế giới. 

Khi nghiên cứu các hiện tượng văn học trong quá khứ, nhà nghiên cứu văn học Xô 

viết M.Bakhtin (1895-1975) đã nhấn mạnh: “Văn học là một bộ phận không thể tách rời 

của văn hóa. Không thể hiểu nó ngoài cái mạch (kontekst) nguyên vẹn của toàn bộ văn hóa 

một thời đại trong đó nó tồn tại. Không được tách nó khỏi các bộ phận khác của văn hóa, 

cũng như không được, như người ta vẫn làm, là trực tiếp gắn nó với các nhân tố xã hội, 

kinh tế vượt qua đầu văn hóa” [1, tr.361-362]. Song ông cũng chỉ ra rằng: “Nếu như không 

thể nghiên cứu văn học tách rời nền văn hóa của thời đại, thì cũng không nên thu hẹp hiện 

tượng văn học trong cái thời đại đã sản sinh ra nó, trong tính đương thời của nó, như người 

ta vẫn nói” [1, tr.364]. Như thế, việc nghiên cứu quá trình tiếp nhận văn học nước ngoài ở 

Việt Nam trước đây vừa phải đặt trong bối cảnh lịch sử - thời đại mà nó chịu tác động ảnh 

hưởng dẫn đến buộc phải tiếp nhận; vừa đồng thời phải tính đến xu thế, mức độ và phản 

ứng của nó, tức bên tiếp nhận. 
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Bài viết này không xem xét quá trình tiếp nhận văn học nước ngoài ở Việt Nam từ lý 

thuyết tiếp nhận thông thường (vốn xoay quanh các vấn đề cụ thể về sáng tác và thưởng 

thức, tác phẩm và bạn đọc, khoảng cách thẩm mĩ và tầm đón đợi...) [2, 3, 4, 5, 6, 7] mà từ 

các bối cảnh, điều kiện thực tại cũng như ý thức, xu thế, sự vận động nội sinh của văn học 

nước nhà. 

2. NỘI DUNG 

Tiếp nhận văn học nước ngoài ở cấp độ tổng thể bao gồm tiếp nhận từ tư tưởng, hệ 

thống lý luận, trường phái, khuynh hướng sáng tác đến thể loại, phương thức, bút pháp, 

thậm chí cả cấu trúc tác phẩm, ngôn ngữ, giọng điệu tác giả... Văn học Việt Nam là một 

nền văn học giàu truyền thống, có sự vận động nội sinh mãnh liệt như chính bản sắc, sức 

sống mãnh liệt của dân tộc; tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị, địa văn hóa đặc thù, ở 

từng giai đoạn nhất định, nó buộc phải tiếp nhận các khuynh hướng ngoại lai, nhưng là tiếp 

nhận, thẩm thấu và “dân tộc hóa” trên tinh thần “tranh biện”, “kế thừa”, “đối thoại” dài lâu 

với các nền văn học nước ngoài đó. 

Xem xét diễn trình tiếp nhận văn học nước ngoài ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện 

nay, tựu trung, có thể chia tách thành 4 giai đoạn: Tiếp nhận văn học Trung Hoa; tiếp nhận 

văn học Pháp và Tây Âu; tiếp nhận văn học Nga - Xôviết và tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa 

văn học thế giới. 

2.1. Tiếp nhận văn học Trung Hoa 

Đây là giai đoạn lâu dài và sâu đậm nhất, gắn liền với thời kì lịch sử đen tối hơn 1000 

năm đất nước bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. Dấu tích và hệ quả của nó còn 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, ý thức, quan điểm và thực tiễn đời sống văn học nước 

nhà suốt cả nghìn năm sau đó. Văn hóa Trung Hoa, theo bước chân xâm lăng của những kẻ 

thống trị tràn vào Việt Nam, áp đặt hệ tư tưởng Nho giáo và mô hình nhà nước phong kiến 

phương Đông hà khắc từ thời Tần - Hán vào tất cả mọi lĩnh vực lớn nhỏ của một nước láng 

giềng phương Nam nhỏ bé khiến nó không thể chống đỡ. Bởi thế, ngay cả khi Ngô Quyền 

đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng lần thứ nhất năm 938, kết thúc 1117 năm Bắc 

thuộc đến các triều đại phong kiến Việt Nam sau này, Nho giáo vẫn được coi là hệ tư 

tưởng chính thống ngự trị trong tâm thức dân tộc; chữ Hán, tiếng Hán vẫn là thứ văn tự, 

ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong hệ thống văn khố, tàng thư và hành chính, giao 

dịch thường ngày. Toàn bộ tổ chức bộ máy, chế độ khoa cử, tuyển chọn nhân tài của các 

triều đại phong kiến Việt Nam đều rập khuôn theo phương Bắc. Sĩ phu, quan lại, nhà nho... 

hầu hết đều được đào tạo qua “cửa Khổng sân Trình”; bệnh tầm chương trích cú và thói 

“viết theo kinh điển, nói như thánh hiền” trở nên phổ biến.  
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Trong tình trạng bị cưỡng bức, lệ thuộc như thế, văn học nước nhà suốt mười mấy thế 

kỉ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp nhận ảnh hưởng văn học Trung Hoa, từ 

tản văn Tiên Tần, thơ Đường, từ Tống, kịch Nguyên, tiểu thuyết Minh Thanh và ít nhiều 

đến cả văn học thời kì Ngũ Tứ đầu thế kỉ XX. Thực tế, chúng ta đã tiếp nhận không chỉ tư 

tưởng, quan điểm, cảm hứng sáng tạo mà còn cả thể loại, kĩ thuật, phương tiện sáng tác của 

văn học Trung Quốc. Văn thơ trung đại Việt Nam về cơ bản, bị gò bó trong các thể loại 

nhất định và chỉ xoay quanh hai nội dung cũng là nguyên tắc chủ đạo, bao trùm, “bất di bất 

dịch”: “văn dĩ tải đạo”, “thi dĩ ngôn chí”. Một số tác phẩm có thể được coi là những dấu 

mốc phát triển của văn học dân tộc như Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ, Cung oán 

ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái..., xét 

đến cùng, vẫn mang dáng nét, khuôn khổ thể loại tiểu thuyết truyền kì, tiểu thuyết chương 

hồi của người Tàu. Về thơ, phú, hịch, cáo... dù có cảm khái, bộc bạch, bứt phá thế nào 

cũng không thoát ra được phong vị và niêm luật của Đường luật, Tống luật...  

Miễn cưỡng chấp nhận nền văn hóa, văn học ngoại lai vì không thể khác, nhưng giới 

trí thức phong kiến Việt Nam xưa không thụ động mà luôn tìm cách “đồng hóa ngược”, 

biến nó thành của mình hoặc âm thầm nuôi dưỡng, lưu giữ một hướng đi riêng, đồng thời, 

độc lập và song hành với nó. Chữ Hán ngự trị, xóa xổ chữ Khoa đẩu mà Hai Bà Trưng đã 

dùng để viết Hịch khởi nghĩa mùa xuân năm 40 thì người Lạc Việt lại sáng tạo ra chữ Nôm 

trên cơ sở mượn âm và nghĩa tiếng Hán. Việc truy tìm nguồn gốc chữ Khoa đẩu hay xác 

định chính xác chữ Nôm ra đời khoảng thế kỉ nào không quá quan trọng [xem 12], bởi chỉ 

riêng với Văn tế cá sấu (1282, năm Thiệu Bảo thứ 4, đời Trần Nhân Tông), Nguyễn 

Thuyên đã không chỉ chứng minh tài thi phú tương tự Hàn Dũ đời Đường mà còn cho thấy 

rằng, chữ Nôm hoàn toàn có thể đảm đương vai trò một thứ chữ viết riêng của dân tộc. Và 

thực tế, với hàng loạt tác phẩm văn chương viết bằng chữ Nôm, từ “Cư trần lạc đạo phú”, 

“Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca” của Trần Nhân Tông đến Quốc âm thi tập (Nguyễn 

Trãi), Hồng Đức quốc âm thi tập (Lê Thánh Tông), Bạch Vân am thi tập (Nguyễn Bỉnh 

Khiêm), Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm), Đoạn trường tân thanh (Nguyễn Du), Lục Vân 

Tiên (Nguyễn Đình Chiểu) và nhiều truyện Nôm khuyết danh khác như Thạch Sanh, Trê 

Cóc, Nhị độ mai, Phan Trần, Tấm Cám, Lưu Bình Dương Lễ, Ngư tiều y thuật vấn đáp, Nữ 

tú tài, Tô Công phụng sứ..., dòng văn học Nôm trung đại các thế kỉ sau này vừa phong phú 

về số lượng, vừa mang đến sự tươi mới cho văn học nước nhà, phần nào giúp nó thoát khỏi 

sự công thức, khô cứng thường lệ của văn học chữ Hán. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương được coi là 

“bà chúa thơ Nôm”. Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm được xem là một tuyệt tác, có 

phần trội hơn cả nguyên bản chữ Hán. Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du công khai 

mượn cái cốt truyện Tàu, nhưng hình thức, thi phú, hồn cốt và cái chất nhân văn thì thuần 

dân tộc. Ai đó có bảo rằng chữ Nôm xét đến cùng vẫn là mượn âm hay mượn cả nghĩa của 

chữ Hán, và thực tế chữ Nôm còn nhiều nét, phức tạp hơn cả chữ Hán phồn thể; nhưng giới 
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trí thức, văn sĩ phong kiến Việt Nam vẫn dùng, bởi nó, trong tình thế ấy, là một hướng đi, 

một sự lựa chọn và khẳng định tính không lệ thuộc, không thể đồng hóa thâm sâu trong ý 

thức dân tộc, văn hóa dân tộc. Sự xuất hiện và tỏa sáng liên tục của các “sao Khuê” cùng 

những đóng góp của các nhà trí thức, chí sĩ phong kiến cho hệ ý thức và văn chương nước 

nhà, từ Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du... đến “Siêu”, “Quát”, “Tùng”, “Tuy”... 

sau này vừa là minh chứng, vừa cho thấy một tư thế và diện mạo khác của văn chương 

nước nhà trong nỗ lực chống lại sự cưỡng bức, áp đặt của văn hóa đô hộ phương Bắc.  

Thực ra, chất “bản địa” đặc biệt này của ý thức, văn hóa, văn học dân tộc không chỉ 

được thể hiện ở việc sáng tạo ra một thứ chữ viết riêng; mà chủ yếu và trước hết là ở cái 

trạng thái hồn nhiên, phóng khoáng thường trực của lối sống và cách nghĩ; của sự nhìn 

nhận, đánh giá tự nhiên, thế sự rạch ròi “núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc - Nam 

cũng khác” trong ý thức của người Việt; của tinh thần giao lưu, cộng sinh, kế thừa, chia sẻ 

của lối sống Việt từ thuở định hình cộng đồng. Đúng là đã có sự “hỗn dung văn hóa”, 

nhưng sự hỗn dung này không phản ánh sự mất định hướng trong việc tìm kiếm và giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc. Xét về bản chất, văn hóa Việt Nam, ở cái thời kì mà nó chịu đựng 

sự áp đặt, đè nén mạnh mẽ nhất của các nền văn hóa ngoại lai, theo giáo sư Trần Quốc 

Vượng, vẫn là một nền văn hóa riêng, “phi Ấn phi Hoa” [8, tr,35-36]. Không nói đến văn 

hóa Đông Sơn và Sa Huỳnh, văn hóa Óc Eo Tây Nam Bộ thời tiền Chân Lạp (một trong ba 

cái nôi cấu thành văn hóa Việt, cấu thành tính cách con người và văn hóa Nam Bộ ngày 

nay), trước khi bị chúa Nguyễn Hoàng sáp nhập trong cuộc trường chinh “mở cõi” phương 

Nam, cũng là thứ văn hóa mang đậm màu sắc của người bản địa. Dấu tích văn hóa, kiến 

trúc Ấn Độ còn đậm nét trong các công trình, chùa chiền của người Khơ me, nhưng văn 

chương nước nhà từ truyện cổ tích đến các sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu sau này thì 

không thấy chịu nhiều ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Cái “nhân”, “nghĩa”, “lễ”, “trí”, “tín” 

hay “quân”, “thần”, “phụ”, “tử”... của Nho giáo Trung Hoa được coi trọng, đề cao là thế, 

nhưng sang Việt Nam đã bị những bô lão ở hội nghị “Bình Than”, “Diên Hồng” và các 

trọng thần như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải... biến thành tinh thần “Tướng sĩ một 

lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”; thành tư tưởng: “Đem đại nghĩa để 

thắng hung tàn; lấy trí nhân để thay cường bạo”... mà Nguyễn Trãi đã nói. Hịch tướng sĩ 

khác với Hịch khởi nghĩa nhưng vẫn chung một tinh thần nhất quán. Bình Ngô đại cáo vừa 

là lời bố cáo chiến thắng, vừa là một bản tuyên ngôn, bản hùng ca bằng văn chương. Như 

thế, cái cốt cách văn hóa; cái nền tảng, khí phách và hơi hướng văn chương mà người Việt 

đã tạo dựng cơ bản là rõ ràng. 

Tất nhiên, sẽ là tự tôn một cách thái quá, bảo thủ và ngu ngốc khi cố khẳng định rằng 

văn chương nước nhà chẳng hề thua kém gì nền văn học Bắc quốc có lịch sử 5000 năm, có 

nhiều thành tựu và thể loại đã trở thành khuôn mẫu. Việc so sánh cốt để đề cao cái này và 

phủ nhận cái kia trong mọi trường hợp đều là ngớ ngẩn và vô nghĩa. Đúng là cha ông ta đã 
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ấm ức suốt mười thế kỉ, đã luôn nỗ lực phá cách, tìm lối đi riêng, nhưng văn học nước nhà 

khi đó vẫn chưa vượt thoát được các qui phạm lịch sử - thời đại cùng những tác động, ảnh 

hưởng mang tính áp đặt của hệ ý thức, tư tưởng, văn hóa phương Bắc. Và thực tế này là 

hoàn toàn khách quan. Châu Âu văn minh trước khi bước sang kỉ nguyên Phục hưng, Khai 

sáng... cũng phải trải qua “đêm trường Trung cổ”. Vậy nên, bất chấp những ý tưởng và nỗ 

lực của Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu hay Nguyễn Công Trứ..., dung 

mạo “già cỗi” của văn học nước nhà chỉ thực sự được làm mới, bước vào giai đoạn phát 

triển mới khi chế độ khoa cử phong kiến cuối cùng chấm dứt ở Trung Kỳ năm 1918; giới 

trí thức nước nhà chủ động đón nhận luồng gió phương Tây tràn vào mạnh mẽ đầu những 

năm 20 của thế kỉ XX. 

2.2. Tiếp nhận văn học Pháp và Tây Âu 

Thực dân Pháp xâm lược nước ta từ năm 1858 và áp đặt chế độ cai trị thực dân nửa 

phong kiến hơn 80 năm. Đồng thời với việc tăng cường khai thác bóc lột thuộc địa, nhà 

nước bảo hộ cũng mở rộng truyền bá văn hóa Pháp và Tây Âu nhằm thực hiện chính sách 

mị dân; do vậy, văn hóa Pháp và Tây Âu đã dần xác lập được chỗ đứng trong tâm thức của 

một bộ phận người An Nam chịu ảnh hưởng tư tưởng, văn hóa Pháp hoặc mang nỗi “ưu 

thời mẫn thế”, vốn dĩ đã cảm thấy quá ngột ngạt bức bí với nền học vấn Khổng Nho giáo 

điều và muốn canh tân đổi mới. Thời đại thay đổi, ý thức của con người cũng thay đổi; văn 

học nước nhà đã từng bước chuyển mình để thoát ra khỏi những khuôn mẫu, luật lệ trói 

buộc cũ. Văn chương chữ Hán, chữ Nôm dần phôi phai, nhường chỗ cho văn chương bằng 

chữ quốc ngữ. Từ những “phóng tác” nôm na tác phẩm văn học nước ngoài ra chữ quốc 

ngữ của Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh..., những sáng tác văn chương tân kì nhưng còn 

giản dị, mang phong cách bình dân của Phan Bội Châu, Hoàng Ngọc Phách, Hồ Biểu 

Chánh..., đến đầu những năm 30, văn học Pháp và Tây Âu đã thực sự “áp đảo”, thắng thế 

khi nó được “chào đón”, “tiếp nhận” nhiệt liệt bởi một đội ngũ sáng tác phần lớn là các nhà 

trí thức “Tây học” và một thế hệ công chúng độc giả mới. 

Chưa bao giờ đời sống văn học nước nhà lại phong phú, sôi động như vậy. Không khí 

tự do dân chủ và ý thức cá nhân trong môi trường mới đã đánh thức nội lực sáng tạo và ý 

tưởng canh tân của giới văn nghệ sĩ trí thức. Mọi lĩnh vực, thể loại của sáng tạo văn 

chương, nghệ thuật hiện đại đều được du nhập, tiếp nhận và phát triển nhanh chóng. Hàng 

loạt nhà in, tòa báo, tạp chí do người Việt sáng lập hay làm chủ được mở ra, đăng tải kịp 

thời các sáng tác mới, các cuộc trao đổi, tranh luận học thuật công khai đương thời. Sự 

xuất hiện của các vở kịch Chén thuốc độc (1921), Tòa án lương tâm (1923)... của Vũ Đình 

Long - ông chủ nhà in, nhà xuất bản Tân Dân và nhiều tờ báo khác sau này như Tiểu thuyết 

thứ bảy, Phổ thông bán nguyệt san, Ích hữu... - đã chính thức đánh dấu sự ra đời của một 

loại hình nghệ thuật mới trước đây chưa từng có: kịch nói. Chỉ trong vòng 10 năm (1932-
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1942), Thơ mới với chủ trương “cốt chơn”, “đem ý thật có trong tâm khảm mình tả ra bằng 

những câu có vần mà không bó buộc bởi niêm luật gì hết”... đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử 

của nó. Thơ cũ vẫn gắng gượng với những nỗ lực kiên cường của Nguyễn Khắc Hiếu, Trần 

Tuấn Khải, Huỳnh Thúc Kháng..., nhưng đã ngày càng hụt hơi. Một “thời đại thi ca” mới 

đã ra đời, bắt đầu từ phát súng mở màn của Phan Khôi (bài Một lối Thơ mới trình chánh 

giữa làng thơ - Báo Phụ nữ tân văn, số 122, 10-3-1932) và tiếp theo là sự “tiền hô hậu 

ủng” của cả một đội ngũ hùng hậu các nhà thơ trẻ: Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Xuân 

Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Huy Thông, Nguyễn Bính... Không khó để nhận ra dấu 

ấn của văn học Pháp và Tây Âu, nhất là chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa lãng mạn Pháp 

với các đại diện tiêu biểu như Noailles, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Valéry... trong thơ 

Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Huy Thông cho đến Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Nguyễn 

Vỹ, Bích Khê...; nhưng như Hoài Thanh đã khái quát trong Thi nhân Việt Nam: “Mỗi nhà 

thơ Việt hình như mang nặng trên đầu năm bảy nhà thơ Pháp. Ấy chỉ vì tôi tìm ảnh hưởng 

để chia xu hướng. Sự thực đâu có thế. Tiếng Việt, tiếng Pháp khác nhau xa. Hồn thơ Pháp 

hễ chuyển được vào thơ Việt là đã Việt hóa hoàn toàn (...). Thi văn Pháp không làm mất 

bản sắc Việt Nam. Những sự mô phỏng ngu muội lập tức bị đào thải” [9, tr.42].  

Tương tự, cũng có thể nhận thấy bóng dáng tư tưởng của Montesquieu, Rousseau, 

Hugo, Flaubert... trong niềm hân hoan và nỗi trăn trở của các nhà văn lãng mạn trong 

nhóm Tự Lực văn đoàn như Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo và cả các nhà văn hiện 

thực phê phán như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyên 

Hồng... khi họ công khai đả phá trật tự đạo đức cũ, kêu gọi đấu tranh giải phóng gia đình, 

giải phóng cái “tôi” cá nhân hay vạch trần bộ mặt nhố nhăng của cái xã hội “dở Tây dở 

Tàu”, phản ánh chân thực những cơ cực lầm than của nhiều tầng lớp nhân dân thời buổi 

mất nước. Hầu như mọi khuynh hướng, trào lưu sáng tác của văn học hiện đại thế giới 

đương thời đều lưu dấu ấn ít nhiều trong phong cách và sáng tác của các nhà văn, nhà thơ. 

Thực tế là đã có sự khác biệt lớn về thế giới quan, mục đích sáng tác, nội dung tư tưởng 

cũng như giá trị tác phẩm giữa các nhà văn, nhà thơ chịu ảnh hưởng các trường phái, 

khuynh hướng khác nhau; song chính điều này làm nên sự đa dạng, phong phú đặc biệt của 

văn học nước nhà giai đoạn này. Tiếp nhận văn hóa, văn học Pháp và Tây Âu đã mang đến 

cho giới văn nghệ sĩ nguồn cảm hứng và ý thức mới trong sáng tạo. Nhà văn không thể tác 

động, chuyển tải tư tưởng, ý đồ của mình đến độc giả; không thể trở thành một nhà tư 

tưởng, nhà sáng tạo, người đánh thức lương tri và bồi đắp tâm hồn độc giả nếu không biết 

viết cho ai, viết để làm gì, viết cái gì và viết như thế nào... Từ số lượng, phạm vi, nội dung 

phản ánh hạn hẹp, tiểu thuyết đã có sự phát triển vượt bậc. Trong bộ Nhà văn hiện đại (bốn 

quyển), hoàn thành tháng Chạp năm 1942, nhà văn Vũ Ngọc Phan đã chia tiểu thuyết Việt 

Nam khi đó thành mười loại: tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết phong tục, tiểu thuyết lãng 

mạn, tiểu thuyết xã hội, tiểu thuyết luận đề... và thừa nhận “lối tiểu thuyết luận đề là một 
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lối rất mới ở nước ta” [10, tr.242]. Về điều này, chính Nhất Linh, một trong những chủ soái 

của Tự Lực văn đoàn trong Viết và đọc tiểu thuyết cũng xác nhận: “Trước kia ở nước ta và 

nước Tàu chỉ thấy toàn truyện nêu một cái gương luân lý để soi chung. Những tiểu thuyết 

nhai đi nhai lại một cái đề, lâu thành lạt lẽo. Từ ba mươi năm trở về đây các nhà văn đã 

phá bỏ cái vòng chật hẹp ấy đi, đua nhau viết đủ các loại: tả chân, xã hội, tâm lý, luận đề, 

trinh thám,...” [11, tr.166]. 

Đương nhiên, không thể không nói đến các cuộc tranh luận học thuật sôi nổi và gay 

gắt về bản chất và sứ mệnh của văn học nghệ thuật nói chung; ý thức, tinh thần dân tộc nói 

riêng. Giai đoạn này không chỉ có cuộc tranh luận giữa cái mới và cái cũ, giữa “duy tâm” 

hay “duy vật”, giữa tinh thần yêu nước cách mạng và chủ nghĩa cải lương thỏa hiệp, giữa 

“dâm” hay “không dâm”..., mà còn có cuộc đối đầu gay gắt giữa hai trường phái “nghệ 

thuật vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị nhân sinh”. Trên diễn đàn văn học công khai, cuộc 

“bút chiến” kéo dài giữa Hải Triều và Thiếu Sơn; giữa Hải Triều, Hải Khánh, Hải Thanh 

với Hoài Thanh, Lưu Trọng Lư, Lê Tràng Kiều... về việc thơ hay nghệ thuật chỉ là và chỉ 

vì chính nó đã khuấy động đời sống văn học, ý thức trách nhiệm của những người cầm bút 

đương thời và đặt tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới, một phương pháp sáng tác mới 

giữ vị trí chủ đạo sau đó. Những năm 1941 đến 1945, diễn đàn văn học công khai lại một 

lần nữa dậy sóng với quan điểm của nhiều nhà trí thức, nhà khoa học, nhà phê bình, biên 

khảo... tâm huyết với lịch sử, văn hóa và có tư tưởng canh tân trong các nhóm Tri Tân, 

Thanh Nghị và Hàn Thuyên. Các chủ trương “ôn cố tri tân” của Tri Tân, “muốn giải quyết 

những vấn đề của dân tộc Việt Nam” của Thanh Nghị hay “đi tìm một triết lí mới về nhân 

sinh có lợi ích thiết thực cho cuộc sống hiện tại của quốc dân Việt Nam” của Hàn Thuyên 

thể hiện rõ tinh thần “phục hưng”, cấp tiến. 

Có thể nói, “Sự gặp gỡ phương Tây là cuộc biến thiên lớn nhất trong lịch sử Việt Nam 

từ mấy mươi thế kỉ”, “Sĩ phu nước ta từ xưa vốn chỉ biết có Khổng Tử, bắt đầu dẫn Mạnh 

Đức Tư Cưu với Lư Thoa. Họ bắt đầu viết chữ quốc ngữ, một thứ chữ mượn của người 

phương Tây. Câu văn của họ cũng bắt đầu có cái rõ ràng, cái sáng sủa của văn tây. Những 

tư tưởng phương Tây đầy dẫy trên Đông Dương tạp chí, trên Nam Phong tạp chí, và từ hai 

cơ quan ấy thấm dần vào hạng người có học” [9, tr.19-20]. Thấm nhanh và bùng nổ cũng 

nhanh. Chỉ mười năm, Hàn Mặc Tử đã đi từ chủ nghĩa cổ điển đến siêu thực trong thơ. Vũ 

Trọng Phụng không chỉ góp phần hiện đại hóa tiểu thuyết mà còn là “ông vua phóng sự đất 

Bắc”. “Số đỏ” của ông gợi nhớ đến “Đường công danh của Nikodem Dyzma” - cuốn tiểu 

thuyết trào phúng thuộc hàng kinh điển thế giới của nhà văn Ba Lan Tadeus Dolega 

Mostovizt. Xét về nghệ thuật sáng tạo, truyện ngắn của Nam Cao đạt đến trình độ bậc thầy 

như A.Sekhov của nước Nga... Cho hay, vấn đề cũ - mới, “vị nghệ thuật” hay “vị nhân 

sinh” trong văn chương đâu chỉ là một vấn đề học thuật thuần túy, mà còn là vấn đề văn 

hóa, thể hiện chiều sâu ý thức dân tộc. Có đặt công cuộc “hiện đại hóa” văn học này dưới 
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cái nhìn lịch sử văn hóa mới thấy hết tính chất, tầm cỡ, ý nghĩa, quyết tâm và những đóng 

góp lớn lao của giới trí thức, văn nghệ sĩ tiên phong Việt Nam đương thời. Tiếp nhận văn 

hóa Pháp và Tây Âu vừa là tiếp nhận cái mới, vừa là một cách thức hun đúc, gìn giữ, bảo 

vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Còn nhớ trên báo Chuông rè số 5, số 6, tháng 12.1923, nhà báo 

Nguyễn An Ninh, khi đó là chủ bút, đã đăng một bài viết hết sức sâu sắc về vấn đề này: 

“Chính là nhờ văn hóa của mình mà nhiều dân tộc có danh tiếng lâu đời, có ảnh hưởng trên 

thế giới và đóng vai trò khai trí trên hoàn cầu. Dân tộc nào bị thống trị bởi một nền văn hóa 

ngoại lai thì dân tộc ấy không thể nào thực sự độc lập được; dân tộc ấy sẽ độc lập thực sự 

khi nào nó có một nền văn hóa độc lập. Vả chăng, nền văn hóa là linh hồn của một dân tộc. 

Một người phải có tâm hồn cao thượng mới đạt được những lí thú cao thượng của cuộc 

sống; cũng tựa như thế, một dân tộc phải có văn hóa cao thượng mới đạt được những đặc 

quyền mà một dân tộc kém văn hóa không thể đạt được. Vậy thì một nền văn hóa riêng của 

mình là điều kiện của sự sống, điều kiện của sự phát triển độc lập của một dân tộc” [dẫn 

theo 12, tr.48]. Rõ ràng, bản chất, vai trò của văn hóa đối với sự tồn vong và phát triển của 

mọi quốc gia, dân tộc luôn cần được coi trọng. Dù liên tục bị đô hộ, cưỡng bức, nhưng văn 

hóa, văn học Việt Nam vẫn âm thầm tích tụ, phát triển bằng ý thức nội sinh và sự kế thừa. 

2.3. Tiếp nhận văn học Nga - Xôviết 

Quá trình tiếp nhận văn học Nga - Xôviết diễn ra gần như đồng thời với việc tiếp nhận 

văn học Pháp và Tây Âu, nhưng ban đầu chỉ trong một bộ phận nhỏ các nhà hoạt động 

cách mạng hoặc các trí thức vô sản có tư tưởng Macxit như Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Đặng 

Thai Mai, Hải Triều... Dù chỉ biết đến qua số lượng ít ỏi các bản dịch tiếng Pháp, song các 

tác phẩm văn học, lý luận phê bình của M.Gorky, A.Tolstoy, N.Ostrovsky, M.Sholokhov... 

đã tác động, ảnh hưởng lớn tới toàn bộ các nhà văn, nhà thơ thuộc khuynh hướng văn học 

yêu nước cách mạng đương thời. Nhà thơ Tố Hữu sau này thừa nhận chính văn học Nga - 

Xôviết đã làm ông “sáng mắt, sáng lòng”, thúc đẩy cả một lớp người như ông đi theo con 

đường hoạt động cách mạng. Nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai cũng cho rằng văn học Nga - 

Xôviết đã góp phần kéo văn học Việt Nam ra khỏi “tháp ngà cổ kính”. Các quan điểm 

“duy vật”, “vị nhân sinh” của Hải Triều trong các cuộc tranh luận đều có cơ sở, căn cứ từ 

hệ thống lý luận của nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Xôviết. Bản thân Hải Triều, 

nhân sự kiện M.Gorky mất (1936), có viết bài ca ngợi những đóng góp to lớn của nhà văn, 

coi ông là một trong những “bậc thầy văn hóa” của nhân loại thế kỉ 20.  

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, đất nước bước vào cuộc trường chinh bảo vệ 

nền độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Văn học cần bám sát và phản ánh 

đầy đủ các sự kiện, nhiệm vụ lịch sử trọng đại của dân tộc. Từ nhiều sự tương đồng phù 

hợp về lý tưởng, mục đích..., văn học Nga - Xô viết được lựa chọn, tiếp nhận nồng nhiệt và 

nhanh chóng chiếm vị trí thống soái. Hệ thống lý luận của nền văn học hiện thực xã hội 

chủ nghĩa Xôviết trở thành kim chỉ nam cho hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam. Phương 
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pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa cùng các nguyên tắc cơ bản của nó, nhất là 

nguyên tắc điển hình hóa, được triển khai, áp dụng triệt để trong tư tưởng và thực tiễn sáng 

tác của các văn nghệ sĩ. Nền văn học chính thống dưới sự lãnh đạo của Đảng tự hình thành 

hai nhánh, một nhánh viết về công cuộc cải cách nông thôn, đấu tranh xóa bỏ tận gốc chế 

độ tư hữu, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; nhánh còn lại theo sát các biến động 

ngày càng khốc liệt của quân dân trên chiến trường. Theo các tác giả cuốn Lịch sử Văn học 

Việt Nam (Tập III), văn học giai đoạn 1945-1975 được chia thành các thời kì nhỏ, nhưng 

tựu trung, có ba đặc điểm chính: Thứ nhất, tập trung thực hiện nhiệm vụ phục vụ chính trị, 

cổ vũ chiến đấu; thứ hai, văn học hướng về đại chúng, trước hết là công nông binh và thứ 

ba, văn học chủ yếu được sáng tác theo khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Vì 

phục vụ kháng chiến, hướng về công nông binh, nên phương châm dân tộc và đại chúng 

được nhấn mạnh như một quan niệm thẩm mĩ của thời đại.  

Điều đáng nói là văn học giai đoạn này ở miền Bắc chịu sự chỉ đạo chặt chẽ bởi nền lý 

luận Macxit, được xây dựng trên cơ sở các nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ, trên 

tinh thần những bài phát biểu, huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Trường 

Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu..., trên nền tảng của một hệ thống lý luận nhất 

quán sau “vụ án” Nhân văn - Giai phẩm. Yêu cầu bắt buộc đặt ra đối với văn học nghệ 

thuật nói chung là phải nêu cao tính Đảng và phải sáng tác theo phương pháp sáng tác hiện 

thực xã hội chủ nghĩa mà nhiệm vụ cốt yếu là khẳng định con người mới, con người xã hội 

chủ nghĩa, nhân vật điển hình của thời đại cách mạng vô sản. Các tác phẩm của M.Gorky, 

N.Ostrovsky (Thép đã tôi thế đấy), M.Sholokhov (Đất vỡ hoang, Sông Đông êm đềm, Họ 

chiến đấu vì Tổ quốc), A.Fadeev (Đội cận vệ thanh niên)...; các hình tượng người công 

nhân vô sản như Pavel Corsaghin, như những người lính Hồng quân trong chiến tranh vệ 

quốc... đã trở thành mẫu mực để các nhà văn Việt Nam noi theo. Do tính chỉ đạo, định 

hướng rõ ràng như thế, nên hệ thống đề tài, chủ đề trong văn học, nhất là trong tiểu thuyết 

cũng bị thu hẹp, dồn tụ ở một số vấn đề chính yếu: nêu bật cuộc đấu tranh giai cấp, xóa bỏ 

tư tưởng tư hữu, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn; phân định rạch ròi địch - ta, ca 

ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu. Quan sát hàng loạt tiểu thuyết Việt 

Nam viết về đề tài nông thôn và chiến tranh giai đoạn 1945-1975 đều thấy rõ điều này. Thế 

nên, văn xuôi 30 năm chiến tranh nói chung, dù có khá nhiều tác phẩm, thậm chí nhiều bộ 

tiểu thuyết tương đối đồ sộ như Vỡ bờ của Nguyễn Đình Thi, Cửa biển của Nguyên Hồng, 

Những người thợ mỏ của Võ Huy Tâm, Bão biển của Chu Văn, Vùng trời của Hữu Mai, 

Đất miền Đông của Nam Hà..., song cũng chỉ bó hẹp, xoay quanh hai vấn đề lớn, bức thiết, 

cần giải quyết dứt khoát của đời sống đất nước khi ấy. 

Do đối tượng phản ánh là hiện thực xây dựng và chiến đấu của toàn Đảng toàn dân; 

kiểu tư duy và phương thức thể hiện nghệ thuật, thậm chí cả cảm hứng sáng tạo, đều phải 

gò theo các khuôn mẫu định sẵn..., nên văn học không tránh khỏi mang tính công thức, 

minh họa, sơ lược, chỉ phản ánh được một chiều và bề nổi của cuộc sống. Phạm vi dành 
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cho sự tự do, dân chủ trong sáng tạo của nghệ sĩ không nhiều nếu không muốn nói là 

không có. Ý thức cộng đồng, tập thể áp đảo ý thức sáng tạo nghệ thuật của cá nhân. Sự tìm 

tòi, phát hiện riêng của nhà văn; tư tưởng của nhà văn bị trộn lẫn với tư tưởng của cộng 

đồng. Mối tương tác giữa nhà văn với độc giả bị thu hẹp, hạn chế. Sự “quyền uy”, “quan 

phương” của tư tưởng và lý luận phê bình văn nghệ chính thống đã dẫn đến việc không 

chấp nhận, loại bỏ các sáng tác theo khuynh hướng tự do, xa rời nhiệm vụ trung tâm; tạo 

nên một dàn đồng ca “độc điệu” với nội dung và thanh âm duy nhất. Dẫu thế, vẫn phải ghi 

nhận rằng văn học 30 năm chiến tranh đã làm đúng, làm tròn vai trò, sứ mệnh của nó - một 

nền văn học thời chiến. 

Tất nhiên, hiện thực và con người thời chiến là vậy, khi cái “ta” của cộng đồng lấn át 

cái “tôi” cá nhân; mọi cảm nhận, ý nghĩ riêng tư của nhà văn và nhân vật nếu có cũng đều 

xuất phát, nảy sinh trên tinh thần vì đại cục, nên dấu ấn, bản sắc con người cá nhân hẳn là 

không nhiều, nó thường bị chìm lẫn trong cái cộng đồng mà họ là và được coi là đại diện. 

Nhà văn, dù muốn hay không thì việc tổ chức kết cấu, nội dung, hình thức của tác phẩm 

vẫn buộc phải tuân theo các mô hình, khuôn mẫu, định hướng có sẵn: “ta sẽ thắng, địch 

phải thua”; do đó, kết cục các tác phẩm như thế nào, độc giả đều có thể đoán định trước 

được. Sự công thức, giản đơn trong việc sáng tạo các hình thức tổ chức kết cấu nghệ thuật 

mới; trong nội dung tư tưởng của tác phẩm; trong việc “minh họa” các vấn đề cơ bản, cốt 

lõi của cuộc đấu tranh sống còn của dân tộc trước kẻ thù và các thế lực chống đối, phản 

cách mạng... là tất yếu, không tránh khỏi. Yêu cầu chuyển tải đầy đủ, chuyển tải cho hết 

hiện thực chiến tranh và số phận con người, trong đó có cả ta và địch... do đó, chưa đáp 

ứng. Các luận đề về con người cá nhân, nỗi vui buồn và sự ám ảnh, những suy ngẫm về 

mất mát đau thương, những ẩn họa xã hội - đạo đức tiềm tàng... chưa được đề cập, đặt ra. 

Các nhà văn dù đã nỗ lực tìm tòi sáng tạo, rất muốn đổi mới, nhưng không thể thoát ra khỏi 

sự chi phối của các quan điểm, định hướng chung. Sự thay đổi tư tưởng, cảm hứng và 

phương thức sáng tạo của văn nghệ Việt Nam chỉ có thể diễn ra vào cuối những năm 80, 

khi hệ thống lý luận văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Liên xô khủng hoảng, báo trước 

sự tan rã, sụp đổ; khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) chính thức khởi xướng yêu 

cầu đổi mới đất nước, “cởi trói” cho văn nghệ sĩ. 

2.4. Tiếp nhận chọn lọc tinh hoa văn học thế giới   

Phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo từ Đại hội Đảng VI, văn học nước nhà 

đương đại đã có những thay đổi cơ bản cả về tư tưởng, lý luận lẫn thực tiễn sáng tác. Kỉ 

nguyên công nghệ thông tin cùng xu thế hội nhập, toàn cầu hóa buộc mọi con người, mọi 

quốc gia phải nhận thức, đánh giá lại các giá trị, thành quả đã có để định hướng cho tương 

lai. Vậy là sau gần nửa thế kỉ khá im ắng, đời sống văn học đã sôi động trở lại với nhiều 

cuộc trao đổi, tranh luận sôi nổi về các hiện tượng, “nghi án” của quá khứ; các vấn đề mới 

mẻ của văn học trong nước và thế giới đương đại. Các trào lưu, trường phái văn học hiện 
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đại phương Tây và Âu Mỹ được nghiên cứu, dịch thuật và giới thiệu rộng rãi. Các nhà văn, 

tác phẩm văn học kinh điển, đặc sắc của thế giới cổ kim, thuộc nhiều châu lục, nhiều nền 

văn hóa khác nhau được dịch thuật, nghiên cứu và chọn lọc giảng dạy trong nhà trường. 

Hàng loạt giáo trình văn học cũ đã được biên soạn lại hoặc chỉnh sửa, bổ sung. Các chuyên 

khảo, chuyên luận nghiên cứu sâu về tác giả, tác phẩm văn học thế giới vừa tăng về số 

lượng, vừa đáng tin cậy về chất lượng. 

Trong lĩnh vực sáng tác, các kĩ thuật sáng tác của chủ nghĩa hiện đại, hậu hiện đại... đã 

không còn xa lạ. Bên cạnh tài năng tự thân, kinh nghiệm sáng tác của các nhà tiểu thuyết 

hậu hiện đại thế giới đã hỗ trợ đắc lực cho nhiều người viết hôm nay trong việc thiết tạo 

các mô hình tự sự, các phương thức biểu hiện nghệ thuật mới, đa dạng, hấp dẫn và hiệu 

quả. Sự lôi cuốn của tác phẩm không nằm ở một cốt truyện với nhiều tình tiết li kì, hấp dẫn 

nữa mà ở hiệu ứng của trò chơi phân rã, lắp ghép cốt truyện của các nhà văn. Trong tiểu 

thuyết thời kì đổi mới, có thể thấy kiểu tổ chức cốt truyện này trong Nỗi buồn chiến tranh 

của Bảo Ninh, Thoạt kì thủy của Nguyễn Bình Phương, Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt 

Hà, Cõi người rung chuông tận thế của Hồ Anh Thái, Chinatown của Thuận, Thiên thần 

sám hối của Tạ Duy Anh và nhiều nhà văn khác. Nhìn chung, các trào lưu, trường phái, xu 

thế, thể loại văn học... đều được nghiên cứu, tiếp nhận và kế thừa. Chưa bao giờ người đọc, 

người nghiên cứu, người sáng tác và yêu thích văn chương ở Việt Nam lại được tiếp cận 

nhiều nguồn tư liệu, kinh nghiệm và thực tiễn bổ ích; nhiều nền văn học, tác giả và tác 

phẩm văn học đặc sắc, đa dạng như hiện nay. 

Tuy vậy, sự phát triển của công nghệ thông tin và xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa 

cũng có tính hai mặt của nó. Bên cạnh việc giúp những người sáng tác phát huy kĩ thuật, 

trình độ, tài năng sáng tạo; giúp nâng cao năng lực nhận thức, thẩm thấu của độc giả; giúp 

văn học nước nhà bắt kịp và hòa nhịp cùng dòng chảy chung của văn học hiện đại thế giới; 

nó còn tạo ra nhiều “biến thể”, “biến dạng” cần nhận diện và phê phán. Ngoài nhu cầu, thị 

hiếu đọc thay đổi thì sự bắt chước, sao chép một cách thô thiển sáng tác của người khác mà 

người ta thường gọi là “đạo văn”, sự “dung tục hóa” bản chất, giá trị thẩm mĩ của văn 

chương đã đẻ ra khuynh hướng, lối viết kiểu “văn học mạng”, “tiểu thuyết ngôn tình”, 

“tiểu thuyết mạng”... Trong lĩnh vực nghiên cứu phê bình, sự yếu kém và “tầm thường 

hóa” về trí tuệ của một số cây bút đã làm hình thành kiểu, lối “phê bình bạt mạng”, đôi khi 

gây nhiễu loạn, làm vẩn đục cả một nền văn học. Chính sự sa sút trầm trọng của “văn hóa 

đọc”, sự hờ hững, vô cảm của một bộ phận độc giả, sự thiếu ý thức, trách nhiệm của một 

số người cầm bút đã làm giảm đáng kể nỗ lực giới thiệu rộng rãi những tinh hoa văn học 

thế giới đến văn học nước nhà của nhiều nhà nghiên cứu, nhà dịch thuật, nhà văn tâm 

huyết đương đại. Thế giới vốn rộng lớn, người ta chỉ có thể lớn khi biết thế giới là lớn và 

biết mình là ai, đang ở đâu. Thế nên, tiếp nhận tinh hoa văn học thế giới là cơ hội để độc 

giả mở mang, nâng tầm trí tuệ; để người sáng tác nâng tầm sáng tác, nâng tầm văn học 

nước nhà. 
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3. KẾT LUẬN 

Tiếp nhận văn hóa, văn học nước ngoài là một hiện tượng lịch sử có tính tất yếu. Sự 

dung hợp, đa dạng văn hóa của một quốc gia không làm mất đi mà còn củng cố bản sắc, 

truyền thống của quốc gia, dân tộc ấy. Dưới góc nhìn lịch sử văn hóa, có thể thấy việc tiếp 

nhận văn học nước ngoài ở Việt Nam là cả một quá trình dài lâu và phức tạp, chịu nhiều 

tác động của bối cảnh lịch sử - thời đại cũng như thực tiễn đời sống văn học trong nước. 

Chính ý thức dân tộc đã nuôi dưỡng, tạo nên nguồn lực nội sinh bền bỉ và sức sáng tạo 

mạnh mẽ; giúp văn học nước nhà tránh được sự đồng hóa hay lệ thuộc để song hành và hòa 

nhịp vào sự phát triển của chung của văn học khu vực và thế giới.  
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RESEARCHING FOREIGN LITERATURE FROM THE 

HISTORICAL OF CULTURAL OPINION IN VIET NAM – 

PROCESS AND TREND 

Abstract: Located in a special geo-politics and geo-culture, Viet Nam is proud of its rich, 

featured and potential folk literature that is unadvoidable the influence from the other 

foreign literature and cultures. Therefore, researching foreign literature is both rule and 

necessary to improve and develop national literature. The article points out some 

opinions on process and trend during the researching foreign literature in Viet Nam  

until now. 

Keywords: Researching literature, process, trend. 
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1. MỞ ĐẦU 

Mỗi nhà văn đều tìm cho mình một vùng văn hóa, thẩm mĩ riêng để khai phá. Với Đỗ 

Bích Thúy, đó là mảnh đất Hà Giang - nơi địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, nơi chị sinh ra, 

lớn lên cùng sự bạt ngàn của cao nguyên đá, cùng tình yêu thương của những con người 

miền núi chất phác, thật thà. Đỗ Bích Thúy viết về quê hương mình bằng cả truyện ngắn và 

tiểu thuyết. Nếu truyện ngắn Đỗ Bích Thúy mang đến hơi thở của vùng núi rừng Tây Bắc 

qua những câu chuyện nhỏ gắn với nỗi nhớ miên man và khát khao được trở về vùng núi 

cao như không ít lần chị từng bộc bạch; thì tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy mang đến một cảm 

giác trọn vẹn hơn: những câu chuyện mang chân dung số phận của những con người nơi 

bản làng bị gió núi và sương mù khuất lấp. Đọc tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy, ta như được 

bước chân vào một thế giới khác hẳn với cuộc sống thường nhật - một thế giới mà nơi đó 

có bạt ngàn núi đồi, thấp thoáng những cánh chim đại bàng và những vực sâu lặng yên mà 

bí hiểm. Bốn tiểu thuyết viết về đề tài dân tộc và miền núi của Đỗ Bích Thúy đã vẽ  

nên một bức tranh sinh động về cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi rừng 

phía bắc. 

Gắn bó với bản làng quê hương, con người là chủ thể văn hóa, tạo nên những phong 

tục, tập quán, nếp sống trong mối quan hệ với cộng đồng. Bằng sự am hiểu tường tận về 
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văn hóa vùng cao, đặc biệt là những phong tục, tập quán, nếp nghĩ của đồng bào Mông, 

Dao, Tày ở Hà Giang, Đỗ Bích Thúy đã thành công khi làm sống dậy một không gian văn 

hóa vùng núi phía Bắc trong tiểu thuyết của mình. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Phương thức sản xuất của người miền núi  

Phương thức sản xuất của đồng bào miền núi đã đi vào tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy 

giản dị và tự nhiên. Sống trên vùng núi cao, người dân tộc thiểu số quen với cuộc sống tự 

cung tự cấp. Lương thực quan trọng nhất với họ là ngô, sau đó mới là lúa và các loại cây 

hoa màu thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt vùng cao như đậu tương, rau cải. Bởi 

vậy, ta thấy những hình ảnh này trở đi trở lại trong tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy nhiều lần 

“Nương ngô cách nhà một đoạn không xa lắm. Từ đây nhìn về làng có thể thấy rõ những 

mái nhà màu xám nấp dưới những gốc cây cổ thụ” [5, tr.22]. Cách thức canh tác của người 

miền núi Hà Giang cũng rất mộc mạc sơ khai: đào hốc, bỏ phân, vùi hạt ngô xuống: “Vàng 

đang gùi đất từ dưới thung lũng lên núi đổ vào hốc đá, giúp Xính gieo ngô. Năm nay thời 

tiết tốt, có một ít mưa, đất ẩm, mềm, ngô sẽ lên rất nhanh. Mỗi nương ngô đều chỉ được thu 

về một nửa, một nửa nộp cho nhà chúa đất, thế nên phải chăm thật tốt để cây ngô thật 

khỏe, bắp ngô thật to, nhiều hạt. Không thì sẽ bị đói” [6, tr.106]. Họ chăm chút cho cây 

ngô với mong muốn cuộc sống no đủ hơn. Ngô đã trở thành biểu tượng cho sự no ấm trong 

văn hóa vùng cao. Không gì đáng sợ hơn là mất mùa ngô hay ngô bị phá. Đọc những câu 

văn tả cảnh nương ngô bị phá để trồng thuốc phiện, mới thấy đồng bào đau xót, lo sợ thế 

nào: “Ba ngày sau dưới cái nắng khô nỏ. Toàn bộ các nương ngô đã chuyển từ màu xanh 

sang màu vàng ruộm, lính dõng đứng dưới chân nương, ném lên một mồi lửa. Tất thảy 

cháy đùng đùng. Cả một vùng thung lũng rộng lớn chìm trong khói mù mịt tứ phía. Lửa 

kêu phần phật lẫn tiếng khóc của người già người trẻ. Một trận đói mờ mắt đã chờ ở phía 

trước” [5, tr.31].  

Trong Bóng của cây sồi, hình ảnh ruộng lúa nước của bà Mẩy cũng được nói đến với 

biết bao tình cảm trìu mến, nâng niu: “Lúa đã đặt rồi, rơm đang chất thành đống ủ vào đấy 

đến mùa sau thối ra, trộn lẫn với bùn là cấy được. Trên mặt ruộng bắt đầu nứt thành từng 

rãnh nhằng nhịt, chỉ còn hàng hàng gốc rạ cao trường gang tay. Bốn mươi năm về làm 

dâu họ Nông là bốn mươi vụ lúa bà dầm chân xuống mảnh ruộng này. Nếp cái gần nhà, 

ấm hơi người nên hạt mọc mười như một, đồ xôi làm bánh dày trong lễ cơm mới đều lấy ở 

đây” [4, tr.180]. Và hình ảnh đôi vợ chồng cùng nhau cấy hái trên mảnh ruộng này đã trở 

thành nỗi nhớ khôn nguôi trong tâm trí bà: “Còn nữa bà nhớ cái dáng ông cầm cày đi sau 

con trâu đực đầu đàn, hai vai rộng, lưng như tấm phản, mũ nồi trên đầu, bao da thắt 

ngang lưng. Ông cày, bà vạc bờ, ông bừa, bà dắt đàn trâu dẫm ruộng rồi cùng nhau nhổ 

nắm mạ đầu tiên cắm xuống” [4, tr.180-181]. 
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Con vật nuôi gắn bó với đồng bào cũng là những loài vật chịu được kham khổ như dê, 

bò, ngựa, chó. Con người quý mến và săn sóc những con vật ấy vì nó vừa là tài sản, vừa là 

bầu bạn của họ. Hình ảnh Súa cưỡi bò trong Lặng yên dưới vực sâu là một chi tiết thú vị, 

thể hiện sự mạnh mẽ, gan dạ của cô gái vùng cao: “Cả vùng Mông dưới chân U Khố Sủ chỉ 

có mỗi một đứa con gái dám cưỡi bò. Đấy là Súa... chỉ cần vỗ một cái vào gáy, con bò 

khuỵu hai chân trước xuống, Súa đạp vào đấy lấy đà, nhẹ nhàng ngồi tót lên” [7, tr.32]. 

Sáng cũng là tay chăn ngựa trong nhà chúa đất có tài thuần phục ngựa: “Con ngựa bất 

kham đến mấy, vào tay Sáng cũng thành ngựa ngoan, ngựa nòi hết” [6, tr.23]. Những con 

vật như con chó vàng của bà Cả, con chim cắt của chúa đất, con ngựa của Sáng trong Chúa 

đất, con chó của Chúng trong Cánh chim kiêu hãnh, con ngỗng của Mai trong Bóng của 

cây sồi đều quấn quýt, thân thiết, trung thành, hiểu tâm tư của chủ. Đặt con người trong 

mối quan hệ với loài vật, Đỗ Bích Thúy đã cho người đọc thấy thế giới quan giản dị, hồn 

hậu, nhân văn của người dân miền núi. 

2.2. Cách thức sinh hoạt, lối sống của người miền núi 

Cách thức sinh hoạt, lối sống của đồng bào cũng được tái hiện sinh động trong tiểu 

thuyết Đỗ Bích Thúy. Từ những món ăn, thức uống đều thấm đẫm hương vị của núi rừng. 

Món ăn quen thuộc nơi đây là mèn mén (được làm từ bột ngô hấp) - món ăn dân dã, đặc 

trưng của vùng cao xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày. Hình ảnh “nước mắt bố rơi vào 

bát mèn mén” trong Lặng yên dưới vực sâu khi mẹ Súa mất lúc ăn cơm gợi nên sự xót xa. 

Ăn mèn mén, nhớ hơi ấm bàn tay người vợ thân yêu như vẫn còn nơi đây. Súa nhớ mẹ 

cũng là nhớ lúc “mẹ ngồi bên bếp và vò mẹt ngô xay vừa đồ cho nó thật tơi ra, trộn với 

men ủ kỹ để nấu rượu. Mẹ ngồi bên khung cửi dệt những tấm vải lanh thật dài. Mẹ đập 

những bao đựng đậu tương ở ngoài sân, bụi bay lên và những cái vỏ đậu tương vỡ ra lép 

bép” [7, tr.49]. Rượu ngô cũng là thức uống quen thuộc, đặc trưng ở vùng cao. Nhà nào 

cũng cất rượu ngô trong nhà “người đàn ông ở làng biết đến rượu từ khi ria mép bắt đầu 

đâm ra đến khi nghe thấy tiếng gà gọi trong rừng mả” [4, tr.43]. Rượu ngô ngọt ngào nồng 

say khiến hồn người lâng lâng. Uống rượu để niềm vui nhân lên “Bà Cả không nhớ mình 

đã uống mấy chén rượu. Đêm nay rượu ngon thật hay vì trong lòng thấy vui vẻ mà rượu 

không ngon cũng thành ngon, không cần biết” [6, tr.179]. Uống rượu để quên đi nỗi đau 

ngấm ngầm “Cầm bát rượu uống một ngụm. Câu nói làm vợ xong xuôi rồi của Phống cứ 

chạy từ tai nó sang tai kia như con kiến chạy trên cái que mà hai đầu đều đang cháy”  

[7, tr.41].  

Một món ăn nữa cũng được nhắc đi nhắc lại trong tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy là thịt gà. 

Thịt gà là món ăn ngon vì thế nó xuất hiện cả trong những nghi lễ trọng đại, cả trong đời 

sống hàng ngày, nhất là khi con người muốn thể hiện tình cảm với nhau. Mai trong Cánh 

chim kiêu hãnh đã suýt khóc khi Chúng cầm từng miếng thịt gà đã xé đưa lên tận miệng 
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vợ: “Trời ạ, từ bé đến giờ đã có ai đưa cái gì ăn được vào tận miệng đâu. Mai cảm động 

suýt khóc. Ăn miếng thịt gà như ăn phải đồng bạc trắng vậy” [5, tr.24]. Phống trong Lặng 

yên dưới vực sâu khi dỗ dành Súa cũng nói: “A! Hay là ăn mì tôm. Đúng rồi, nấu mì tôm 

xong xé một cái đùi gà vào... nhá!” [7, tr.22]. Mẹ chồng quan tâm Súa cũng bảo: “Còn thịt 

gà đấy. Phải ăn thịt vào chứ” [7, tr.121]. Khi Súa về thăm nhà bố đẻ, trong mâm cơm có 

đĩa thịt gà, ai cũng muốn nhường: “Trên đĩa thịt gà vừa chặt còn đang bốc khói có hai cái 

đùi để nguyên. Bố gắp cho Súa một cái, gắp cho mẹ kế một cái. Mẹ kế gắp lại vào đĩa, bố 

lại gắp cho mẹ kế, cứ đưa đi đẩy lại. Cuối cùng, cái đùi gà lại nằm yên trên đĩa” [7, tr.51]. 

Trong Chúa đất, chắc chắn ai yêu mến chuyện tình Pó và Say hẳn không thể quên cảnh 

Say mang vào một bát thịt gà khi Pó bị nhốt: “Say mang vào một bát thịt gà. Lúc nào gặp 

Pó, Say cũng có thịt gà mang theo. Bát thịt gà còn nóng, hai caí đùi to tướng bốc hơi nghi 

ngút” [6, tr.249]. Khi Pó còn tự do, lúc nào gặp, Say cũng mang theo đùi gà cho Pó. Đó là 

cách cô đầu bếp thơ ngây, béo tròn thể hiện tình cảm với người mình yêu. Đỗ Bích Thúy 

đã nói lên tình cảm ấm áp, yêu thương mộc mạc giữa người với người của cư dân nơi đây. 

Một nét sinh hoạt đặc trưng của đồng bào miền núi là luôn duy trì ngọn lửa trong nhà, 

vì thế bếp lửa là hình ảnh quen thuộc, cũng là nơi diễn ra những sinh hoạt thường nhật. 

Ngọn lửa được miêu tả sinh động trong Bóng của cây sồi “Gộc củi ngun ngún cả đêm chỉ 

cần cho mấy thanh nòm vào là thổi bùng lên thành ngọn lửa. Lửa tí tách chỗ đầu cành 

chưa khô hẳn, bọt trắng phun ra xèo xèo, cành trúc con vỡ lốp đốp” [4, tr.30]. Ngọn lửa 

trở thành biểu tượng tâm linh ở vùng cao vì thế người phụ nữ trong gia đình, người thường 

xuyên ở trong bếp phải là người duy trì ngọn lửa: “Ngọn lửa này đã cháy gần một trăm 

năm nay, chưa một ngày nào tắt, kể cả khi nhà đi vắng hết. Lửa trong nhà mà tắt là điềm 

gở. Mẹ Phù là người nhớ nhất câu này. Bà nội khi còn sống luôn nói như vậy trước mỗi 

bữa cơm. Khi Phù có vợ, vợ Phù cũng lại chụm củi, thổi lửa” [4, tr.37-38], nó cũng là nơi 

đánh dấu sự có mặt của một nàng dâu mới: “Ngày đầu tiên cái bếp này được nhóm lên, lửa 

bám vào mấy thanh kiềng cũng là ngày mẹ chồng bà Mẩy mang một cái ống mẻ dựng cạnh 

bếp, chỉ mong họ Nông ở Lao Chải con cháu sinh sôi nảy nở nhiều như con cái mẻ” [4, 

tr.32]. Bếp lửa là nơi chứng kiến biết bao thăng trầm, vui buồn của mỗi người, của các thế 

hệ, là nơi ghi dấu những vui buồn, sướng khổ của đời người. Ánh mắt Mai nhìn Phù khiến 

lưng Phù bỏng rát khi ngồi bên bếp lửa “Mai bối rối cúi xuống nhặt cái cắp bếp, cời cời 

đống lửa đang xèo xèo vì ấm nước sôi đầy tràn” [4, tr.84], là nơi Pó đợi Vàng về, nghe anh 

tâm sự chuyện tình yêu: “Những đêm Vàng đi chơi với người yêu về khuya, đẩy cửa vào 

nhà, thấy Pó đang ngồi bên bếp lò. Trên bếp đun một ấm nước. Ấm nước sôi rồi, vẫn đun. 

Là Pó chờ anh về” [6, tr.97]. Bếp lửa cũng là nơi Chúng ngủ trong những đêm đầu tiên 

Mai về nhà chồng. Khi Chúng đi xa, bếp lửa thành bầu bạn với mẹ già ngồi đợi con trai, 

con dâu: “Mai về đến nhà, nghe hơi lạnh còn đọng hai bên tai. Nhìn thấy mẹ chồng đang 

ngồi dựa lưng vào cây cột to bên bếp, ôm thằng Dí trong lòng” [5, tr.15], là mơ ước của 
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Mai về một ngày cách mạng thắng lợi: “rồi buổi tối mẹ sẽ ngồi bên bếp nấu cám, bà sẽ đan 

xoỏng, con sẽ vùi mấy củ sắn vào bếp và ngồi chồm hỗm để chờ” [5, tr.102]. Khi buồn khổ, 

con người nơi đây lại tìm đến bếp lửa để suy nghĩ, để tìm những phút giây yên tĩnh trong 

tâm hồn. Trong Lặng yên dưới vực sâu, khi Phống cướp mất Súa, “Vừ ngồi luôn đến sáng 

bên bếp lò. Không uống rượu cũng không hút thuốc lào. Vừ nghĩ về bao nhiêu chuyện đã 

xảy ra, không biết mình sai ở chỗ nào, càng nghĩ càng không ra” [7, tr.67]. Trong cảm 

nhận của Xí, đôi vai Vừ cũng ám mùi khói bếp “Xí thấy có mùi khói bếp trên đôi vai ấy... 

Mùi khói, mùi vỏ cây, mùi mèn mén, mùi ớt sấy, mùi rượu ngô... mỗi lúc một tỏa ra từ Vừ, 

ngấm vào Xí” [7, tr.82]. Súa cũng tìm đến bếp lửa để trốn tránh Phống, để gặm nhấm nỗi 

đau của riêng mình “Súa ngồi bên bếp lửa trông nồi cám lợn, đợi cho Phống ngủ say rồi 

mới dám bước vào”. Bếp lửa đã đi vào trang văn Đỗ Bích Thúy tự nhiên như thế. Nó đã trở 

thành biểu tượng cho không gian văn hóa của vùng cao, là phương tiện để Đỗ Bích Thúy đi 

sâu khai thác nội tâm nhân vật.  

Người dân miền núi cũng có những quy định riêng để gìn giữ nếp nhà, kết nối các 

thành viên trong gia đình, dòng họ. Đối với người dân tộc thiểu số như người Tày, Mông, 

hôn nhân phải được xây dựng trên sự yêu thương, chung thủy: “Người Tày ở Lao Chải 

không như nhiều nơi khác, đàn ông chỉ lấy một vợ, trừ khi vợ chết, nếu không cả đời khổ 

mấy cũng không lấy vợ khác” [4, tr.32]. Giữa cha mẹ và con cái, luôn có sự yêu thương, 

che chở, tôn trọng lẫn nhau. Ông Huyện – người được cả thôn Lao Chải kính trọng, tin 

tưởng luôn dành một sự thương xót đặc biệt, dù không nói ra lời trước sự hi sinh tảo tần 

của vợ “Bà Xa vợ ông, như tất cả những người phụ nữ khác ở làng, lẩn quẩn sau cái bóng 

của người đàn ông kể từ khi về nhà chồng. Bây giờ hỏi đến tên cha mẹ đặt cho cũng phải 

nghĩ một lúc mới nhớ ra” [4, tr.193]. Ông Dìn, dù bà Máy không sinh nở được vẫn nhất 

quyết “vì ông yêu bà nên mới lấy bà, ông sẽ chỉ ở cùng bà, nhất định không ở với ai khác” 

[7, tr.171]. Ông chấp nhận từ bỏ tất cả, dựng lại sự nghiệp từ đầu để bảo vệ vợ khi bà bị 

nhà chồng cho ra ở riêng. Tình cảm vợ chồng yêu thương, nghĩa tình như thế là nền tảng 

cho truyền thống gia đình, để từ đó con cái biết tôn trọng, nghe lời cha mẹ. Phống dù 

không phải con đẻ của bà Máy nhưng chưa bao giờ dám láo với mẹ. Phống yêu thương mẹ 

hơn “bất cứ thằng con trai nào mà Súa biết”. Phống tuy ngông ngạo là vậy vẫn hết mực 

suy nghĩ cho mẹ “Thằng Phống này từ lúc nhớ được tới giờ chỉ có một mẹ Lí Thị Máy thôi, 

không biết mẹ khác” [7, tr.168]. Nếp nhà được gìn giữ một cách tôn ti trật tự, con cháu phải 

biết tôn trọng, nghe lời chỉ dạy của bậc trên. Phù trong Bóng của cây sồi luôn ghi khắc lời 

bố dạy, ngay cả khi bố Phù ra đi thì “tấm phản nhẵn bóng, trước mặt là bếp lửa, sau lưng 

bàn thờ” [4, tr.39], nơi bố Phù hằng ngồi vẫn là lời nhắc nhở Phù mỗi khi muốn vượt ra 

“bóng của cây sồi”. Trong nhà, người phụ nữ là người giữ gìn hạnh phúc, hơi ấm gia đình. 

Những người mẹ trong tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy luôn căn dặn con dâu điều ấy. Đó là 

những lời dặn sâu sắc, tinh tế, vị tha: “Làm vợ khó lắm con dâu à. Lúc nào cũng phải nhìn 
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mặt chồng. Đoán xem chồng mình đang nghĩ gì. Sao hôm nay nó buồn thế? Sao hôm nay 

nó lại cáu với mình?” [7, tr.102]. Đọc tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy, chẳng thấy bà mẹ chồng 

ghê gớm nào, chỉ thấy những tình cảm yêu thương, trân trọng con dâu như con đẻ của 

những bà Máy, bà Và, bà Nhì... Thương con dâu đến nỗi khi con trai chẳng may mất sớm, 

lại khuyên con dâu đi lấy chồng khác, thậm chí “đi tìm hiểu xem người ấy có tốt không. 

Biết là tốt mới yên tâm” [7, tr.92]. Tình cảm ấy thật cảm động và đáng trân trọng biết bao. 

Phải là người người nhân hậu, vị tha, giàu lòng yêu thương đến thế nào mới làm được điều 

ấy? Có lẽ, sự đồng cảm và thấu hiểu giữa những người đàn bà trên cao nguyên đá này đã 

khiến những người phụ nữ ấy có những suy nghĩ và hành động cao thượng đến vậy. 

Tục cưới hỏi là một trong những phong tục đẹp thể hiện sâu sắc quan niệm của người 

miền núi về tự nhiên và con người. “Mùa cưới thường được bắt đầu vào thời điểm thu 

hoạch xong vụ ngô. Nhà nhà đầy ngô mới thu về” [7, tr.157]. Đó là khi mùa xuân về, cũng 

là khi nhà nhà hân hoan niềm vui no đủ. Hôn nhân phải đầy đủ các nghi lễ: dạm hỏi, ăn 

hỏi, đón dâu. Ông mối sẽ là người đến dạm hỏi đưa tin giữa hai nhà và chọn ngày lành 

tháng tốt để đón dâu khi đến dạm hỏi. Ông mối sẽ mang theo lễ vật và lựa lời hay ý đẹp nói 

với nhà gái. Trong Chúa đất, khi hỏi Xính về làm vợ chúa đất, ông mối nói: “Hôm nay 

chúng tôi đến muốn xin ít hạt giống của ông bà về gieo trên nương nhà chúa đất” [6, 

tr.186]. Ngay cả khi cô gái ấy bị bắt về làm vợ trong Lặng yên dưới vực sâu vẫn cần có lời 

ông mối: “Thưa ông Cáy, bà Xây. Hôm nay nhà chúng tôi mang lễ vật tới xin về ông bà 

đồng ý cho con gái ông bà là cháu Súa được ở lại nhà họ Tráng làm dâu họ Tráng. Ông bà 

thương thì cho xin cháu Súa như là cho một ít ngô giống, thóc giống” [7, tr.13-14]. Điều 

này thể hiện sự trân trọng với nhà gái, cũng là một nét đẹp trong văn hóa của người vùng 

cao. Người Tày ở Lao Chải lại có những nghi lễ rước dâu khá cầu kỳ: “ngày Phù đi đón cô 

dâu mới tiếng quan làng hát mười mấy bài từ hát giữ cửa, trải chiếu đến trình tổ nộp lễ, 

mời cơm, xin dâu, đến tạm biệt nhà gái” [4, tr.94]. Khi đón dâu về nhà, sau khi cô dâu mới 

bước lên chín bậc cầu thang, mẹ chồng sẽ dẫm lên đủ chín vết chân trên bậc cầu thang ấy. 

Kể từ lúc đó cô dâu sẽ chính thức trở thành một thành viên của gia đình. Một nghi thức đón 

dâu đầy đủ sẽ diễn ra cầu kỳ trang trọng như thế nên mẹ Chúng vẫn áy náy khi đón Mai về 

làm dâu: “Dâu à... mẹ đưa con về nhà mẹ, con chẳng được mấy cái lễ tạ, lễ ăn hỏi, lễ sêu 

tết, lễ báo ngày cưới, lễ cưới, lễ đón dâu, đưa dâu, con có giận mẹ, buồn mẹ không?” [5, 

tr.17-18]..., và cô dâu, trước khi về nhà chồng cũng phải chuẩn bị cho riêng mình váy áo, 

chăn gối, cả của hồi môn. Mai trong Bóng của cây sồi đã tự tay làm chăn gối: “Chăn gối 

này không biết Mai đã phải thức bao nhiêu đêm mới làm cho xong trước khi về nhà chồng. 

Theo lẽ thường, từ lễ ăn hỏi đến lễ cưới thường kéo dài hàng năm trời, đủ thời gian cho cô 

dâu chuẩn bị váy áo chăn gối” [4, tr.97]. Khác với người Kinh, người dân tộc vùng cao coi 

ở rể là một nét đẹp, thể hiện tình cảm, thấu hiểu của hai bên gia đình với nhau, đặc biệt là 

khi nhà gái không có con trai: “Định để một ít thời gian nữa, dành được một ít tiền, vừa 



46 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

giúp bạn vừa làm đám cưới rồi xin đón con Xính về. Cưới xong vài ngày sẽ trả nó về nhà 

cho bố mẹ nó, cho cả thằng con lớn về ở rể. Nhà bạn không có con trai, làm gì cũng khó” 

[6, tr.197]. Đó là tình cảm đáng trân trọng, rất chân thành, vị tha.  

Tục ma chay cũng là tục lệ phản ánh nét văn hóa đặc thù, khác thường vùng sơn cước. 

Khi trong nhà có người mất, người nhà sẽ đi mời ông then tới để làm ma tươi rồi một thời 

gian sau sẽ làm ma khô để hồn người chết được yên nghỉ. Ông then sẽ hát gọi hồn về, xem 

ngày giờ người mất để chọn giờ phát tang. Con cháu đến đám tang mang theo một cành lá 

bưởi “mang lá bưởi để đun nước rửa chân rửa tay cho người chết” [5, tr.50]. Người vùng 

cao quan niệm “Người sống ăn gì, uống gì cũng được nhưng người chết thì phải làm đám 

tang thật cẩn thận” [7, tr.164], nên đám tang được lo liệu rất chu tất. Trong Bóng của cây 

sồi, Kim dù nghèo vẫn cố lo cho mẹ “Kim mang đi một con gà cái nồi, cái bát, đôi đũa, 

quẩy tấu, giần sàng, ít gạo... đấy là phần dành cho mẹ mang xuống đất” [4, tr.21]. Với 

người Mông, trong đám tang phải có sự xuất hiện của thầy cúng, thầy trống, thày khèn: 

“Trong nhà thì cũng đánh ba hồi trống để báo hiệu rồi chèo chống lên cây cột cái gần 

xanh bếp đun nấu, lại lấy giấy bản che bàn thờ tổ tiên lại... Thầy khèn vừa thổi vừa múa 

nhảy từ quan tài từ chỗ người chết nằm, thầy trống cũng đánh hoà nhịp cùng. Phải thổi hết 

một bài cúng nữa thì ông nội mới được đưa vào quan tài” [7, tr.164]. Người Tày Lao Chải 

còn có một lệ nữa. Đó là mang thêm một con gà trống trong nhà mồ cùng người đã khuất. 

Người con trai trong gia đình sẽ “cõng một tảng đá trên lưng, quỳ dưới đường cho quan tài 

bố đi qua” [5, tr.50]. Nếu đứa con còn nhỏ như thằng Dí trong Cánh chim kiêu hãnh thì sẽ 

địu một tảng đá nhỏ. Tảng đá đó sẽ được đặt ở đầu mộ. 

2.4. Lễ hội của người miền núi 

 Đến với không gian văn hóa miền núi phía Bắc không thể không kể đến những lễ hội. 

Lễ hội vùng cao đã tạo nên màu sắc rực rỡ cho tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy. Người Tày ở 

Lao Chải trong tiểu thuyết Bóng của cây sồi sống nhờ lúa nước trong ruộng bậc thang. Ước 

ao no đủ của họ cũng giống như ước mong bao đời của con người gắn bó với đồng ruộng. 

Lễ cầu thủy thần được tổ chức với nghi thức trang trọng: “Ngày 13/5 âm lịch là ngày làm 

lễ. Trâu bò gà lợn bị giết thịt. Làng sắm hai mâm lễ, một mâm mang lên thượng nguồn, 

một mâm mang ra cửa sông. Mang lễ lên thượng nguồn là mười hai chàng trai chưa  

vợ, mang lễ ra cửa sông là mười cô gái chưa chồng xinh đẹp, chăm ngoan nhất làng”  

[4, tr.18].  

Hội xuống đồng cũng là lễ hội thể hiện mong ước về một mùa màng bội thu: “Hội 

xuống đồng như mọi năm, diễn ra vào rằm tháng giêng, ngay trên mảnh ruộng dưới chân 

ngọn núi có ngôi chùa” [4, tr.278]. Hội có ý nghĩa sâu sắc “Hội kết thúc cũng là lúc cả 

làng kéo nhau ra đồng, người đàn ông chủ nhà sẽ đặt những đường cày đầu tiên xuống 

mặt đất đang tơi dần... Đàn bà con gái thì thay bộ váy áo đang mặc, giặt giũ, phơi phóng, 
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cất đi, mặc váy áo cũ, mang thóc giống ra ngâm, chuẩn bị nhổ cải ngoài vườn, bó thành 

từng bó lớn những cành cải nặng hạt, mang phơi lên hàng rào để năm sau có giống” [4, 

tr.281]. Dù cơn bão kinh tế thị trường đang ồ ạt tràn vào, từ trong thẳm sâu tâm thức của 

con người nơi đây vẫn là được trở lại mình; con gái được cất cao tiếng hát con trai được 

thổi khèn, cùng đối đáp hò hẹn. Bởi vậy, hội xuống đồng vẫn diễn ra đông vui náo nức: 

“Ngoài bãi người đông nghìn nghịt. Mải nhìn cái mâm đỏ lắc lư trên cao dẫm cả lên chân 

nhau... Năm nay người Đản Ván cũng xuống tham gia nên hội đông hơn hẳn mọi năm” [4, 

tr.281-281]. 

2.5. Những hủ tục, định kiến của người miền núi 

Bên cạnh những phong tục, tập quán, nếp sống đẹp, nơi vùng cao xa xôi vẫn không thể 

lặng yên bởi những hủ tục, định kiến hà khắc, nặng nề. Các nhà nghiên cứu khi nghiên cứu 

về vùng văn hóa Việt Bắc đã đề cập: “Đơn vị xã hội nhỏ nhất của người Tày - Nùng và gia 

đình lại là gia đình phụ hệ. Chủ gia đình là người cha hay người chồng, làm chủ toàn bộ 

tài sản và quyết định mọi công việc trong nhà, ngoài làng. Do vậy, ý thức trọng nam khinh 

nữ khá đậm trong cộng đồng. Sự phân biệt đối xử còn thấy rõ trong việc phân chia mặt 

bằng sinh hoạt trong nhà. Nhà ngoài bao giờ cũng dành cho đàn ông, các bà già phụ nữ 

không bao giờ được ở nhà ngoài” [8, tr.229-230]. Điều này được thể hiện rõ nét trong tiểu 

thuyết Đỗ Bích Thúy. Trong gia đình, người đàn ông là người làm chủ, quyết định mọi 

việc. Đàn bà chỉ là cái bóng sau lưng chồng, là tấm chiếu trải lưng cho chồng: “Đàn bà ở 

Lao Chải như tấm chiếu trải dưới lưng chồng. Ai cũng giống ai. Chẳng bao giờ kêu khổ 

cũng chẳng bao giờ muốn khác đi. Như cái cây đã trồng xuống rồi cứ ở yên đấy, không 

nhắc đi đâu được. Đàn ông Lao Chải cũng quen được vợ trải chiếu, quen không nhìn thấy 

vợ trong tầm mắt nên ăn xong là vứt bát chỏng chơ trên mâm. Trong nhà hết gạo vợ 

nhường cơm cũng không biết” [4, tr.193]. Trong nhà cũng có quy định riêng phân biệt giữa 

đàn ông và phụ nữ: “Đàn bà không được thắp hương, không được bưng mâm thờ cúng tổ 

tiên, trời đất, cũng như đàn ông không bao giờ xếp những quả chuối hay vài quả đậu lên 

gác bếp... Người đàn bà cũng biết chỗ của mình ở dưới bếp. Nhà có khách không được lên 

nhà, không được ăn cơm cùng chồng. Trong nhà lúc nào cũng có hai cái mâm. Mâm to 

dành cho chồng mời khách, mâm bé để vợ ngồi cùng các con, ăn riêng” [4, tr.31]. Chồng 

đi uống rượu say, người vợ cũng âm thầm đón chồng về, không một lời than vãn: “Nhiều 

người uống say, nằm lăn ra đất, đầu cắm vào gốc cây mận đang độ ra hoa trắng xóa. Qua 

trưa, vợ đi chợ xong, mang ngựa tới, nhờ người ném thằng chồng lên lưng ngựa, vắt ngang 

như vắt cái bao ngô ướt, dắt về” [5, tr.96]. “Ban ngày thì làm quần quật, đêm thì thức 

khuya xay ngô, nấu cám, đồ mèn mén. Phiên chợ thì đi theo chồng. Thằng chồng uống 

rượu hết bát này để bát khác, ăn thắng cố mỡ bám đầy mồm, say bí tỉ, lăn ra đất mà ngủ 

thì vợ lại ngồi đấy, che ô cho mà ngủ. Bao giờ nó thức dậy mình mới được về” [5, tr.130]. 
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Theo đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức của những con người nơi 

đây. Người phụ nữ mang một gánh nặng là phải sinh được con trai cho nhà chồng. Bà Nhì 

- mẹ Phù trong Bóng của cây sồi từng nghĩ: “Ngày ấy không kịp có thêm Phù thì đến lúc 

chết chắc bà cũng không nhắm được mắt. Có khi phải xin họ hàng đừng chôn mình trong 

rừng mả họ Nông” [4, tr.32]. Đó là lí do vì sao bà đã có mười hai cô con gái nhưng vẫn cố 

sinh thêm, đến khi có Phù thì tóc trên đầu đã bạc. Người Dao ở Lao Chải cũng có tập tục 

rất lạ. Mỗi khi sinh con gái, người cha lại chém lên cây cột giữa nhà: “Cây cột giữa nhà in 

hằn mười hai vết chém sâu. Mỗi lần mẹ đẻ một chị gái bố lại chém vào cột nhà một nhát, 

chỉ đến khi có Phù cây cột mới không bị chém nữa” [4, tr.37]. Mười hai vết chém sâu đánh 

dấu mười hai đứa con gái ra đời như là dấu tích để nhắc nhở người mẹ chưa hoàn thành 

bổn phận của mình. Dù muộn nhưng vẫn còn là may mắn cho bà Nhì trong Bóng của cây 

sồi; còn bà Máy trong Lặng yên dưới vực sâu thì không được như vậy, ngay cả hạnh phúc 

làm mẹ bà cũng chưa từng trải qua. Bà tình nguyện để chồng đi kiếm một đứa con trong sự 

tủi hổ, dằn vặt: “Một ngày mưa to thật là to, trắng trời trắng núi, ông Dìn dắt con bò đi. Bà 

Máy trốn trong buồng không dám nhìn theo. Ngoài trời mưa trong buồng cũng mua. Mưa 

mà rửa trôi được cả tủi nhục chát chứa trong lòng thì tốt biết mấy” [7, tr.171]. Áp lực sinh 

con, hơn nữa phải là con trai đè nặng lên người phụ nữ. Nó khiến bà Nhì, bà Máy, Mai và 

biết bao người phụ nữ nơi vùng cao rơi vào đau khổ, u uất. 

Không chỉ là tư tưởng trọng nam khinh nữ mà còn là những định kiến ăn sâu, bám rễ 

vào tư tưởng, đẩy những con người nơi đây vào đáy sâu bi kịch. Quan niệm những đứa con 

không có bố sẽ “mang trong mình dòng máu đen, gột rửa mười đời không sạch được” [4, 

tr.22] đã khiến bà ngoại Kim, mẹ Kim rồi đến Kim bị cộng đồng phủ nhận. Ba người phụ 

nữ ấy phải mang một bi kịch truyền kiếp, phải chịu một số phận cô đơn, buồn tủi. Định 

kiến ấy đã dập tắt tình yêu đẹp của Kim và Phù, đẩy Phù vào cuộc hôn nhân không hạnh 

phúc với Mai và dẫn đến vết trượt dài của Kim sau này. 

Tục thách cưới đã diễn ra từ lâu đời trong cuộc sống của người vùng cao. Nhà gái có 

quyền đòi nhà trai sinh lễ, kể cả khi nhà gái thông cảm không đòi hỏi nhà trai nhiều thì 

những nghi lễ đầy đủ của một đám cưới cũng là một nỗi lo lớn đối với người nghèo. Vì 

thương Vừ nên “Súa đồng ý đề Vừ bắt về, đỡ được một ít bạc trắng” [7, tr.8]. Tục cướp vợ 

(bắt vợ) cũng nảy sinh từ đó. Tục cướp vợ vốn là một tục lệ đẹp, thể hiện suy nghĩ nhân 

văn của người vùng cao. Theo đó trai gái yêu nhau nhưng nếu người con trai nghèo hoặc 

gặp trở ngại từ gia đình nhà gái, người con trai sẽ tổ chức cướp vợ (có sự đồng thuận của 

cô gái từ trước) rồi sau đó sang báo cáo với nhà gái. Như vậy, nhà gái (dù không muốn) 

cũng phải đồng ý. Điều này sẽ giúp đôi lứa yêu nhau nên vợ nên chồng mà không vấp phải 

sự phản đối của gia đình và đỡ một chút tiền thách cưới cho nhà trai. Khởi nguồn của tục 

bắt vợ rất giàu tính nhân văn nhưng không ít kẻ lợi dụng nó để đạt được mục đích của 

mình khiến tục lệ này bị biến tướng. Đọc Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài ta xót thương cho 
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thân phận của Mị bao nhiêu thì càng day dứt cho số phận của Súa trong Lặng yên dưới vực 

sâu của Đỗ Bích Thúy bấy nhiêu. Đang có tình yêu đẹp với Vừ, chờ đợi Vừ bắt về làm vợ, 

Súa lại bị Phống cướp lấy. Từ đó, những chuỗi ngày khổ sở dằn vặt của cả Vừ, Súa và 

Phống bắt đầu. Dù người phụ nữ có cam chịu làm vợ khi bị bắt về thì hôn nhân không có 

tình yêu cũng không thể hạnh phúc. Song song đó là nạn tảo hôn dẫn đến những cuộc hôn 

nhân trẻ con, bi kịch. Người lớn quan niệm lấy vợ cho con trai để cuộc sống ổn định. 

Thằng Sành mới mười ba, mười bốn tuổi, mẹ đã bảo “bỏ học rồi thì cưới vợ. Ngày trước 

bố nó cũng chỉ dài hơn con dao quắm một tí đã lấy vợ rồi mà” [4, tr.216]. Cặp vợ chồng 

câm điếc Chía Dính trong Lặng yên dưới vực sâu khiến người đọc vừa thương vừa buồn 

cười: “Vợ chồng trẻ con ở U Khố Sủ cũng có mấy cặp, nhưng vừa thương vừa buồn cười 

như vợ chồng Chía Dính thì chỉ có một. Hai đứa không nói chuyện với nhau đã đành, cũng 

chẳng bao giờ nhìn nhau... Buổi tối Dính vẫn rúc vào ngủ với mẹ. Thằng Dính có một cái 

bát ăn riêng. Lúc mới về, Chía không biết dùng cái bát ấy của nó. Nó đuổi đánh Chía khắp 

nhà. Người lớn can mãi mới xong” [7, tr.60-61]. Cũng vì tảo hôn nên Chía lấy Dính không 

có tình yêu, không được làm vợ, đẩy Chía vào tình yêu sai trái với Phống sau này. 

Tục ma chay thể hiện niềm tôn kính, tiếc thương của người sống với người đã khuất, 

nhưng chi phí để lo một đám ma đôi khi là gánh nặng cho người sống. Trong những cơn 

say, đôi khi Vừ lại trách ông nội nợ hai con bò của nhà Phống khiến Vừ mất Súa. Khi ông 

nội mất đi: “Mỗi nhà góp một ít tiền để Vừ đi mời thầy cúng. Đám tang bố Vừ khi xưa còn 

nợ hai con bò. Giờ cả họ không muốn Vừ phải gánh thêm hai con bò nữa” [7, tr.164]. Kim 

trong Bóng của cây sồi sau những năm lưu lạc vẫn đau đáu về “một đám ma khô đàng 

hoàng, không thiếu thứ gì, không kém ai trong làng. Vậy mà vẫn chưa làm nổi” [4, tr.233]. 

Tục ma chay phản ánh rõ nét văn hóa của người vùng cao. Không chỉ thể hiện sự sâu sắc, 

nghĩa tình của người sống dành cho người khuất mà nó còn chứa đựng chiều sâu tâm linh 

của người miền núi. Bên cạnh những giá trị tốt đẹp không thể phủ nhận, nó cũng gây ra 

không ít những phiền toái hệ lụy. Không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là nỗi day dứt đối với 

người sống. Rồi vì mê tín, nên khi ốm đau, người ta cũng có phó thác cho việc cúng bái 

“Già làng Lao Chải mắc bệnh nặng. Bụng trương to như nuốt một cái chảo. Thầy mo đến, 

nhà mổ một con trâu đực, bụng già làng vẫn to. Mổ tiếp một con dê nữa, cái bụng vẫn 

không chịu bé đi” [4, tr.34]... 

3. KẾT LUẬN 

Đọc tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy, độc giả có cảm giác như được đọc lại một cuốn từ điển 

bách khoa về đời sống và phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. 

Đỗ Bích Thúy viết về thói quen sinh hoạt, về những nét đẹp và định kiến hủ tục tồn tại 

trong cộng đồng không phải để chỉ trích lên án, mà để ngỏ bày, suy ngẫm, sẻ chia. Chị viết 
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về nó tự nhiên, giản dị như bao đời nay vẫn vậy. Ở mỗi cộng đồng người, mỗi vùng miền 

văn hóa đều lưu giữ những bí ẩn. Làm thế nào để khắc phục, hạn chế những hủ tục đó; làm 

thế nào để đồng bào các dân tộc miền núi, vùng cao bảo tồn được truyền thống; tiếp cận, 

hòa nhập và phát triển được các giá trị nhân văn đẹp đẽ..., đó là tâm tư, là thông điệp kín 

đáo mà chị gửi gắm trong các tiểu thuyết này. 
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PEOPLE AND MOUNTAINOUS LIVING  

THROUGH ART WORKS BY DO BICH THUY 

Abstract: Do Bich Thuy is a contemporary female writer with certain contributions in the 

topic of mountainous areas. Reading her novel, readers can feel clearly the customs, 

community life of the people in the northern mountainous areas. Do Bich Thuy showed 

her diligence and meticulousness in recreating the very own cultural colors in Ha Giang 

stone plateau. From the beauty to the dark corners in her novels show the love 

motherland and the concerns about highland cultures. 

Keywords: Customs, community, Do Bich Thuy, Do Bich Thuy’s novels. 
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Ý THỨC KIẾN TẠO BIỂU TƯỢNG NHÌN TỪ MỘT SỐ NHAN ĐỀ  

TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1986 

Đặng Ngọc Khương 

Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Bước sang thế kỉ XX, với những khám phá mới về bản chất, chức năng của ngôn 

ngữ, người ta phát hiện ra tác phẩm văn học không chỉ mang tính hiện thực mà còn mang 

tính kí hiệu. Phát hiện này về cơ bản đã làm thay đổi tư duy lý luận văn học về đặc trưng 

phản ánh nghệ thuật. Giờ đây, mối quan hệ giữa văn học và đời sống không còn được cắt 

nghĩa một cách đơn giản chỉ là sự “mô tả”, “mô phỏng” như trước đây. Chủ thể sáng 

tạo cũng không còn bị lệ thuộc vào khách thể phản ánh, không phải gánh nặng nhiệm vụ 

mô tả cho chân thực bức tranh đời sống như nó vốn có. Đứng trước một thực tại, nhà văn 

có thể coi nó là mục đích phản ánh, cũng có thể biến nó thành phương tiện phản ánh. Ý 

thức kiến tạo biểu tượng trong tác phẩm xuất phát từ những thay đổi trong quan niệm của 

chủ thể sáng tạo về hiện thực và bản chất của hoạt động sáng tạo. 

Từ khóa: tiểu thuyết, nhan đề, kí hiệu, biểu tượng, kiến tạo 

Nhận bài ngày 05.7.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 15.8.2019 

Liên hệ tác giả: Đặng Ngọc Khương; Email: Dangkhuong83@gmail.com 

1. MỞ ĐẦU 

Có thể khẳng định, ở mọi thời đại, khuynh hướng, thể loại văn học đều có các biểu 

tượng và nhờ sự xuất hiện của biểu tượng mà các tác phẩm trở nên “có chiều sâu, tăng 

dung tích hàm nghĩa cho hệ thống hình tượng”. Biểu tượng đã gắn kết các bình diện khác 

nhau trong một văn bản làm cho nó trở thành một chỉnh thể thống nhất có khả năng biểu 

đạt hiệu quả nhất. Trong một tác phẩm văn học, mọi yếu tố đều có khả năng trở thành biểu 

tượng. Và cũng “chính vì mọi yếu tố đều có thể là biểu tượng, do đó khi xem xét tác phẩm 

về phương diện biểu tượng, ta có thể nhắm vào một phương diện nào đó thích đáng nhất để 

phân tích, diễn giải” [1, tr.43]. Chính vì tính phong phú, phức tạp nhưng cũng đầy hấp dẫn 

của biểu tượng nên khi tìm hiểu một tác phẩm văn học giàu tính biểu tượng người đọc 

bị/được đặt vào một tình thế đầy khó khăn mà cũng không ít thú vị. Tính biểu tượng làm 

cho tác phẩm trở nên đa tầng, đa nghĩa và chúng ta không kì vọng chỉ nhờ vào nhận thức lí 

tính là có thể khai thác hết được những vỉa quặng ý nghĩa ấy. Vì vậy, nghiên cứu tác phẩm 

văn học phải đặt trọng tâm vào nghiên cứu biểu tượng và hệ thống biểu tượng của nó, để 
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khơi mở tác phẩm như khơi mở một thế giới nghệ thuật mới mẻ, đa dạng, phong phú mà 

toàn vẹn. Và muốn làm được điều này phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cảm nhận, các trải 

nghiệm văn hóa, sự nhạy cảm của người đọc, người diễn giải.  

Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn sau Đổi mới (1986), dẫu chưa thể tự hào với những 

“thành tựu lớn lao”, nhưng chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở để khẳng định tư duy tiểu 

thuyết đã thực sự thay đổi. Sự thay đổi đó không chỉ biểu hiện ở quan niệm về con người, 

quan niệm về thể loại mà cả những thay đổi về bút pháp. Theo khảo sát của chúng tôi, 

trong tiểu thuyết Việt Nam khoảng từ cuối thập kỷ 80 đến nay, ngoài hệ thống nhân vật tuy 

vẫn đóng vai trò trung tâm nhưng có chiều hướng bị giản lược, “mờ hóa” cùng môi trường 

hoạt động của nó là không - thời gian, còn có một hệ thống trung tâm khác tham gia vào 

kết cấu hình tượng nói riêng, kết cấu tác phẩm nói chung như một mắt xích chủ đạo. Đó là 

hệ thống biểu tượng dồi dào ý nghĩa tượng trưng. Thế giới biểu tượng đó không chỉ dừng 

lại ở những biểu tượng mang tính mẫu gốc chung của toàn nhân loại hay cộng đồng người 

Việt mà còn là những biểu tượng mang sắc thái riêng, là sản phẩm độc sáng của cá nhân 

nghệ sĩ. Hệ thống biểu tượng đó được đan cài, sắp xếp theo nhiều tầng bậc từ nhan đề đến 

nhân vật, từ những chi tiết gợi tả không gian đến những chi tiết gợi tả thời gian, từ hình 

ảnh đến ngôn từ. 

2. NỘI DUNG 

Khi nói đến biểu tượng trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986, chúng tôi đặc biệt quan 

tâm đến hệ thống nhan đề mang ý nghĩa biểu tượng của các tác phẩm. Xưa nay, nhan đề 

tác phẩm vẫn được coi chiếc chìa khóa mở cánh cửa đi vào thế giới nghệ thuật của tác giả, 

là chiếc la bàn chỉ hướng cho người đọc lối đi vào mê cung chữ nghĩa. Xuất phát từ vai trò 

đó, nhan đề của tác phẩm văn học, dù là hiện thực hay lãng mạn, là tự sự hay trữ tình 

thường có xu hướng ngắn gọn, mang tính khái quát và gắn liền với chủ đề tác phẩm, liên 

quan trực tiếp đến nội dung được phản ánh. Không ít trường hợp, đọc nhan đề người đọc 

có thể đoán định ngay được điều tác giả muốn nói, hình dung ra ngay được phần nào diễn 

biến của cốt truyện. 

2.1. Nhan đề mang tính khái quát, tượng trưng trong văn học trước 1986 

Trước Cách mạng tháng Tám, điểm qua nhan đề một vài tác phẩm của các nhà văn 

thuộc Tự lực văn đoàn như Nửa chừng xuân, Hồn bướm mơ tiên, Gia đình (Khái Hưng); 

Đoạn tuyệt, Lạnh lùng, Đôi bạn, Bướm trắng (Nhất Linh) hay nhan đề các tác phẩm thuộc 

khuynh hướng hiện thực phê phán như Tắt đèn (Ngô Tất Tố); Lá ngọc cành vàng, Bước 

đường cùng (Nguyễn Công Hoan), Giông tố, Số đỏ, Vỡ đê (Vũ Trọng Phụng); Truyện 

người hàng xóm, Sống mòn (Nam Cao)... ta đều nhận thấy có một điểm chung là ý thức 

khái quát, trừu tượng hóa chủ đề tác phẩm vào nhan đề của các nhà tiểu thuyết. Không 
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những thế, nhiều nhan đề còn mang ý nghĩa ẩn dụ tượng trưng cao, thậm chí còn có thể coi 

như một biểu tượng, chẳng hạn như hai chữ Bướm trắng - nhan đề một tiểu thuyết có tính 

chất hướng nội của Nhất Linh vừa là biểu tượng cho tình yêu, khát vọng, lẽ sống, lại vừa 

khiến người đọc liên tưởng đến sự ảo ảnh, mong manh, mơ hồ. 

Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 nói riêng và văn học giai đoạn ba mươi 

năm đất nước có chiến tranh nói chung, không phân chia khuynh hướng nhưng rất đa dạng 

về đề tài. Tuy nhiên, dù là đề tài kháng chiến hay lao động sản xuất, khát vọng hòa bình 

hay xây dựng xã hội chủ nghĩa... thì nhan đề của các tác phẩm văn xuôi, đặc biệt là tiểu 

thuyết đều có xu hướng khái quát đơn thuần chứ không mang tính tượng trưng, ẩn dụ, đặc 

biệt rất ít tính biểu tượng. Bởi như chúng tôi đã lí giải ở trên, trong hoàn cảnh chiến tranh, 

những cái được gọi là biểu tượng luô gây nên sự hoài nghi, khó chịu. Nhan đề một tác 

phẩm mang tính biểu tượng đôi lúc khiến người ta nghĩ đến những hàm ý không tích cực. 

Hơn nữa văn học kháng chiến là sản phẩm tinh thần phục vụ cho số đông quần chúng, mà 

đã muốn hướng đến số đông quần chúng thì không chỉ nội dung tác phẩm mà đến nhan đề 

cũng phải tường minh, rõ nghĩa. Nhan đề phải có sự gắn bó, liên quan, thống nhất dễ nhìn 

thấy với chủ đề. Không thể có chuyện đọc xong nội dung tác phẩm rồi quay ngược lại đặt 

câu hỏi: nhan đề tác phẩm này đang ám chỉ điều gì? Điểm lại những tiểu thuyết cách mạng 

tiêu biểu thời kì này chúng ta không khó để tìm ra mối liên hệ giữa nhan đề với nội dung 

tác phẩm như: Con trâu, Rừng U Minh (Nguyễn Văn Bổng); Cửa sông, Dấu chân người 

lính (Nguyễn Minh Châu); Một chuyện chép ở bệnh viện (Anh Đức); Đất rừng phương 

Nam, Hoa hướng dương (Đoàn Giỏi); Mười năm, Miền Tây (Tô Hoài); Xung đột, Chủ tịch 

huyện (Nguyễn Khải); Những ngày bảo táp, Cao điểm cuối cùng (Hữu Mai); Đất nước 

đứng lên, Đất Quảng (Nguyên Ngọc); Bầu trời và dòng sông, Hai người du kích (Mai 

Ngữ); Vượt Côn Đảo, Cuộc đời như một đôi dép cao su (Phùng Quán); Nhật kí người ở lại, 

Đất lửa (Nguyễn Quang Sáng); Vùng mỏ, Những người thợ mỏ (Võ Huy Tâm); Xung kích, 

Vỡ bờ (Nguyễn Đình Thi); Bốn năm sau, Sống mãi với Thủ đô (Nguyễn Huy Tưởng); Cái 

sân gạch, Vụ lúa chiêm (Đào Vũ)... Cũng cần phải nói thêm, việc đặt nhan đề cho tác phẩm 

ngắn gọn, có tính khái quát nhưng không mang tính biểu tượng có thể là chủ ý của tác giả 

gắn với hoàn cảnh lịch sử. Tuy nhiên, việc một nhan đề có gợi ra tính biểu tượng hay 

không thì lại không hoàn toàn phụ thuộc vào ý đồ của nhà văn. Điều đó nhằm khẳng định, 

trong số rất nhiều tiểu thuyết giai đoạn 1945 - 1975 mà chúng tôi không thể liệt kê hết ở 

đây sẽ có những nhan đề gợi ra nhiều nét nghĩa có hàm ý biểu tượng nhưng những trường 

hợp như thế chỉ mang tính cá biệt. Khác với văn xuôi, các tác phẩm thơ thời kì này lại 

thường có thiên hướng biểu tượng hóa nhan đề. Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Máu và hoa (Tố 

Hữu); Ánh sáng và phù sa, Hoa ngày thường - chim báo bão (Chế Lan Viên); Trời mỗi 

ngày lại sáng, Đất nở hoa (Huy Cận)... có thể được coi là những dẫn chứng cho thiên 

hướng đó. Lí giải cho sự khác biệt này có lẽ nên xuất phát từ đặc trưng thể loại. Văn xuôi 
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tự sự lấy cốt truyện làm yếu tố chính. Tác phẩm nào cũng phải kể một câu chuyện. Mà đã 

kể chuyện thì phải có đầu, có cuối, phải mạch lạc, sáng rõ. Tính biểu tượng của nhan đề 

dường như không tìm được sự tương khớp với yêu cầu tự sự. Riêng thơ lại khác, thơ là câu 

chuyện của cảm xúc, dù cho đó có là thứ thơ minh họa, mô phỏng thì với yêu cầu cao về 

tính hàm súc và khả năng biểu đạt của ngôn từ, nó cho phép sự tồn tại của một hệ thống 

ngôn ngữ mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm, tính biểu tượng ở 

nhan đề các tác phẩm thơ ca cách mạng thường là biểu tượng một chiều, mang ý hướng 

tích cực. Những nhan đề như Gió lộng, Đất nở hoa, Ánh sáng và phù sa... dẫu không được 

cắt nghĩa một cách cụ thể nhưng đặt trong bối cảnh ra đời và gắn với nội dung tác phẩm, 

không một độc giả nào lại phân tích nghĩa của nó theo những hướng tiêu cực. 

Để làm rõ hơn nữa sự khác biệt trong ý nghĩa biểu tượng của nhan đề tiểu thuyết Việt 

Nam sau 1986 so với những giai đoạn trước đó, đặc biệt là giai đoạn 1945 - 1975, chúng 

tôi thiết nghĩ phải đặt nó trong mối quan hệ khăng khít với nội dung tác phẩm. Tiểu thuyết 

giai đoạn 1945 - 1975 có những tác phẩm nhan đề mang tính biểu tượng nhưng tính biểu 

tượng đó không tương khớp với nội dung. Nghĩa là, với đặc điểm ngắn gọn, khái quát, 

nhan đề tự nó có thể gợi ra nhiều nét nghĩa, nhiều cách hiểu nhưng khi đọc nội dung tác 

phẩm không có các yếu tố mang tính biểu tượng, người đọc ngay lập tức khu biệt được nét 

nghĩa phù hợp của nhan đề với nội dung và đó cũng là thời điểm nhan đề mất tính biểu 

tượng. Đặc điểm không mang tính biểu tượng của các tác phẩm văn học giai đoạn trước 

năm 1986 cũng đã được nhà nghiên cứu Trịnh Bá Đĩnh nói tới trong một bài viết của mình: 

“Như một hình tượng nghệ thuật có chiều sâu, biểu tượng cho thấy sự giàu có thẩm mĩ của 

tác phẩm, tài nghệ cao cường của nhà văn. Thế nhưng, cùng với điều đó ta cũng quan sát 

thấy rất nhiều tác tác phẩm chỉ có những hình ảnh, hình tượng mà không có tính biểu 

tượng. Văn học đại chúng, nhiều tác phẩm thuộc khuynh hướng hiện thực chủ nghĩa và tự 

nhiên chủ nghĩa thuộc về trường hợp như vậy” [2, tr.33].  

2.2. Nhan đề mang tính biểu tượng trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 

Sau 1986, không phải tiểu thuyết nào cũng có tính biểu tượng. Tuy nhiên, trong phạm 

vi quan tâm, với những tác giả tiêu biểu cho khuynh hướng cách tân như Phạm Thị Hoài, 

Bảo Ninh, Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn 

Đình Tú, Nguyễn Danh Lam, Thuận, Phan Hồn Nhiên... chúng tôi nhận thấy, tính chất biểu 

tượng thường bắt đầu ngay từ nhan đề tác phẩm và đó cũng là chiếc chìa khóa vạn năng 

mở ra vô vàn cánh cửa dẫn vào một mê cung chữ nghĩa, với những phức cảm về đời sống 

và nhiều biểu tượng nghệ thuật độc đáo. 

Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh có lẽ không chỉ gây tò mò, tranh cãi và tạo những 

cảm xúc mãnh liệt cho người đọc về nội dung tác phẩm - những hồi ức, trải nghiệm của 

Kiên về cuộc chiến tranh mà anh đã tham gia và một “cuộc chiến khác” của chính anh 
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chống lại những hồi ức, trải nghiệm ấy mà còn tạo gây được hứng thú, suy nghẫm, tò mò 

cắt nghĩa với độc giả ngay từ cái tên tác phẩm. Nỗi buồn và chiến tranh vốn là những từ 

ngữ quen thuộc, tường minh về nghĩa nếu đứng độc lập. Tuy nhiên sự kết hợp Nỗi buồn 

chiến tranh lại khiến nhan đề tác phẩm chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa và lấp lánh tính biểu 

tượng. Lâu nay, khi nói đến chiến tranh, đặc biệt là hai cuộc chiến mà dân tộc ta đã trải 

qua, người ta vẫn có thể nói về những mất mát, đau thương bên cạnh những vinh quang, 

thắng lợi nhưng ít ai lại nói đến nỗi buồn và coi nó như là âm hưởng chính của cuộc chiến. 

Với cách đặt tên nhan đề của mình, Bảo Ninh khiến người đọc có cảm nhận, chiến tranh đã 

trở thành một định ngữ. Con người trên cõi nhân thế khi sinh ra đã phải đối mặt với sự cô 

đơn, lạc loài và những nỗi buồn triền miên. Trong vô vàn những cô đơn, buồn khổ đó thì 

có một nỗi buồn mang tên chiến tranh. Vậy, nỗi buồn chiến tranh là gì? Nó có thể là nỗi 

buồn khi chứng kiến và trải nghiệm sự hủy diệt, sự chết chóc do bom đạn gây ra. Nó có thể 

là nỗi buồn của tha hóa tâm hồn, sự giày vò thể xác của người lính trong và sau cuộc chiến. 

Nó cũng có thể là nỗi buồn của ảo tưởng, lầm lạc, mất phương hướng trong một thời đại - 

hoàn cảnh lịch sử mà con người rất dễ bị xui khiến bởi đám đông, bởi sức mạnh tập thể. Và 

chẳng thể ngoại trừ, đó có thể cũng là nỗi buồn trước sự biến mất của cái đẹp, của tình yêu 

hay nhân tính con người trong cơn mê say, đầy đọa... Năm 1990, các biên tập viên của nhà 

xuất bản Hội nhà văn đã cố ý lựa chọn một tên gọi khác cho tác phẩm: Thân phận của tình 

yêu - một nhan đề nhẹ nhàng, ít “gây hấn” và có vẻ “thơ mộng” hơn, nhưng cũng vì thế mà 

nhan đề tác phẩm phần nào mất đi chiều sâu ý nghĩa, sự cuốn hút với người đọc. Chính 

Bảo Ninh cũng đã có lần nói về cái gọi là Nỗi buồn chiến tranh trong tác phẩm của mình: 

“Nỗi buồn chiến tranh trong lòng người lính có cái gì tựa như nỗi buồn của tình yêu, như 

nỗi nhớ nhung quê nhà, như biển sầu lúc chiều buông trên bến sông bát ngát. Nghĩa là 

buồn, là nhớ, là niềm đau êm dịu, có thể làm cho người ta bay bổng lên trong thời gian quá 

khứ, tuy nhiên với điều kiện không được dừng nỗi buồn chiến trận lại ở cụ thể một điểm 

nào, một sự việc nào, một con người nào, bởi vì khi dừng mắt lại thì không còn là nỗi buồn 

nữa mà là sự xé đau trong lòng, và nhất là đừng có nhớ chạm tới những cái chết”  

[3, tr.115]. 

Đến với những cuốn tiểu thuyết được coi là đổi mới, cách tân nhất của Tạ Duy Anh 

như Thiên thần sám hối hay Đi tìm nhân vật, người đọc cũng dễ nhận thấy yếu tố biểu 

tượng trong cách đặt tên tác phẩm. Thiên thần sám hối là câu chuyện được kể qua lời một 

đứa bé ba ngày cuối cùng trong bụng mẹ trước khi chào đời. Qua lời kể của nhân vật “tôi” 

- đứa bé hình ảnh cuộc sống dần hiện lên với đầy đủ các góc cạnh. Đó là một hiện thực 

cuộc sống đầy những dối trá, lọc lừa, vừa yêu thương lại vừa căm giận, buồn nhiều hơn 

vui. Một cuộc sống có vẻ như “không đáng sống” đang chờ đón đứa bé. Trong lúc đứa bé 

đang do dự xem có nên “chui ra” hay không thì thiên thần xuất hiện. Thiên thần đến bên 

giường mẹ để nhắc nhở: "Sự sống là đức hạnh mỗi người sẽ đem theo khi trở về", rồi 
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khuyên bà vững chãi "ngay cả khi đau khổ lớn nhất có thể chọn bà giáng xuống". Thiên 

thần còn kể về những bất hạnh mình phải nhận chịu khi sống làm người. Khi đứa bé quyết 

định: “Không ra! Không ra! Hành trình đến thế gian chỉ nên tới đây thôi. Dừng lại ở đây là 

sáng suốt, sau đó quay về làm thiên thần vĩnh viễn”, thì thiên thần cho đó là một “quyết 

định sai lầm và báng bổ” và “chỉ có chúa mới có đủ tư cách phán xét để gia ân hay trừng 

phạt con người” [4, tr.125]. Vậy thiên thần thực sự là ai? Thiên thần là cô gái bất hạnh sau 

khi khước từ, chối bỏ sự sống. Thiên thần là hài nhi đang nằm trong bụng mẹ mà chưa 

muốn ra đời. Thiên thần phải chăng là tất cả những người không tham gia vào cuộc sống 

đầy khổ đau, tai ương, và vui buồn trên cõi trần thế. Như thế thì nhan đề Thiên thần sám 

hối nhằm gửi đến người đọc thông điệp gì? Phải chăng đó là bài ca tình yêu cuộc sống? Là 

khát vọng phục sinh cuộc sống? Cuộc sống dẫu có rách nát, dày vò, có đọa đầy, đau khổ, 

có lọc lừa, dối trá thì được sống vẫn là một sự “ơn huệ”, sự sống là một “đức hạnh” mà con 

người cần phải có trước khi đến với cái chết. Con người không có quyền được từ chối sự 

sống. Phải sống và đương đầu với sự vô nghĩa, phi lí để cuộc sống có ý nghĩa hơn.  

 Đi tìm nhân vật - nhan đề gây nên sự hoài nghi, thắc mắc ngay từ đầu. Ai đi tìm nhân 

vật? Đi tìm để làm gì? Nhân vật là ai? Hành trình đi tìm nhân vật là hành trình của một nhà 

văn hay hành trình của một con người đang đi tìm một “nhân vật” nào đó của chính mình? 

Hàng loạt câu hỏi có thể được gợi ra ngay từ khi đọc nhan đề tác phẩm và sẽ không có một 

câu hỏi nào được trả lời thỏa đáng. Mỗi người đọc, bằng tầm đón đợi, bằng trải nghiệm của 

riêng mình sẽ có những lí giải riêng. Đó cũng là cách mà Tạ Duy Anh lôi kéo người đọc 

vào cuộc đối thoại với tác phẩm của mình hay nói cách khác là đối thoại với chính nhà văn. 

Đi tìm nhân vật mở đầu như một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Người kể chuyện xưng “tôi” 

(Chu Quý), đọc được mẩu tin ngắn trên báo về một vụ giết người không rõ thời gian, nơi 

chốn. Hắn (Chu Quý) quyết định đi tìm hắn - kẻ được coi là hung thủ giết người. Và cứ thế 

“tôi” dấn thân vào một cuộc hành trình tưởng như vô nghĩa lí với đầy những diễn biến kì 

quặc, khó hiểu; những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, phi lí. Kết thúc tác phẩm, chắc hẳn những 

người đọc tỉnh táo, thông minh sẽ không thể chủ quan cho rằng mình đã hiểu được ẩn ý 

đích thực của tác giả. Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng mơ hồ nhận ra nhưng không dám 

khẳng định và không nên khẳng định tuyệt đối, đó là, hình như hành trình tìm kiếm nhân 

vật ở đây không phải là một hành trình hướng ngoại. Khu phố G, hắn, tiến sĩ N, Thảo 

Miên,... hình như đều là những ẩn dụ, biểu tượng. Nhân vật - hắn trong tác phẩm phải 

chăng chỉ là những khả thể, biến thể của “tôi”. Và hành trình Đi tìm nhân vật rất có thể là 

một hành trình hướng nội; hành trình đi tìm kiếm bản thể đã bị vong thân, tha hóa; hành 

trình tìm hướng phục sinh cho sự sống của chính mình. 

Trong số những cây bút có đóng góp nhiều nhất cho sự cách tân tiểu thuyết sau 1986, 

tính đến thời này, có thể nói Nguyễn Bình Phương là người bền bỉ, kiên trì, nỗ lực đi xa, và 

gặt hái được nhiều thành công nhất trên hành trình đổi mới tư duy thể loại. Nhìn lại 6 cuốn 
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tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, gồm: Những đứa trẻ chết già (1994), Người đi vắng 

(1999), Trí nhớ suy tàn (2000), Thoạt kì thủy (2004), Ngồi (2006), Mình và họ (2014), dễ 

nhận thấy từ nội dung đến tên gọi tác phẩm đều là sự “vượt thoát” tư duy so với tiểu thuyết 

truyền thống. Trong số những tác phẩm nói trên chúng tôi đặc biệt ấn tượng với nhan đề 

của ba tác phẩm: Thoạt kì thủy (2004), Ngồi (2006), Mình và họ (2014). Thoạt kì thủy là 

một nhan đề rất lạ. Chỉ cần đọc lên người ta đã có cảm giác mơ hồ, bí ẩn. Nó càng lạ hơn 

khi đọc hết tác phẩm ta không thấy tác giả nhắc đến một lần nào nữa. Đây là cụm từ có gốc 

Hán - Việt nhưng ít dùng. Cụm từ gợi ra một cõi không gian và thời gian của buổi ban đầu, 

mọi thứ còn hoang sơ, hỗn mang, ranh giới giữa con người và con thú, giữa cái thiện và cái 

ác, giữa bóng đêm và ban ngày chưa tách bạch. Theo dõi hành trình cuộc đời Tính với 

những giấc mơ hãi hùng, với những ám ảnh về việc “chọc tiết” người ta dường như mơ hồ 

nhận ra ý nghĩa mà nhan đề tác phẩm gợi đến. Phải chăng Thoạt kì thủy là cõi vô thức, 

thẳm sâu, bí ẩn trong tâm hồn con người. Thoạt kì thủy còn đưa chúng ta đến với thế giới 

của những người đàn ông ít học sống thiên về bản năng hơn lí trí; những đàn bà lầm lũi, 

câm lặng luôn giấu trong mình những khát thèm, ẩn ức tình dục vì không được thỏa mãn; 

những người điên sống cạnh những người bình thường và cả những người bình thường có 

những lúc cư xử, hành động, bất thường... Như vậy, Thoạt kì thủy còn có thể là cõi đời trần 

thế, hiện tồn với tất cả những hỗn độn, phí lí, thiện và ác, điên loạn và bình thường... 

Trong số những tiểu thuyết có thể gây hoang mang cho người đọc ngay từ khi tiếp cận 

với nhan đề của Nguyễn Bình Phương, Ngồi có lẽ là cái tên cần phải được nhắc đến. Câu 

chuyện kể xoay quanh cuộc đời của một công chức tên là Khẩn. Khẩn sống đồng thời trong 

hai thế giới. Một thế giới có thể tạm coi là hiện tại của anh ta, đó là cuộc đời của một công 

chức bình thường. Và một thế giới khác, thế giới của quá khứ, của những giấc mơ trong 

mối quan hệ với một cô gái tên Kim. Kết thúc tác phẩm, khi một cơn đau đầu ập đến bất 

ngờ, khi cảm nhận được tiếng gào thét của con thú trong cơn thịnh nộ, khi chữ Niểu bỗng 

nhiên vụt hiện, Khẩn bỗng “ngồi xổm trên hè phố, mắt đóng lại, cảm thấy vô cùng dễ 

chịu”. Theo dõi hành trình của Khẩn, kết nối các chi tiết, hình ảnh, biểu tượng tưởng như 

xuất hiện ngẫu nhiên trong tác phẩm, người đọc có quyền tưởng tượng, Ngồi phải chăng là 

tư thế tĩnh tọa của con người để tìm đến sự giác ngộ. Ngồi phải chăng là sự trút bỏ, sự phủ 

nhận hiện kiếp. Và cũng có thể Ngồi là khát vọng để chống lại sự vô nghĩa, trống rỗng của 

cuộc đời... 

Tiểu thuyết ra đời gần đây và cũng gây không ít ý kiến trái chiều của Nguyễn Bình 

Phương là Mình và họ. Nếu như chỉ nhìn nhan đề tác phẩm, rồi lại nghe ai đó giới thiệu 

đây là tác phẩm có liên quan đến đề tài chiến tranh biên giới Việt - Trung, chắc hẳn có 

không ít người đọc ngay lập tức phân định: mình là quân ta, còn họ là những người lính 

bên kia biên giới. Tuy nhiên, đi vào nội dung tác phẩm, theo dõi những cốt truyện được 

phân mảnh, lồng ghép, đan chéo, người đọc ngay lập tức nhận ra, Mình và họ không đơn 
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thuần chỉ là câu chuyện của ta và địch. Hình như với nhan đề đó, Nguyễn Bình Phương 

còn muốn chứa đựng nhiều hơn thế. Mình và họ không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà 

còn là câu chuyện của hôm nay; không chỉ là câu chuyện của chiến tranh mà còn là câu 

chuyện của hòa bình, của đời sống thực tại; không chỉ là câu chuyện của một đất nước, một 

xã hội mà còn là câu chuyện của từng cá thể người. Vậy mình và họ biết đâu là thái cực 

trong chính chúng ta.  

Theo chúng tôi, không chỉ có Bảo Ninh, Tạ Duy Anh, Nguyễn Bình Phương... mà hầu 

hết những cây bút tiểu thuyết đương đại đi theo hướng cách tân đều có thiên hướng biểu 

tượng hóa nội dung phản ánh ngày từ nhan đề tác phẩm. 

Dấu về gió xóa của Hồ Anh Thái kể về những chuyến đi - “những chuyến đi, tưởng 

như vĩnh viễn không thể tìm đường trở lại. Những chuyến đi mà mỗi khi đặt thêm một 

bước chân thì ngoảnh lại vết chân cũ đã mất tăm không dấu vết” [5, tr.182]. Với ý nghĩa 

như vậy, nhan đề tác phẩm - Dấu về gió xóa vừa là biểu tượng cho nỗi cô đơn của con 

người trên hành trinh tha hương, khát vọng được quay trở về của con người, lại vừa là khát 

vọng được hiện hữu - hiện hữu trong cõi đời và trong cả tâm trí những người thân yêu. 

Tiểu thuyết Ngựa thép của Phan Hồn Nhiên có ba phần là ba câu chuyện biệt lập: Cơ 

thể - Bên bờ biển - Pelikan, NGỰA THÉP. Ba phần này đều có một điểm tương đồng là 

đều xuất hiện từ “ngựa thép”. Ở phần Cơ thể, là hình ảnh chú ngựa xăm trên mình Sơn. Ở 

phần Bên bờ biển, ngựa thép là một vật dùng để chặn giấy trong ngôi nhà của hai anh em 

sinh đôi. Còn ở phần cuối, ngựa thép là tên ngôi nhà mà Mr Trần đã sửa chữa để làm trung 

tâm dạy học - nơi diễn ra những buổi học của S và cô gái bị mất trí nhớ. Rõ ràng hình ảnh 

ngựa thép (cũng là tên nhan đề tác phẩm) xuất hiện ở cả 3 phần của truyện nhưng gần như 

người đọc không tìm được bất kì mối liên hệ logic bề mặt nào giữa nhan đề với nội dung 

câu chuyện đang được kể. Tuy nhiên, không thể nói đây là một nhan đề vô nghĩa. Bởi nếu 

coi cuốn tiểu thuyết này được kết nối bởi các ý tưởng: “con người hiện đại đang thu mình 

vào những vỏ bọc lạnh lùng, cứng rắn, càng ngày càng trở nên vô cảm với xung quanh” thì 

“rắn như thép, lạnh như thép là để mạnh mẽ, để bảo vệ phần tâm hồn nhạy cảm, mong 

manh dễ vỡ của chính mình” [5, tr.562]. Hiểu như vậy ta sẽ nhận ra nhan đề Ngựa thép có 

lấp lánh tính biểu tượng. 

Ngoài ra còn có thể kể thêm hàng loạt nhan đề tiểu thuyết khác cũng có thể tiếp cận 

theo hướng biểu tượng như: Vết gió, Mùi trần, Vắng mặt (Đỗ Phấn); Phiên bản, Xác phàm, 

Kín, Nháp, Hoang tâm, Xác phàm (Nguyễn Đình Tú); Song song (Vũ Đình Giang); Bến vô 

thường, Giữa vòng vây trần gian, Giữa dòng chảy lạc (Nguyễn Danh Lam)... 

3. KẾT LUẬN 

Trở lên, chúng tôi đã cố gắng bóc tách lớp biểu tượng trong đầu tiên - biểu tượng trong 

nhan đề, hay nói cách khác là nhan đề mang tính biểu tượng, ở những tác phẩm mà theo 



TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 33/2019  
 

59 

 

chúng tôi đã thể hiện rõ khuynh hướng thể nghiệm, cách tân một cách rõ nét. Như chúng 

tôi đã đặt vấn đề, tuy lớp biểu tượng này không phải là yếu tố cơ bản, nhưng nó lại có ý 

nghĩa nói lên tính thống nhất, xuyên suốt của các lớp biểu tượng trong tác một số tiếu 

thuyết Việt Nam sau 1986. Nhờ việc kiến tạo thế giới thông qua biểu tượng, tiểu thuyết 

vẫn có khả năng bao quát một hiện thực vô bờ bến mà không bị lệ thuộc vào quy mô đại tự 

sự. Cũng nhờ hệ thống biểu tượng trong tác phẩm mà tiểu thuyết đã tìm được một hình 

thức nghệ thuật phù hợp với cảm quan mới về đời sống. Trên tất cả, thế giới biểu tượng đã 

khiến tác phẩm trở nên có chiều sâu, giúp chủ thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và bản 

thân người đọc được tham dự vào thế giới nghệ thuật của nhà văn với những tiếng nói đối 

thoại bình đẳng. 
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CONSCIOUS OF CREATIVE SYMBOLS LOOKING FROM A 

NUMBER OF VIETNAMESE PROSPECTUS AFTER 1986 

Abstract: Consciousness of symbolic creation in some Vietnamese novel's titles in the 

post-1986 period Entering the twentieth century, with new discoveries about the nature 

and function of language, it was discovered that literary works are not only realistic but 

also symbolic.This finding has fundamentally changed the literary thinking theory on 

characteristics reflecting art. Now the relationship between literature and life is no 

longer simply defined as a "description" or "simulation" as before. The creative subject is 

no longer dependent on the reflective object or burdened of describing the true picture of 

life as it is. In the face of a reality, the writer may consider it as a purpose for reflection, 

as well as turn it into a means of reflection. Consciousness of symbolic creation in works 

stems from changes in the perception of creative subjects about reality and the nature of 

creative activities.  

Keywords: novel, title, sign, symbol, creation 
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Tóm tắt: “Kí ức vụn” là một hiện tượng văn học ngoại biên. Với “Kí ức vụn”, Nguyễn 

Quang Lập đã tạo được một phong cách riêng, đó là xây dựng một không gian giao tiếp 

đặc biệt – chiếu rượu, một nguyên tắc tạo lập văn bản theo kiểu giai thoại và nói trạng, 

một kiểu ngôn từ nghệ thuật đậm chất đại chúng.  

Từ khóa: giai thoại, đại chúng, không gian giao tiếp... 

Nhận bài ngày 13.7.19; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 10.8.2019 

Liên hệ tác giả: Lê Trà My; Email: tramyle2311@gmail.com 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nếu vẫn giữ một cách nhìn có tính “đẳng cấp” trong phân loại văn học thì Kí ức vụn - 

một tập tạp văn - không phải là văn học đích thực, vì về mặt thể loại, tạp văn không phải 

nhân vật chính trên sân khấu văn học. Nếu vẫn giữ một tư tưởng chính thống trong bình giá 

giá trị văn học thì Kí ức vụn cũng không hoàn toàn là văn học theo nghĩa nghiêm túc nhất, 

nó được lấy ra từ blog cá nhân - một cách ghi chép những tâm sự, những suy nghĩ... cho 

mình và cho bạn bè, một cách giao tiếp tự do, ngẫu hứng, không bị ám ảnh bởi sứ mệnh 

của người cầm bút như các thế hệ nhà văn đi trước. Nhưng Kí ức vụn lại thực sự cuốn hút 

độc giả, nó trở thành đối tượng nghiên cứu cho những đề tài khoa học ở bậc đại học và trên 

đại học. Nó là một “hiện tượng” văn học. 

2. NỘI DUNG  

Từ truyện ngắn đầu tay cho đến Kí ức vụn, Nguyễn Quang Lập đã có một quá trình 

vận động ngòi bút. Truyện Người lính hay nói trạng (tác phẩm đầu tay) có chất lính hóm 

hỉnh, vui vui, cái nhìn cuộc sống và cuộc chiến đầy tính nhân văn, cái bi ẩn sau cái hài, 

những chi tiết tưởng như bông đùa mà mang chiều sâu tâm trạng. Chính truyện ngắn này 

đã định hình một Nguyễn Quang Lập mà nhiều người biết ngày nay - bọ Lập. Tuy nhiên, 

sau sáng tác đầu tay, Nguyễn Quang Lập lại rẽ theo một hướng khác, hòa vào dòng chảy 

của nhiều cây bút văn xuôi đương thời, anh viết về những ám ảnh chiến tranh với cảm 
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hứng nhân văn bi hùng, giọng văn trau chuốt, chi tiết giàu sức gợi, giàu chất thơ... Phải đến 

Kí ức vụn, Nguyễn Quang Lập mới lại trở về với phong cách đã được báo hiệu từ sáng tác 

đầu tay, từ bỏ một lối viết óng ả, đau đáu về thân phận con người để chọn cái tục lụy, cười 

cợt cho những trải nghiệm cuộc đời. Anh ra khỏi đường biên của cái người ta vẫn gọi là 

văn học chính thống để thử nghiệm một vùng đất mới: thể văn học biên duyên (tạp văn) và 

văn học mạng. Được người đọc đón nhận, những truyện ngắn, tạp văn trên blogquechoa 

nói chung và Kí ức vụn nói riêng của Nguyễn Quang Lập đánh dấu sự dịch chuyển đường 

biên của văn học về phía những hiện tượng vốn bị coi là ngoại vi của đời sống văn học 

đương đại.  

Điều làm cho Kí ức vụn đứng ngoài dòng chính thống chính là vị thế phát ngôn của 

người kể chuyện, theo đó là sự tạo dựng không gian đối thoại và diễn ngôn. Nguyễn Quang 

Lập đã từng tâm sự: anh viết như là đang “bốc phét” trên chiếu rượu cùng với bạn bè. Có 

người đã từng cho rằng tạp văn Nguyễn Quang Lập mang tinh thần carnavan, có sự chuyển 

hoá lễ hội cacnavan vào tác phẩm văn học. Điều này không phải không có lí. Loại hình 

nghi lễ - diễn trò của lễ hội hoá trang cacnavan cho phép phá bỏ đường biên phân cách 

người diễn và người xem, nó được tổ chức trên cơ sở tiếng cười lễ thức- một hình thức trào 

tiếu, báng bổ, thoá mạ thần linh. Cảm quan về thế giới theo tinh thần cacnavan thuộc cái 

nhìn dân gian, phi chính thống, đó là một thế giới lộn ngược, con người, không phân biệt 

đẳng cấp, sang hèn, tuổi tác, địa vị tham dự vào một trò chơi tự do, có thể nhắm vào mọi 

thứ để cười cợt, phối ngẫu, bất kính... Trong không gian cacnavan, thế giới luôn biến ảo, 

vừa hoan hỉ, nhạo báng, chế giễu, vừa khẳng định-phủ đinh, vừa khai tử-tái sinh... Lễ hội 

cacnavan giải phóng con người khỏi những lẽ phải thống ngự và chế độ hiện hữu. Nếu đem 

cái tinh thần carnavan này soi vào tạp văn Nguyễn Quang Lập, dễ nhận thấy có nhiều điểm 

tương đồng. Cái nhìn phi chính thống khiến ông có thể đem nhiều chuyện tưởng như rất 

nghiêm túc để mà cười (chuyện hồn ma và hài cốt, chuyện lãnh đạo Viện Văn học, chuyện 

cưới hỏi, chuyện viếng đám ma...). Trong thế giới các câu chuyện của ông, người ta thấy 

có rất nhiều loại người, từ những người bạn thời thơ bé, những người hàng xóm trong làng 

trong xã, những lãnh đạo văn nghệ, những bạn văn nghệ sĩ, cả tướng lĩnh cấp cao... Tất cả 

các nhân vật đó đều tham dự vào các giai thoại mà ông thêu dệt trên một cảm hứng trào 

tiếu bất tận. Hay nói cách khác, các nhân vật này khi trở thành đề tài bên chiếu rượu thì bị 

loại trừ những hào quang bao quanh nó để tham dự vào một sự định giá giá trị khác. Có 

nhiều nhân vật có thật, đã và đang được xã hội trọng vọng. Vì thế có người nói đến sự giải 

thiêng trong văn Nguyễn Quang Lập. Mặt khác, trong Kí ức vụn, Nguyến Quang Lập sử 

dụng nhiều khẩu ngữ, từ địa phương, nhất là từ tục. Nói bậy (và nghe bậy) thoải mái nên 

người ta thích đọc Nguyễn Quang Lập như một sự “xả” tất cả những nghi thức quan 

phương để trở về với bản nguyên từ ngữ, do đó cũng là sự cởi bỏ những quyền uy xã hội 

để trở về với bản nguyên con người. Tính suồng sã tạo nên sự gần gũi giữa người kể, người 
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nghe và người được nói tới. Phân tích như vậy, xem ra văn Nguyễn Quang Lập rõ ràng 

mang tinh thần carnavan.  

Tuy nhiên, khi người Việt đọc Kí ức vụn, không cần có biết carnavan là gì hay không, 

vẫn thấy hết sức gần gũi với một kiểu sinh hoạt thường diễn ra ở cộng đồng, ở đó, dăm bảy 

người bạn tán gẫu chơi mọi chuyện trên trời dưới bể, nó như một diễn đàn mà kẻ đăng đàn 

và người nghe không phân biệt đẳng cấp, địa vị xã hội, ở đó mọi thứ đều có thể được nói 

tới một cách tự do, ngẫu hứng, không cần nghi thức, xoá bỏ vai xã hội, cũng không cần 

hướng đến sự thuyết phục bằng lí lẽ hay dẫn chứng. Đó là không gian của sự xum vầy, bè 

bạn (ai cũng là bạn, kể cả người chưa quen), không gian của cái đời thường, theo sự thăng 

hoa mà biến thành các giai thoại, đó còn là môi trường diễn xướng của các loại văn học 

dân gian hiện đại. Đó là không gian chiếu rượu, một nét sinh hoạt văn hoá cộng đồng 

mang tính dân dã (đôi khi còn bị miệt thị, lên án), đúng như Nguyễn Quang Lập đã thừa 

nhận. Người Việt không có lễ hội cacnavan (tất nhiên không vì thế mà người Việt không 

có tinh thần cacnavan hiểu như một thuật ngữ mang tính phổ quát để chỉ trạng thái chung 

của con người), nếu gán cho tác phẩm của Nguyễn Quang Lập cái tinh thần carnavan thì 

chỉ là nhìn thấy sự tương đồng nào đó của hai hình thức sinh hoạt cộng đồng của hai vùng 

văn hoá khác nhau. Chiếu rượu không phải lúc nào cũng có cái tưng bừng, hoan hỉ của lễ 

hội, không phải là nơi con người được giải phóng tức thời. Carnavan là lễ hội hoá trang, 

con người thoả thuê với những điều ngày thường bị cấm kị, bởi lúc đó, cá nhân không bị 

hiện diện. Còn nơi chiếu rượu, con người vẫn là chính nó, với những phát ngôn ngoài lề, 

song vẫn thể hiện rất rõ bản sắc tâm hồn của chính nó. Đây là nơi con người không phải 

được giải phóng, mà là có cơ hội gạt bỏ những che đậy do chính mình tạo ra khi đóng các 

vai xã hội.  

Kí ức vụn là lời của chủ thể được cất lên trong một không gian giao tiếp như thế - 

không gian chiếu rượu. Trong không gian chiếu rượu, cái thiêng cái tục, cái thực cái ảo, cái 

lãng mạn và cái trần trụi, nước mắt nụ cười... cùng hiện diện, cùng tham dự để làm thành 

bộ mặt đời sống đa tạp, đầy chất sống, mang hơi thở của một sự sống ngồn ngộn, đầy biến 

ảo, một thế giới được nhìn ở nhiều chiều. Không có cái thiêng, tục, thực, ảo, lãng mạn, trần 

trụi... thuần tuý. Ở không gian chiếu rượu, thế giới không phải bị đảo lộn, bị lộn trái mà 

được nhìn vào thực trạng, xé bỏ các mặt nạ, thần tượng không bị hạ bệ, giải thiêng vì 

không có cái gọi là thần tượng (hay đúng hơn, cái nhiều người cứ tôn lên một cách thực 

bụng hoặc không thực bụng là thần tượng nay được nhìn ở những góc nhìn đời thường, gần 

gũi nhất). Không gian chiếu rượu dễ dàng chấp nhận nhiều tiếng nói, nhiều thể loại lời nói 

khác nhau.  

Đã là chiếu rượu thì cái đặt lên hàng đầu là phải vui, phải tạo được tiếng cười. Ở Kí ức 

vụn, sự trào tiếu trở thành nguyên tắc sáng tạo. Dường như mọi điều mà nhà văn nói tới 
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đều được lọc qua tiếng cười. Tiếng cười như một miếng kính kì diệu. Mọi cảm xúc khác 

nhau như yêu thương, hoài nhớ, chua xót, cay đắng, ngậm ngùi, đau đớn, kính phục, 

ngưỡng mộ... đều được nhìn qua miếng kính đó. Phải chăng với Nguyễn Quang Lập, tiếng 

cười hóa giải tất cả. Trong tác phẩm của anh, có tiếng cười đấy, nhưng không bao giờ là 

tiếng cười đả kích, châm chích, mai mỉa, miệt thị, ác ý, cay độc, tiếng cười trở thành một 

thái độ sống, một triết lí tự ngộ của con người biết hòa vào chén rượu mọi buồn vui và 

trưng cất thành men sự sống. Trên chiếu rượu, nếu anh ác ý thì người ta không uống với 

anh nữa, nếu anh nghiệt ngã thì hết hứng, tàn cuộc. Cho nên, mọi nỗi đời cứ nhẹ tênh; 

nhưng đằng sau nụ cười là nước mắt, là mất mát, là hoài niệm, là bè bạn, là những chiêm 

nghiệm cuộc đời qua rất nhiều những thăng trầm chìm nổi... Cái bi ẩn trong cái hài. Cái 

thiêng liêng hay tục lụy cũng ẩn trong cái hài. Với cách nhìn ấy, không có gì là sai đúng, là 

cao cả hay thấp hèn, đáng ca ngợi hay lên án, đáng tôn vinh hay châm trích theo một chân 

lí tuyệt đối. Sự rụt rè, e ấp, ngại ngùng của những rung động tình yêu được đặt cạnh những 

sự dễ dãi, phóng đãng (Nụ hôn đầu). Sự tôn thờ, chung thủy đặt cạnh cái đời thường, sự 

phản bội (Chuyện ma). Ngay cả những thói tật của con người cũng được chấp nhận và trở 

nên đáng yêu (Nhớ anh Hải Bằng, Nguyễn Trọng Tạo, Hữu Thỉnh). Tiếng cười trong tác 

phẩm của Nguyễn Quang Lập như một phép màu để thống nhất, dung hòa mọi thái cực của 

cuộc đời, tạo một môi trường để mọi đối cực có thể cùng ngồi chung một chiếu.  

Nguyễn Quang Lập có biệt tài làm người ta cười, vui - cười, thương - cười, cảm phục - 

cười, đau - cười, giận - cười... Cái duyên ấy có được là nhờ anh kết hợp trí tuệ dân gian ở 

cách tạo giai thoại, kiểu nói trạng và hệ ngôn từ mang tính khẩu ngữ - lời quê, lời nói trong 

giao tiếp thông thường.  

Giai thoại là những câu chuyện trong dân gian được lưu truyền theo lối truyền khẩu. 

Hạt nhân của giai thoại là những chuyện có thật, về sau trong quá trình truyền khẩu nó 

được thêm bớt, thêu dệt hoặc tô đậm, khuếch trương một mặt nào đó đến mức hạt nhân sự 

thật bị mờ đi, câu chuyện có khi trở nên phi lí. Giai thoại có những chi tiết rất hấp dẫn. Sự 

thêu dệt, thêm bớt nói trên cũng là nhằm mục đích tạo sự hấp dẫn, li kì. Người kể và người 

nghe có một cam kết ngầm là không truy tầm sự thật, mà chủ yếu coi giai thoại như một 

câu chuyện để giải trí. Đọc Kí ức vụn, người ta thấy thích bởi dường như mỗi câu chuyện 

đều mang dáng dấp của những giai thoại được kể đâu đó hàng ngày xung quanh mình. 

Những câu chuyện trong Kí ức vụn kể về những con người có thật mà tác giả đã từng trực 

tiếp tiếp xúc. Anh chia họ thành các nhóm: những người bạn khó quên, người từng gặp, 

bạn văn, những người gắn với những kỉ niệm chợt về trong kí ức... Anh kể về họ chủ yếu 

bằng lối kí họa- biếm họa, mà đúng ra là dệt nên những giai thoại về họ dựa trên một vài 

chi tiết có thật. Bà bán nước chè ở cổng Viện Văn biết hết mọi điều, từ tính nết mọi người 

trong Viện đến lịch họp hành của Viện, từ chuyện ông nào đi vệ sinh chửi câu gì đến 

chuyện sắp xếp nhân sự của Viện (Bà Thiêm). Chuyện về Phạm Ngọc Tiến, bên cạnh các 
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thông tin xác thực về nghề nghiệp, sự nghiệp, bệnh tật thì những đặc điểm khác như tật 

hứng chí uống rượu quên trời đất, tình bằng hữu... được kể theo lối nửa thực nửa hư cốt 

nắm lấy cái thần cốt. Đọc đến chỗ Phạm Ngọc Tiến quên mặc quần ra tiếp bạn của vợ có lẽ 

người đọc chẳng bận tâm sự ấy có xảy ra hay không, mà chỉ thấy nổi bật một Phạm Ngọc 

Tiến ở “cái thời huy hoàng say”. Nhiều chi tiết trong Kí ức vụn được tạo dựng từ những lời 

kể lại, người viết nghe lại và kể lại, đúng theo lối truyền khẩu. Trong Kỉ niệm nhỏ về Võ 

đại tướng, để nêu bật ấn tượng về đại tướng Võ Nguyên Giáp - một con người quyết đoán, 

quyết tâm, yêu nước, tác giả kể toàn những chuyện nghe được qua người khác từ hồi mình 

còn là con nít: “Anh Chanh kể tướng Đờ cát gọi điện cho cụ Hồ xin tha. Cụ Hồ hỏi Đại 

tướng ý kiến chú ra răng? Đại tướng nói thưa Bác thằng mô tha chứ Đờ cát thì dứt khoát 

không tha”. Nghe qua người khác, mà lại nghe từ thời còn rất bé, nên các thông tin là 

không đáng tin, ở đây có hình thức người kể chuyện không đáng tin cậy. Sẽ không thể lấy 

cái lí thường để bắt bẻ những điều vô lí như thế. Nguyên tắc giai thoại cho phép truyền tải 

những thông điệp khác bằng cách vượt khỏi logic thông thường. Người kể có thể tạo ra rất 

nhiều hư huyễn để tô đậm một nét có thực nào đó của đối tượng. Và chính những cái hư 

huyễn xung quanh cái thực đó lại tạo được sức hấp dẫn cho câu chuyện.  

Trong các giai thoại dân gian lưu truyền những câu chuyện về lối nói trạng, là lối nói 

dóc, phóng đại quá đáng, cốt để gây cười, để vui. Trong Kí ức vụn có nhiều chi tiết “nói 

phét”, nói quá: người đi tàu tin sái cổ khi người kể tự nhận mình là Ngô Tất Tồ, con Ngô 

Tất Tố (Chuyện ghi trên tàu); Quốc Trọng muốn đi vệ sinh nhưng lại gặp nhiều người hâm 

mộ, không kìm được, tè ướt cả quần (Quốc Trọng); chuyện các bậc anh tài trong làng văn 

nghệ uống nước giải chữa bệnh (Niệu liệu pháp)... Thực ra đây không hoàn toàn là những 

chi tiết “bịa”, vấn đề ở cách kể, cách phóng bút từ một chút sự thật, cách kiến tạo chi tiết từ 

sự thật mang tính bản chất chứ không phải việc thật.  

Người đọc tạp văn Nguyễn Quang Lập có cảm giác như đang trực tiếp tham dự vào 

cuộc chuyện trò - cuộc rượu ảo, một phần bởi tính ngẫu hứng, bất ngờ của các câu chuyện, 

như bất kì một cuộc “buôn” chuyện nào. Mặt khác, có lẽ đây mới là lí do chính, do Nguyễn 

Quang Lập thường sử dụng khẩu ngữ trong tạp văn nên đọc văn anh mà như là đang được 

nghe “tán phét”. Mọi “nghi thức” ngôn từ nhường chỗ cho sự tự do, phóng khoáng, bỗ bã, 

chân thực, hồn nhiên, tự nhiên như lời ăn tiếng nói hàng ngày. Các từ ngữ anh dùng còn 

tươi nguyên nhựa sống, rất dân gian và dân dã, âm điệu và ngữ nghĩa y như vừa được vớt 

lên từ ao chuôm bờ bụi rồi đưa vào văn chương mà không cần gia công gọt đẽo và khoác y 

phục cho chúng. Dường như Nguyễn Quang Lập ý thức rất rõ đây là thứ chất liệu đặc biệt 

để tạo lập văn bản. Những từ địa phương, khẩu ngữ, từ tục, từ lóng, từ phái sinh mới có 

trên mạng, từ được tạo theo lối nhắn tin điện thoại... được anh sử dụng có chủ ý nhưng hết 

sức tự nhiên. Cách nói đời thường tràn vào câu văn Nguyễn Quang Lập, xóa bỏ khoảng 

cách lời nói thường và lời văn. Câu văn của Nguyễn Quang Lập còn có sự pha trộn lời 
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nhân vật, lời người kể chuyện. Hai loại lời này kế tiếp nhau theo dòng ngữ lưu, không có 

dấu hiệu ngữ pháp để phân biệt, lời kể và lời thoại hòa trộn. Nếu người kể kể theo ý thức 

nhân vật thì đã có lời nửa trực tiếp. Ở câu văn Nguyễn Quang Lập không có hình thức lời 

nửa trực tiếp đó, mà lời thoại của nhân vật chen ngang vào lời kể, làm thành kiểu đưa 

chuyện rất thích hợp với ngữ cảnh những câu chuyện phiếm. Ví dụ: “Mình nói không lẽ 

đồng làng mình cá chết hết sao, anh cười buồn nói chết hết, mai chết, cá chết, chim chết, 

trâm bầu, dẻ trắng chết. Mình nói chết hết thật hả anh, anh gật đầu hậc lên một tiếng, nói ừ 

chết hết em a, chỉ còn trơ khấc một đống người với một mớ khẩu hiệu nữa thôi” (Hồn quê 

đâu rồi); “Có lần Phong Lê tất bật chạy ra, hỏi bà Thiêm bà Thiêm, thằng Nguyên chạy 

đâu? Bà nói nó họp ban hiện đại, Phong Lê nói chết, quên quên, lại tất bật chạy vào” (Bà 

Thiêm)... 

3. KẾT LUẬN  

Trong tác phẩm Ông đề cương in trong Kí ức vụn có một đoạn như thế này: “Mồng 

năm Tết kéo nhau vào quán, uống với nhau chén rượu, anh nói chú mày dại, bờ lốc bờ leo 

làm gì, lo làm văn chương đích thực đi, sắp xuống lỗ rồi đấy”. Bờ lốc bờ leo của Nguyễn 

Quang Lập ban đầu chỉ là chỗ thử nghiệm một lối viết, khi dần hợp khẩu vị người đọc, 

những bài đăng trên quechoa được tập hợp để in thành sách. Trường hợp Kí ức vụn là như 

thế. Cho đến nay, Kí ức vụn đã trở thành một hiện tượng văn học được nhiều người chú ý 

như đã nói trên. Chính Kí ức vụn và nhiều tác phẩm khác từng được đăng tải trên blog 

quechoa đã xác lập một phong cách riêng ở Nguyễn Quang Lập, đó là tạo được một không 

gian giao tiếp đặc biệt - chiếu rượu, một nguyên tắc tạo lập văn bản theo kiểu giai thoại và 

nói trạng, một kiểu ngôn từ nghệ thuật đậm chất đại chúng. Cái sự bờ lốc bờ leo theo nghĩa 

đối lập với văn chương đích thực như cách hiểu của “ông đề cương” nói trên đã trở thành 

một công việc sáng tạo thực sự ở Nguyễn Quang Lập. Những tác phẩm của Nguyễn Quang 

Lập và nhiều tác phẩm bị coi là ngoại vi khác đang có xu hướng thiết lập một trung tâm 

khác trong quan niệm văn học của nhiều bạn đọc đương thời. 
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THE “CHIEU RUOU” ATMOSPHERE IN THE WORK:  

PIECES OF MEMOIRS (KI UC VUN) BY NGUYEN QUANG LAP 

Abstract: Pieces of Memoirs (Ki uc vun) is a phenomenon of peripheral literature. By 

Pieces of Memoirs, Nguyen Quang Lap has established a unique style. He has built a 

special communication atmosphere – intimate conversation on drinking table (chiếu 

rượu), a rule of creating texts of anecdotes and folklore tales, a type of art talk which is 

really popular with public. 

Keywords: Anecdotes, popular, communication atmosphere 
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ĐỀ TÀI HÀ NỘI TRONG SÁNG TÁC CỦA TÔ HOÀI  

QUA CHUYỆN CŨ HÀ NỘI 

Tạ Diễm My 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Tô Hoài là một tác giả lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại, trong sự nghiệp 

cầm bút của mình, ông đã để lại hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều thể loại: truyện ngắn, 

truyện dài, tiểu thuyết, bút kí, hồi kí... Với mỗi mảng sáng tác, nhà văn đều có những tác 

phẩm ghi được dấu ấn đậm nét, song ở thể hồi kí, “Chuyện cũ Hà Nội” nổi lên như một 

trường hợp đặc biệt. Tác phẩm đã khẳng định đề tài viết về Hà Nội là nguồn cảm hứng 

xuyên suốt, được định hình trong suốt sự nghiệp cầm bút của Tô Hoài. Tác phẩm không 

chỉ thể hiện góc nhìn đa chiều của ông như một nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa về Hà 

Nội trong suốt chiều dài lịch sử từ quá khứ đến hiện tại, mà còn cho thấy những nét nổi 

bật về phong cách nghệ thuật Tô Hoài, đặc biệt là ở vấn đề giao thoa thể loại.  

Từ khóa: Tô Hoài, Hà Nội, hồi kí, phóng sự 

Nhận bài ngày 10.7.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 10.8.2019 

Liên hệ tác giả: Tạ Diễm My; Email: diemmy28@gmail.com 

1. MỞ ĐẦU  

Tìm hiểu mảng sáng tác về Hà Nội của Tô Hoài, trước hết hãy lần giở lại một bài báo 

của Tô Hoài trên báo Văn nghệ số 41 (tháng 10/1984), ông viết: “Hà Nội hầu như là nơi 

phát sinh những câu chuyện hay nhất đời còn kể lại của dân tộc và đất nước, từ thời truyền 

thuyết. Những câu chuyện đẹp ngoài nghìn năm mà vẫn còn nguyên tên đất tên người đến 

tận ngày nay. Một cộng đồng người ở một vùng đất nước chung đúc lại như từ trước tới 

nay, nhất định lịch sử và đặc điểm sâu sắc, đậm nét tới mọi mặt hôm nay”. Và trong suốt 

bài viết của mình, Tô Hoài muốn gửi gắm một thông điệp cổ vũ sâu sắc tới các nhà văn 

hiện đại, hãy viết về Hà Nội - “mảng đề tài quan trọng trong toàn bộ các đề tài trên cả 

nước” [1]. 

Tô Hoài đã “nêu gương”, một sự nêu gương sống động và tự nhiên như hơi thở, với 

các sáng tác về Hà Nội xuyên suốt trong mạch văn và đời văn của mình. Sống động, bởi 

Hà Nội đã gắn bó với ông như máu thịt. Tự truyện, hồi kí về Hà Nội chiếm một vị trí quan 

trọng trong sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài, thể hiện một nét riêng của nhà văn ở mảng 

sáng tác kí, với “muôn chuyện đời thường” về Hà Nội qua đôi mắt của “người ven thành”, 



68 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

từ kí ức tuổi thơ, đến khi là người thanh niên hăng hái bước vào cuộc sống mới. Với cảm 

quan hiện thực - lịch sử, Tô Hoài viết về Hà Nội bằng cái nhìn của một phóng viên, nhà 

nghiên cứu văn hoá. Ông từng viết, “Tôi không phải chỉ chăm chăm ních tài liệu để dành 

về nhà sáng tác. Một nhà văn Pháp nói: Muốn thành người viết tiểu thuyết, trước nhất phải 

là một phóng viên” [2]. Với tâm niệm ấy, mỗi sáng tác của Tô Hoài đều là sự ghi chép chi 

tiết và khúc chiết về sự kiện, tình huống dưới góc nhìn của một “phóng viên”.  

Trước hết phải khẳng định thêm rằng, Tô Hoài viết về Hà Nội bằng cái nhìn đa chiều, 

kết nối từ quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhìn vào sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài, có thể 

thấy đề tài về Hà Nội đã xuất hiện từ các tự truyện tuổi hai mươi của ông. Những năm 

tháng ấu thơ ở một ngôi làng Hà Nội ven đô được ông ghi lại trong Cỏ dại, Mùa hạ đến, 

mùa xuân đi... Nhà nghiên cứu Vân Thanh nhận xét những tự truyện này của ông mang 

“giọng điệu trầm buồn, đôi khi chua xót” [3]. Quãng đời thơ ấu của “thằng cu Bưởi”, một 

cậu bé quê ở ngoại thành, hiền lành, nhút nhát, giàu tình cảm, phải rời làng ra Kẻ Chợ, đi ở 

cho nhà người thân. Từ quê ra tỉnh, chứng kiến cuộc sống náo nhiệt nhưng cũng nhiều góc 

tối nơi thành thị, bao màu sắc từ cuộc đời thực va đập vào cảm quan của nhân vật, biến 

những kí ức về anh kẹo xóc, bác phu trạm, cô gái làm tiền... tuy được mô tả rất chấm phá, 

nhưng lại in sâu vào kí ức người đọc, đọng lại một nỗi buồn mênh mông về kiếp người trôi 

nổi nơi phố thị.  

Năm 2015, trong hội thảo “Tô Hoài - một nhà văn, một đời người” diễn ra tại Hà Nội 

nhân kỉ niệm một năm ngày mất của ông, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chia sẻ: 

“Riêng với Hà Nội, sự nghiệp văn chương của Tô Hoài là một kho báu. Nhờ ông, một 

người chưa biết Hà Nội chỉ đọc riêng các sách của ông về chốn kinh thành này thôi đã đủ 

để hiểu Hà Nội là gì và thế nào. Nhờ ông, các thế hệ mai sau muốn tìm hiểu, muốn phục 

dựng, muốn làm lịch sử, nghệ thuật về Hà Nội đều có tư liệu của một chứng nhân đáng tin 

cậy. Nhờ ông, phần xác và phần hồn của Hà Nội hiện tại không bị cắt lìa với quá khứ và 

những ai biết đọc ông sẽ hiểu Hà Nội hơn, yêu Hà Nội hơn, và biết đối xử với Hà Nội có 

văn hóa hơn”.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Chuyện cũ Hà Nội và vấn đề giao thoa thể loại 

Bàn về thể loại của Chuyện cũ Hà Nội, có người gọi đây là truyện ngắn, cũng có người 

xem là truyện lịch sử, bút kí, hồi kí, tự truyện... Việc này có thể được lí giải bởi tính chất 

giao thoa về thể loại trong tác phẩm này. Theo người nghiên cứu, Chuyện cũ Hà Nội có sự 

giao thoa giữa thể bút kí và hồi kí, phóng sự.  

Trong giáo trình Lí luận văn học do Trần Đình Sử chủ biên, bút kí được định nghĩa là 

“một thể loại phóng khoáng, tự do mà cá tính nghệ sĩ trực tiếp tham gia vào đặc điểm thể 
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loại”. Cùng với việc tái hiện dồi dào những chi tiết xác thực về con người và sự việc mà 

người viết đã nghiên cứu, tìm hiểu, bút kí cũng ghi lại những cảm nghĩ của tác giả, thể hiện 

cách nhìn, quan niệm của nhà văn, với sự xuất hiện của yếu tố trữ tình. Chính vì vậy, 

không nên nhận định Chuyện cũ Hà Nội dưới góc nhìn của thể tự truyện. Điều này liên 

quan đến sự phân biệt giữa hai thể “hồi kí” và “tự truyện” mà ở Chuyện cũ Hà Nội, những 

đặc điểm của thể hồi kí nổi bật và rõ nét hơn hẳn. Trong Từ điển Văn học (bộ mới), Đỗ 

Đức Hiểu phân biệt: “Hồi kí có thể chỉ ghi lại những sự kiện về một thời kì lịch sử, còn tự 

truyện kể chuyện cái “tôi” tác giả. Tự truyện không phải một tập hợp những kỉ niệm tản 

mạn, mà được bố trí như một truyện, một tiểu thuyết”. Như vậy, giữa hồi kí và tự truyện 

đều đề cập đến những gì thuộc về quá khứ. Cơ chế của người viết hồi kí và tự truyện đều 

hướng về dĩ vãng, đều có cảm hứng tổng kết và lí giải, đều được viết ra cho người khác 

đọc để bộc bạch cái tôi, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Xét về bản chất, tự truyện mang đặc 

trưng của truyện, giàu tính miêu tả, chú ý đến nghệ thuật kể, còn hồi kí mang đặc trưng của 

kí, nặng về tính sự kiện, tính xác thực.  

Phóng sự lại là dạng thức phản ánh hiện thực trong cuộc sống có tính chất “lưỡng 

hợp”, nằm ở miền giao thoa giữa văn học và báo chí. Phóng sự phản ánh những sự kiện, sự 

việc, vấn đề đang diễn ra trong hiện thực khách quan có liên quan đến hoạt động và số 

phận của một hay nhiều người, đôi khi là cả vấn đề có ý nghĩa chính trị, xã hội của một 

thời đại bằng việc miêu tả hay tự thuật kết hợp với nghị luận. Phóng sự cũng có những đặc 

trưng thể loại nhất định, thường phản ánh người thật, việc thật mang tính thời sự. Với 

phóng sự, việc cung cấp cho công chúng những tri thức phong phú, đầy đủ, chính xác để 

người đọc có những nhận thức, đánh giá đúng người, đúng việc mà họ đang quan tâm, theo 

dõi là quan trọng nhất. Tính xác thực của thông tin đòi hỏi người viết phải thật sự hiểu biết 

về vấn đề định viết. Thứ hai, về nghệ thuật, phóng sự thường sử dụng bút pháp miêu tả, 

tường thuật kết hợp với nghị luận. Yếu tố miêu tả vừa giúp cung cấp thông tin một cách chi 

tiết, đầy đủ, vừa tạo uyển chuyển trong diễn đạt. Do đó, ngoài thông tin sự kiện, phóng sự 

còn có khả năng đưa thông tin lí lẽ cùng thông tin thẩm mỹ. Không đơn giản là ghi chép, 

các tác giả còn đưa thêm những đánh giá, nhận định đúng đắn, định hướng người đọc. Thứ 

ba, phóng sự ngôn ngữ phóng sự tạo đa giọng điệu của cái “tôi” trần thuật. Kết hợp cách 

diễn đạt sinh động, nó góp phần tăng chất “văn học” cho thể loại này.  

Bàn về vấn đề giao thoa thể loại, trong cuốn Người bạn đọc ấy, chính Tô Hoài đưa ra 

nhận xét: “Trước kia, những từ điển văn học phân chia phóng sự thì chỉ trình bày sự việc, 

bút kí thì có những lời bình phẩm của người viết. Bây giờ, ta có thể đọc một bài bút kí 

trong đó không thiếu những đoạn viết theo lối phóng sự lẫn hồi kí, có khi cả truyện ngắn. 

Do đó, sự phân biệt các tiểu loại chỉ có tính chất tương đối” [3].  

Trong Nghệ thuật và phương pháp viết văn, Tô Hoài cho rằng: “Nhà văn là thư kí của 

thời đại” [3]. Trách nhiệm và vinh dự ấy dành cho những ngòi bút chân chính, nhất những 
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người viết các thể loại kí: phóng sự, tùy bút, kí sự, bút kí. Suy nghĩ như thế chứng tỏ Tô 

Hoài đánh giá cao vai trò đi đầu của người viết kí và các thể loại kí.  

Tô Hoài có quan niệm riêng về hồi kí. Đối với ông hồi kí là một thể loại rất cần đến sự 

sáng tạo của người nghệ sĩ. Viết hồi kí không đơn thuần là việc ghi chép lại một cách máy 

móc khô khan những điều đã xảy ra trong quá khứ thông qua sự hồi tưởng của người viết 

mà trước tiên phải viết cho hay, cho hấp dẫn người đọc. Nghĩa là người viết phải biết chọn 

lọc và nhào nặn các sự kiện, biến cố để diễn tả được nhiều nhất tư tưởng và suy nghĩ của 

mình. Và ở đó, sự giao thoa giữa hồi kí và bút kí, phóng sự đã trở nên rõ ràng hơn.  

Tô Hoài có một sức sáng tạo mạnh mẽ, dài hơi, bền bỉ và liên tục. Ở mảng sáng tác 

nào, ông cũng có những thành công và ghi được dấu ấn riêng. Với Chuyện cũ Hà Nội cùng 

những đóng góp cho thể loại hồi kí, phóng sự, ông đã khẳng định được tài năng và sức 

sáng tạo mãnh liệt của mình. Tô Hoài ý thức được rằng nghề viết văn là nghề hết sức 

nghiêm túc. Ông đã xác định, “Nghề viết là nghề phải học suốt đời” và “sẽ không thể viết 

được gì nếu không có một trình độ tư tưởng và hiểu đời một cách sâu xa” và “nếu nhát sợ 

nhu nhược, chủ quan, chỉ quanh quẩn gặm nhấm dăm ba suy nghĩ cũ, đã sẵn trong đầu, 

không chịu tiếp xúc và nghiên cứu đời sống, không thể thành cuộc sống, không xứng đáng 

cầm bút”. 

2.2. “Chuyện cũ Hà Nội” - Bức tranh về một xã hội đô thị hoá gấp gáp 

Chuyện cũ Hà Nội được xuất bản từ năm 1986, gồm bốn mươi truyện. Đến lần tái bản 

(2004) là 114 truyện với truyện mở đầu Phố mới và kết thúc là Cửa Thiền. Với Chuyện cũ 

Hà Nội, bằng những nét kí họa, Tô Hoài đã vẽ lại bức tranh cuộc sống của một thành phố 

nghìn tuổi đang đô thị hóa gấp gáp. Bức tranh xã hội được nhìn từ cự ly gần nên hiện ra 

muôn màu, muôn vẻ những cung bậc khác nhau. Hoài niệm về một cuộc sống đời thường 

không thiếu vẻ lam lũ, nhếch nhác, cơ cực, một xã hội thu nhỏ, phức tạp và trọn vẹn.  

Qua góc nhìn hồi tưởng và những ghi chép chi tiết có chất phóng sự của nhà văn, với 

Chuyện cũ Hà Nội, không gian được mở rộng, thời gian được giãn dài, chuyện đời, chuyện 

người phong phú, đa dạng. Cả một nội thị Hà Nội dàn trải trong tập sách: Băm sáu phố 

phường, Cái tàu điện, Phố Mới, Phố Hàng Đào, Phố Hàng Ngang, Phố Nghề, Hội Tây, Bà 

Ba (Bé) Tý, Tiếng rao đêm, Cơm đầu ghế, Chiếc áo dài, Ông Hai Tây, Cây Hồ Gươm... Từ 

tên gọi cũng thấy được sự biểu hiện đa dạng của cái nội thành đa đoan. Phố Hàng Đào với 

những “mợ Hai” khinh khỉnh, vàng ngọc đầy cổ đầy tay, phố Hàng Ngang với những chú 

tây đen thờ lợn, chủ hiệu vải, sinh hoạt bí hiểm song cũng đa tình, Phố Mới có nhà cầm đồ 

Vạn Bảo “lột da” dân nghèo, có cả chợ đưa người, một thứ chợ môi giới thuê mướn - cả 

mua bán - những vú em, thằng nhỏ, con sen, những thân phận nghèo hèn đem thân làm nô 

bộc cho thiên hạ. Rồi cái tàu điện leng keng, những ngày Hội Tây bên bờ Hồ Gươm, 

những tà áo dài từ thuở thay vai và nhuộm nâu Đồng Lầm đến áo Lơ Muya sặc sỡ mốt thời 
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trang một thời... 

Những hình ảnh rất thực của cuộc sống cứ đan cài vào nhau: Hà Nội với Cái tàu điện, 

Phố mới, phố Hàng Đào, phố Hàng Ngang, phố Nghề, Cơm đầu ghế, cây Hồ Gươm với 

bao nhiêu ký ức về một thời nhếch nhác, kệch cỡm của một xã hội đang dần đô thị hoá... Ở 

ven đô, ta còn bắt gặp cảnh ở Vọng, cổng Rong, chợ Mơ, bến chợ trâu Hà Đông, Cầu Gỗ, 

cầu Cuối... nhan nhản người tàn tật, ăn mày. Ở đâu cũng “ai oán vang lên tiếng nức nở trên 

môi là câu kẻ khó xin ăn”. Cuộc sống của “người ven thành” âm vang những tiếng trống 

giục nộp thuế thân liên hồi. Mùa sưu thuế, phố xá xóm làng oi ả nặng nề, ngột ngạt. Một 

Hà Nội đang đổi mới, cách tân, cuộc sống đô thị hoá khiến mọi thứ như nhộn nhịp hơn, 

đông đúc hơn, sầm uất hơn, nhưng đó cũng là lúc đồng tiền lên ngôi, “mạng người bỏ rẻ”, 

cảnh tượng thương tâm đầy rẫy trước vòng xoáy của cuộc sống đô thị. 

2.3. Nhân vật trong “Chuyện cũ Hà Nội” - Những người dân lao động bình dị 

Những nhân vật xuất hiện trong hồi kí, phóng sự thường là những con người có thật. 

Viết về Hà Nội, Tô Hoài dành nhiều tình cảm cho những mảnh đời, những con người bình 

thường của Hà Nội. Hình tượng con người trong văn Tô Hoài không được tô vẽ, con người 

xuất hiện trong trang văn Tô Hoài với những gì đời thường vốn có, với những buồn vui rất 

thực. Đó là những người lao động bình thường, thuộc nhiều giai tầng với nhiều địa vị nghề 

nghiệp khác nhau trong xã hội. Từ kẻ thượng lưu, hạ lưu, quan tây đến những ông chủ 

giang hồ, ông đồ dạy học, bác phu xe, người đàn bà dại mất con... Tất cả làm sống lại một 

xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX, với những mảng sáng tối khác nhau. Khi viết 

về con người, Tô Hoài đã chọn nhìn hiện thực ở một khoảng cách rất gần. Một chú Cát phu 

xe trong đêm giao thừa định mệnh, chuyện nhà văn Trần đi hát ả đào và kết cục thương 

tâm. Tô Hoài viết về con người “là con người trần trụi”, với những góc khuất chân thực 

nhất. Hà Nội của những năm tháng đó cũng đầy bon chen, xô bồ và cạm bẫy. Phố Mới với 

những mụ tú bà môi giới bán người như bán những món hàng. Cảnh mua bán người ở Phố 

Mới phức tạp làm sao, “Các mụ Tú Bà nháo nhác, táo tác chạy đèn cù tán tỉnh chào hàng, 

nói thách ngã giá, đòi tiền lót tay. Khách mua người đã đưa người đi rồi đến lúc ngắm lại 

thấy có điều không ưng, quay lại, tìm mụ, vẫn con mụ ấy, thế mà mụ phủi áo cãi phứa 

không biết, không biết. Thế là một trận xỉa xói nhau lại um lên”. Không chỉ nổi tiếng bởi 

chợ mua bán người, Phố Mới còn có nhà cầm đồ Vạn Bảo chuyên cho vay nặng lãi, bóc lột 

dân nghèo. Tác giả miêu tả cảnh làm ăn của chúng rất mờ ám, đen tối, “Nhà cầm đồ Vạn 

Bảo có cái hẻm lối đi con con chỉ vừa một người len vào, thì đến một cửa mắt cáo thấy cái 

lỗ tròn. Dì tôi cầm tờ biên lai, kèm với tiền chuộc, tiền lãi đặt trước ô cửa. Chỉ thấy một 

bàn tay gầy gùa đen như ám khói thuốc phiện thò ra lặng lẽ vơ cả vào. Khác nào các thứ đồ 

cúng dâng ông trằn tinh trong truyện Thạch Sanh”. Nhưng cũng có những câu chuyện mà ở 

đó, người ta nhận thấy những nét rất riêng của “người Hà Nội”, chuyện đòi nợ thuê trong 
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Những ngày áp Tết, một kiểu “đòi nợ” thân tình và có chút gì đó cám cảnh, éo le trong số 

phận của người mang nợ lẫn người đi đòi nợ: “Ông Phán chỉ bảo bà tôi, Cụ cho tôi một vé 

tàu điện”. Và đặt cách ứng xử ấy “Giữa cảnh chợ chiều cuối năm, táo tác, vội vã, chợ búa 

như cướp giật”, sự đối lập giữa hai câu chuyện ấy như cái nhìn đa chiều và sâu sắc về con 

người và đời sống Hà Nội những năm tháng xưa. Dường như trong cái đảo điên, xô bồ và 

đầy cạm bẫy của xã hội, vẫn còn lại chút gì đồng cảm trong tình người Hà Nội. 

Nhà văn Tô Hoài từng trải lòng: “Viết và nhớ về người Hà Nội xưa, tôi chỉ muốn viết 

và nhớ về những người lao động bình thường, đặc biệt là những người lao động thời Pháp 

thuộc, bởi đơn giản thôi, tôi cảm được nhịp sống, tâm sự của họ và thấy nó hợp với cái 

“tạng” mình. Tôi viết để nhắc người ta nhớ rằng, để có một thủ đô phồn hoa, tấp nập như 

ngày nay thì cũng đã có một thời kỳ Hà Nội lầm than” [3]. Nhà văn đã chạm đến đời sống 

khốn khổ của Hà Nội xưa mà hầu như ít nhà văn nào nói đến. Thuở xưa, người ta mải miết 

đi kiếm ăn, kiếm gần chẳng ra, phải bò ra xa, tận Đất đỏ, Dầu Tiếng trong “sa ghềnh” đi 

không về, nhiều lắm”. Nhiều chi tiết, tưởng như nhà văn chỉ vô tình ghi lại nhưng đắng xót 

tận đáy lòng: “các ông tây ăn trên ngồi trốc, còn thì người ta bới bèo tìm bọ, sinh sống trên 

lưng nhau, nuôi lẫn nhau... Thất thểu đi tìm việc qua đêm qua ngày”. Trong cái nhìn rất 

riêng, thăm thẳm, nhà văn Tô Hoài đặc biệt thể hiện thành công cuộc sống của người dân 

ven thành Hà Nội xưa, từ thợ củi, thợ giầy, lầm than bụi bặm, đói khổ, từ cảnh các làng 

quê ven nội chìm trong cảnh Tây đoan bắt rượu lậu dẫn đến thảm cảnh người dân nghèo 

phải “đi tù rượu thay để vợ con ở nhà có người nuôi” (Bắt rượu), đến cảnh ở Vọng, cổng 

Rong, chợ Mơ, bến chợ trâu Hà Đông, Cầu Gỗ, cầu Cuối... Rồi những cảnh trong Chết đói, 

“Hai bên bờ sông Tô Lịch lò dò đi ra những bộ xương người lảo đảo, kheo khư, nhấp nhô”. 

Bao kí ức ám ảnh cứ đan cài vào nhau, tạo nên dòng mạch ngược xuôi của cuộc đời lam lũ. 

Cũng ở nơi đây, ta còn bắt gặp bao nhiêu cảnh đời khốn khó. Khổng Văn Cu cả đời làm 

mõ, không đủ ăn, quay ra làm mọi việc. “Anh Mới cũng đi làm mướn như nhiều người trai 

trong làng. Việc mõ chỉ được đôi khi la liếm kiếm miếng ngoài đình, trong nhà thế thôi. 

Cho nên, phải đi làm lấy cái ăn. Anh đã học được kéo tàu, đạp lề, mọi việc đàn ông trong 

nghề giấy. Anh làm quần quật. Anh quảy nước ăn, nước tàu seo”. Bà Viết già cả đời đi 

khâu vá thuê để kiếm miếng ăn cho qua ngày, tài sản của bà chỉ là cái áo bông mỏng và đôi 

dép bà mua từ thời còn con gái. Đối với con người, sống là một niềm vui, niềm hạnh phúc 

vậy mà đối với bà Viết cái chết mới là điều may mắn. “Đám ma bà Viết. Sao bà ấy đi 

nhanh thế, như đi ngủ. Thôi, cũng may”. Ông hai Tây biết việc lấy đinh đóng vào mũi là 

rất nguy hiểm song ông vẫn phải làm việc đó mua vui cho người nhằm kiếm miếng ăn. 

Xem ông làm xiếc, người ta cho tiền như là của bố thí cho một kẻ khốn cùng, “Một chinh 

đây. Rút đinh ra, rút ra. Ghê bỏ mẹ!”. Con người trong Chuyện cũ Hà Nội luôn quẩn quanh 

trong cái đói. Sự khốn cùng của cái đói đã được Tô Hoài phản ánh rất chân thực trong 

truyện Chết đói. Nạn đói năm 1945 đã làm vơi đi nửa số dân của làng Nghĩa Đô, “Chỉ 
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tháng trước, tháng sau mà ở các lớp học truyền bá quốc ngữ đã vãn hẳn. Học trò thì đói rạc 

bỏ đi đâu hết, hay là chết cũng không biết nữa...” 

Chuyện cũ Hà Nội là bức kí họa với những nét buồn mong manh bằng hình tượng 

ngôn từ sống động. Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc từng nói, “Hà Nội thật đa dạng 

khiến tôi yêu mến. Tôi yêu một Hà Nội sang trọng, tài hoa, thanh lịch lẫn một Hà Nội lầm 

than, lầm lũi nhiều cơ cực. Muốn hiểu về Hà Nội bạn phải có một tấm lòng với Hà Nội” 

[4]. Sinh ra và lớn lên ở Hà nội, Tô Hoài hẳn là người rất hiểu Hà Nội, yêu Hà Nội, có tấm 

lòng với Hà Nội như thế. 

2.4. “Chuyện cũ Hà Nội” - Tập khảo cứu về nếp sống, phong tục và thú chơi 

của nguời Hà Nội 

Chất phóng sự trong Chuyện cũ Hà Nội được thể hiện rõ nét qua những trang văn viết 

về nếp sống, phong tục và thú chơi của người Hà Nội. Một mặt Tô Hoài khắc họa biết bao 

cảnh lầm than đau khổ của dân nghèo phố thị bị bóc lột, áp bức; nhưng mặt khác tác giả 

cũng dành nhiều trang viết đi sâu vào đời sống văn hoá âm thầm chảy trôi với bao phong 

tục, tập quán, lễ hội làm nên sắc diện của Hà Nội xưa - như tác giả tự nhận, “là tự thuật đời 

sống tinh thần, vật chất và hoạt động của một địa phương, là khơi gợi và xem xét thấy 

được lịch sử mỗi vùng làm nên hình ảnh cả nước, cả dân tộc, có nối tiếp và lâu dài. Nó 

cũng là kỷ yếu đời người, bài học hôm nay và mai sau”. 

Chuyện cũ Hà Nội là “một niềm hoài cựu miên man” về một thành phố mà ở đó người 

ta thấy được bức tranh đô thị hóa cùng với nếp sống, phong tục cùng với nét văn hóa độc 

đáo về ẩm thực và thú chơi riêng. Một Hà Nội xưa cũ với người và cảnh, nếp sống và 

phong tục... Qua những trang văn, Tô Hoài đã đem lại cho người đọc một lượng kiến thức 

rất phong phú về xã hội học, dân tộc học và phong tục học. Giống như một nhà phóng sự, 

Tô Hoài đã cung cấp cho người đọc những tri thức đầy đủ, phong phú, chính xác về văn 

hoá, lịch sử và con người Hà Nội. Tác giả hiện lên là một người đầy am tường và hiểu biết 

về xã hội, không gian được mở rộng các vùng quê ven đô đến 36 phố phường: làng Yên 

Thái, chợ Bưởi, làng Vòng, làng Láng... Nhân vật được nói đến trong Chuyện cũ Hà Nội 

cũng có tên tuổi nhất định: bà Viết, bác Khán góa vợ, cô Ba Tý lên đồng... Cùng với việc 

chọn chữ, đặt câu, gạn lọc chi tiết, sắp xếp tình huống qua góc nhìn hồi tưởng của thể hồi 

kí, và sự ghi chép chi tiết của một cây viết phóng sự tài ba, Tô Hoài đã tái hiện bức tranh 

đời sống, văn hóa của một thành phố nghìn tuổi đang đô thị hóa. 

Bức tranh Hà Nội trong Chuyện cũ Hà Nội được phục dựng với hai màu sắc chính: Cái 

nhìn chân thực về cuocọ sống của người dân nô lệ mất nước và góc nhìn sâu vào đời sống 

văn hoá tinh thần của người dân, vẻ đẹp của phong tục tập quán, lễ hội, văn học dân gian 

và sức mạnh tinh thần bền vững. Chuyện cũ Hà Nội có một mảng nói về phong tục, như 
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đám múa sư tử đêm Rằm Trung Thu ở những phố Hàng Ngang, Hàng Đường, quang cảnh 

những ngày gần tết ở Hà Nội... Ở ven đô là những cảnh hội hè, đình đám, khao vọng, đám 

ma. Chuyện cũ Hà Nội mang rõ nét dấu ấn của tập kí sự về văn hóa, phong tục. Xét về 

phương diện văn hoá tinh thần, tác phẩm ánh lên những nét đẹp của lễ tết, phong tục tập 

quán xưa. Từ góc nhìn chung của văn hoá Việt, lễ hội bao giờ cũng tạo nên một không 

gian sống thực yên ấm, no đủ, hạnh phúc ngay cả khi cuộc sống còn đói khổ cùng cực, 

“nhà nghèo chạy cái tết bở hơi tai” nhưng vẫn chuẩn bị cho ngày đó với tất cả tâm hồn cho 

người sống và cho cả tổ tiên ông bà “đến hôm tất niên mới mò được ra chợ mua miếng thịt 

lợn, nén hương, gọi cho là có tết nhất”. Nét vui của Tết lại hiện lên trong niềm vui thơ trẻ 

với “bánh pháo tép”, “miếng khế khô lẫn mật gừng”, “đôi guốc mộc mới”... Đó còn là 

chuyện về những “ngày giỗ Tổ” nghề giấy, nghề lụa, ông công ông táo, chiều ba mươi 

cúng trừ tịch, lễ hoá vàng, tết bánh trôi, bánh chay, tháng năm tết Đoan Ngọ mừng hoa quả 

mới. Sau lễ tết là đến hội hè đình đám, Làng Mọc tháng giêng vào hội đánh cờ người, 

tháng tám hội đền Ghềnh, hội rước kiệu bò ở Đền Trại, Thủ Lệ, hội làng Đông, làng Hồ 

rước về đền Voi Phục... cả một không gian rộn rã, vui tươi mang màu sắc tâm linh được tái 

hiện sống động, gợi lên nét đẹp của văn hóa kinh thành. 

Trong Chuyện cũ Hà Nội, chúng ta còn bắt gặp cái nhìn của Tô Hoài như một nhà 

phóng sự khi khám phá văn hóa ẩm thực Hà thành. Những câu chuyện về nguồn gốc món 

ăn của Hà Nội được kể lại tràn đầy màu sắc và hương vị, sự thay đổi của món phở, từ gánh 

phở ngoại ô đến phở không người lái, tô phở vịt, “Vẫn phở nhưng phở đã thay đổi nhiều, 

theo thời gian và theo thời thế... Giờ đây trong phở lại có thêm hai quả trứng gà, nửa 

khoanh giò lụa, một cục thịt mọc trắng hếu”. Những món ăn phản ánh đời sống của người 

dân qua mỗi thăng trầm lịch sử, “Con sâu, cái kiến và chiếc bánh cuốn cũng có bước 

đường đời của nó”. Kể chuyện “ăn” rồi chuyện “mặc” của người Hà Nội, trong truyện 

Chiếc áo dài, Tô Hoài cũng chỉ ra sự khác biệt trong trang phục của chiếc áo dài hồi đầu 

thế kỉ XX “Cũng là áo dài nhưng không phải cái nào cũng giống cái nào. Ở mỗi vùng, mỗi 

tầng lớp may mặc cũng khác nhau”. Nét đẹp của con gái Hà Thành còn được thể hiện ở 

những kiểu áo dài khác nhau theo từng thời kì. Tô Hoài cũng tìm về lịch sử của chiếc nón 

lá, miêu tả sự khác biệt giữa “nón cu li” và “nón bài thơ”. Ông dành nhiều trang văn để viết 

về những thú chơi của người Hà Nội: chơi sáo, chơi diều, chơi cờ...  

Với cái nhìn nhân văn chân thực, nhà văn viết về Hà Nội như cái nhìn vốn có, không 

thêm, không bớt, không tô vẽ. Đối với nếp sống sinh hoạt văn hóa đời thường, Tô Hoài đã 

làm sống dậy cả những vẻ đẹp một thời xưa cũ, từ cái ăn cái mặc, nếp nghĩ, cách đối nhân 

xử thế, những phong tục đã mai một, những lễ hội với tất cả nét tinh khôi nguyên sơ tưởng 

đã mất từ lâu. Bên cạnh đó, trong dòng chảy của lịch sử và tác động của nhiều yếu tố xã 

hội, nhà văn cũng không ngần ngại chỉ ra sự tồn tại và cả nguy cơ phát triển của những hủ 

tục lạc hậu về ma chay hiếu hỉ, giỗ chạp... cùng sự nhố nhăng hỗn tạp của nền văn hóa 
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đang bị ngoại lai. Qua đó, Tô Hoài thể hiện mong muốn bảo tồn, phát huy những nét đẹp 

thanh nhã, trước sự bùng nổ của những gì quá thực dụng. 

Với đặc trưng của thể hồi kí, phóng sự, không gian nghệ thuật trong Chuyện cũ Hà 

Nội là không gian hiện thực, không gian thế sự, sinh hoạt, đời thường gắn với con người 

lao động và cuộc đời tác giả. Thời gian nghệ thuật trong Chuyện cũ Hà Nội là thời gian của 

quá khứ, là thời gian của kí ức lan tỏa, là thời gian của cảm xúc. Tô Hoài miêu tả không 

gian Hà Nội gắn liền với lịch sử. Ông nhấn mạnh sự khác xa của không gian Hà Nội thời 

nay, “Hà Nội xưa kia không có các huyện ngoại thành. Lên đến Bưởi đã là ngoại ô. Ra Cầu 

Giấy, nói đầy đủ là ra Ô Cầu Giấy là đã hết địa phận thành phố”. Đọc Chuyện cũ Hà Nội 

của Tô Hoài, người đọc vẫn có cảm giác giống như xem một cuốn phim quay chậm từ quá 

khứ xa đến gần và trở về hiện tại.  

3. KẾT LUẬN 

Ở Chuyện cũ Hà Nội, với sự giao thoa của thể loại bút kí, hồi kí, phóng sự, Tô Hoài đã 

viết nên những trang văn với cảm quan hiện thực - lịch sử sâu sắc, tái hiện không gian văn 

hóa và đời sống của cả một thời kì lịch sử trên mảnh đất ngàn năm văn hiến. Đó là cảm 

nhận riêng của Tô Hoài về Thủ đô, trong đó chứa đựng những quan niệm và cách cắt nghĩa 

riêng của nhà văn về cuộc sống và về nghệ thuật. 

Chuyện cũ Hà Nội xứng đáng là tập “Vũ trung tùy bút thời hiện đại”, vừa giàu phong 

vị văn hóa - lịch sử, vừa làm hiện lên “muôn mặt đời thường” của một quá khứ không xa 

của Hà Nội, mà nhà văn với tư cách một chứng nhân. Tác phẩm là một bộ sách quý nhìn từ 

phương diện lịch sử, văn hoá, dân tộc, xã hội... khiến những người yêu Hà Nội phải ngỡ 

ngàng, xúc động trước bức tranh sống động giàu chất liệu hiện thực về một Hà Nội của 

ngày xưa./. 
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THEME ON HANOI THROUGH OLD STORIES  

OF HANOI BY TO HOAI 

Abstract: To Hoai is a great author of Vietnamese modern literature, in his writing 

career, he has left hundreds of works in many genres: short stories, long stories, novels, 

memoirs... With each piece of writing, he also had the remarkable works. In the memoir, 

Chuyen cu Ha Noi (Hanoi Old Stories) emerged as a special case. This work has affirmed 

that the topic of Hanoi is a source of inspiration, shaped during To Hoai's writing career. 

It not only shows To Hoai’s multidimensional perspective as a writer and a cultural 

researcher of Hanoi throughout the history, but also shows the highlights of To Hoai 

writing style, especially in the interference of literature’s genres. 

Keywords: To Hoai, Ha Noi, memoir, reportage 
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THIÊN NHIÊN TRONG THƠ VIẾT CHO THIẾU NHI 

CỦA MỘT SỐ NHÀ THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

Lê Thị Quế 

NCS, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Trong sáng tạo nghệ thuật thiên nhiên luôn được xem là một trong những đề tài 

quan trọng, là nguồn cảm hứng bất tận để các nhà thơ, nhà văn gửi gắm, bày tỏ quan 

điểm nghệ thuật của mình đối với cuộc sống. Với riêng các nhà thơ viết cho lứa tuổi thơ, 

thiên nhiên đã trở thành một hình tượng độc đáo để nhà thơ tái hiện, gợi dẫn và lí giải 

những thắc mắc của trẻ. Từ đó, những bài học giáo dục về tình yêu thiên nhiên, quê 

hương, đất nước... được chính các em tự nhận thức. Bài viết này tìm hiểu sâu hơn thiên 

nhiên - một đề tài đặc sắc làm nên sức hấp dẫn trong thơ viết cho thiếu nhi. 

Từ khóa: Thiên nhiên, thơ viết cho thiếu nhi, cây quả, hoa lá, loài vật. 

Nhận bài ngày 2.7.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 5.8.2019. 

Liên hệ tác giả: Lê Thị Quế; Email: quele151282@gmail.com 

1. MỞ ĐẦU 

Thiên nhiên là một trong những đề tài lớn, là nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào của 

các nhà thơ. Và đặc biệt qua những trang thơ viết cho thiếu nhi, khung cảnh thiên nhiên 

hiện lên vừa chân thực, vừa sinh động, vừa lãng mạn, tạo thành một không gian nghệ thuật 

thẩm mĩ rất riêng mang đậm dấu ấn cái nhìn trẻ thơ... Trong bài viết này, chúng tôi phân 

tích thiên nhiên trong thơ viết cho thiếu nhi qua ba phương diện chính: bức tranh thiên 

nhiên bốn mùa, thế giới cây quả, hoa lá và thế giới loài vật.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Bức tranh thiên nhiên bốn mùa 

Thiên nhiên với tất cả vẻ đẹp, sự phong phú đa dạng, sự biến hóa kỳ diệu... luôn mở 

rộng nhận thức, phát triển trí tưởng tượng và bồi đắp tâm hồn cho tuổi thơ. Thiên nhiên 

bốn mùa xuân, hạ, thu, đông không thể thiếu trong thơ viết cho thiếu nhi mọi thời đại, mọi 

nơi, mọi lúc.  

Võ Quảng, bằng sự trân trọng tuổi thơ, tình yêu cuộc sống, ý thức sâu sắc về thiên 

chức người cầm bút, nhà thơ như một họa sĩ tài ba đã quan sát và chắt lọc những nét tiêu 
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biểu của cỏ cây, hoa lá... đã dệt lên một thế giới thần tiên để dâng tặng cho các em. Vườn 

thơ ấy, có những bức tranh lộng lẫy của thiên nhiên mùa xuân được thâu tóm những nét 

điển hình nhất. Đây là một thoáng đổi thay của trời đất khi mùa xuân chợt đến qua sự thức 

tỉnh của chồi biếc: “Mầm non mắt lim dim/ Cố nhìn qua kẽ lá/ Thấy mây bay hối hả/ Thấy 

lất phất mưa phùn”. Rồi cả đất trời xôn xao, chim muông ríu rít, khe suối rì rào, mầm non 

bật dậy trong không khí tràn đầy sức sống, góp một sắc xanh tô điểm mùa xuân thêm rạng 

rỡ: “Vội bật chiếc vỏ rơi/ Nó đứng dậy giữa trời/ Khoác áo màu xanh biếc” (Mầm non - Võ 

Quảng). Còn đây là những chiếc “mầm bé” mà Ngô Viết Dinh tặng cho tuổi thơ, thêm vào 

cho đời một sắc xanh non: “... Ơ!/ Mầm bé/ Trên cành/ Mặc áo xanh/ Ra chơi tết” (Những 

chiếc mầm bé - Ngô Viết Dinh)... 

Viết về thiên nhiên cho trẻ thơ và bằng cái nhìn của trẻ thơ, các nhà thơ thường đem 

đến sự tinh khôi, y như đôi mắt ngây thơ của trẻ đang mở ra tròn xoe, luôn tò mò muốn 

hiểu, muốn biết mọi điều bí mật của vũ trụ. Bằng những hình ảnh thiên nhiên gần gũi với 

cuộc sống như: mặt trời, mây, nắng, núi, hoa đào, hoa lê, hoa mận..., mùa xuân trong thơ 

thiếu nhi Dương Thuấn đẹp rực rỡ, tươi sáng với đầy sự hấp dẫn, cuốn hút, mời gọi... Mùa 

xuân như một người bạn đồng hành tuổi thơ của các em: “Hoa đào nở thắm rồi/ Rừng hoa 

ban nở trắng/ Dậy ra núi cùng chơi/ Mùa xuân đã đến rồi” (Bài ca mùa xuân). Hoa đào 

bừng nở là mùa xuân về, đánh thức cả trời lộc biếc, xua đi mùa đông giá rét. “Suốt mùa 

đông lạnh giá/ Chồi nhú trong nách cây/... Sớm nay mùa xuân đến/ Nghe mưa bay nhè nhẹ/ 

Chồi non bừng mở mắt/ Nạy vỏ ra, xinh thay” (Chồi).  

Mùa hạ cũng thế, gắn với khung cảnh quê thoáng đãng, yên bình. Giữa trời, mây, nước 

êm ả, rực rỡ, chói chang những đóa sen hồng: “Hoa sen sáng rực/ Như ngọn lửa hồng/ Một 

chú bồ nông/ Mải mê đứng ngắm/ Nước xanh thăm thẳm/ Lồng lộng mây trời/ Một cánh 

sen rơi/ Lung linh mặt nước” (Có một chỗ chơi - Võ Quảng). Đôi khi mùa hạ kèm theo cái 

nóng dễ làm người khó chịu, bị xem là “đáng ghét” thì trong thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, 

nóng cũng rất thích và mùa hè là người bạn tốt mang nhiều niềm vui đến cho trẻ: “Bạn có 

biết mùa hè/ Thích nhất là cái nóng/ Nó làm đổ mồ hôi/ Và làn da căng bóng/ Mùa hè làm 

cho sóng/ Dát vàng giữa biển xanh/ Mùa hè làm cho canh/ Ăn mát ơi là mát/ Mùa hè làm 

tiếng hát/ Hào hứng, khỏe mạnh hơn/ Mùa hè sẽ cô đơn/ Nếu như ta sợ nó/ Mùa hè như 

chó nhỏ/ Tung tăng ở quanh ta/ bạn là mùa hè à?/ Quệt mồ hôi, chào bạn”.  

Dàn nhạc mùa hè của Dương Kỳ Anh như là một dàn hợp xướng, mà chiếc màn 

nhung khép - mở trên sân khấu chính là hoa phượng đỏ... và trước thanh âm mùa hạ rền 

vang, đâu chỉ có tiếng ve: “Tiếng ve bay ra/ Từ hoa loa kèn/ Nhạc trưởng ve kim/ Mở màn 

mùa hạ”, mà còn có “Tiếng chim tu hú/ Tiếng nhị tiếng hồ/ Tiếng chim cúc cu/ Cung trầm, 

cung bổng/ Véo von, lồng lộng/ Sáo sậu lưng trời/ Cào cào giã gạo/ Nhịp chày sóng đôi...”. 

Mùa hạ trong thơ Nguyễn Viết Bính cũng có “tiếng chim tu hú” da diết tình quê: “Đi biệt 

tháng ngày/ Mà sớm nay/ Tiếng chim tu hú/ Bên góc vườn mê say/ Nắng hè đã về đây/ 
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Đồng xanh óng mịn/ Rặng vải dần chín/ Màu đỏ ấm quê nhà”. Chỉ một tiếng chim tu hú 

mà đã có thể “Đánh thức mùa vải dậy - Ngọt dần với bình minh”... Rồi mùa hạ khó quên 

với những cơn mưa rừng, suối lũ “Tháng sáu mưa ngàn/ Bất ngờ cơn suối lũ” (Tháng sáu - 

Dương Thuấn) và sau những cơn mưa ấy măng vầu, măng trúc cựa mình vút khỏi mặt đất: 

“Măng vầu cởi áo/Mở lá cánh ve/ Nhú ra mùa hè/ Ông trời thở phè/ Bay từng phoi lửa/ 

Ông sấm ra cửa/ Tập súng trên cao...” (Vào hè, in trong tập Cưỡi ngựa đi săn - Dương 

Thuấn)... Như vậy, không miêu tả nhiều nhưng chỉ qua một vài nét phác họa, khung cảnh 

thiên nhiên mùa hạ đã hiện lên với tất cả những gì đặc trưng nhất dưới những trang thơ 

thiếu nhi của các nhà thơ. 

Nếu như mùa thu trong thơ xưa nay thường mang đến một nỗi buồn man mác, dịu nhẹ 

trong lòng người, thì trong thơ viết cho thiếu nhi, mùa thu lại đem đến cho các em tâm 

trạng rộn ràng, náo nức tựu trường. Trong niềm vui được gặp lại bạn, gặp lại cô sau thời 

gian nghỉ hè, thiên nhiên mùa thu dường như cũng đẹp hơn, tươi vui, trong sáng hơn theo 

từng bước chân đến trường của các em: “Ðêm qua trời hiu hiu gió/ Sớm ra lành lạnh hơi 

người/ Suối thu sắc xanh như lá/ Một năm học mới đến rồi” (Cô giáo bản - Dương Thuấn). 

Không phải chỉ một góc vườn, một con đường mà cả núi rừng ngập tràn trong sắc vàng 

kiêu hãnh của mùa thu. Thiên nhiên mùa thu đã để lại ấn tượng mạnh, khơi nguồn cảm xúc 

cho trẻ thơ. Mùa thu với những cơn mưa vàng của lá rừng: “Mùa thu/ Trời thổi lá vàng rơi 

lả tả” (Trời - Lò Ngân Sủn). Mùa thu có ánh trăng lung linh, huyền ảo, tỏa sáng núi đồi 

trong ngày tết trẻ thơ trong thơ Niê Thanh Mai: “Lửa đuốc cháy bập bùng/ Mặt trăng tròn 

lấp ló/ Theo chân bầy trẻ nhỏ/ Trăng dải ánh hoa vàng” (Trung thu - Niê Thanh Mai). 

Trong thơ Võ Quảng, mùa thu được biểu hiện một cách tinh tế, đáng yêu, từ những cái run 

rẩy, đến sự hoảng hốt ngộ nghĩnh của chú thỏ con. “Thỏ con run rẩy/ Hoảng hốt kêu la/ - 

Ối mẹ! ối cha/ Ôi! Kìa, cháy lớn!” (Thỏ con - Võ Quảng). Thỏ con đâu biết đó là sự 

chuyển mùa đến kỳ lạ, mà phải nhờ sự giải thích của thỏ mẹ, thỏ con mới biết một mùa thu 

lại đến, mùa thu làm cho tiết trời thêm mát mẻ, mọi vật đều trở nên tươi. “Lửa kia rực đỏ/ 

Là những rừng bàng/ Tiết thu vừa sang/ Nhuốm thành màu lửa!” (Thỏ con - Võ Quảng).  

Cùng với các mùa xuân, hạ, thu thì mùa đông trong thơ viết cho thiếu nhi cũng thường 

gắn liền với những nét đặc trưng và tạo được dấu ấn riêng... Võ Quảng thực sự đã tạo nên 

một tâm thế nhẹ nhàng, hứng khởi cho trẻ khi tiếp cận tác phẩm. Mùa đông được báo hiệu 

từ tiếng kêu của những con vật đáng yêu: “- Rét quá! Rét quá!/- Ai kêu đó hả?/ - Tôi là 

mèo đây! - Đi bắt chuột ngay/ Mày sẽ hết rét!” (Kêu rét - Võ Quảng). Mùa đông cả gia 

đình quây quần bên bếp lửa hồng trong nhà sàn vừa sưởi ấm, vừa chuyện trò rôm rả, vừa 

nghe tiếng ngô nếp nướng lép bép thật vui tai như trong thơ thiếu nhi Dương Thuấn. "Mùa 

đông vừa mới đến chiều nay/ Tối cả nhà quay mặt vào bếp lửa/ Nghe vui tai hạt ngô nướng 

nổ/ Gió vuốt cành lê buốt rợn người” (Mùa đông, in trong tập Chia trứng công - Dương 

Thuấn). Ở Bông hoa trinh sát của Mai Văn Hai, bằng 8 dòng thơ và sử dụng 4 lần phép 
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nhân hoá, bông hoa đã được làm lạ hóa đi. Người đọc hiểu bài thơ, đồng thời giải đáp cả 

thắc mắc về đối tượng đã được lạ hoá. Bắt đầu đi từ hoàn cảnh, thời gian xuất hiện của cái 

bông hoa lạ kỳ. Đó là giữa mùa đông lạnh giá, khi mọi vật đều ủ ê, co ro tránh rét: “Gió 

bấc thổi nhiều quá/ Đẩy mùa đông dài ra/ Lưới mưa phùn kéo qua/ Ngăn bước ngày xuân 

lại/ Cây không chịu được rét/ Đứng run bên lề đường/ Ếch thôi nhảy bờ mương/ Khép cửa 

hang đi ngủ” (Bông hoa trinh sát - Mai Văn Hai). Có thể nói, trong con mắt của các nhà 

thơ, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông không có mùa nào xấu, mỗi mùa đều có những đặc trưng, 

vẻ đẹp riêng. Chính vì vậy mà nhà thơ Võ Quảng đã dí dỏm gọi bốn mùa như bốn người 

chăm chỉ, đầy trách nhiệm để giữ cho đất nước luôn luôn mới mẻ: “Thay ca đổi kiếp/ Đổi 

mới non sông/ Xuân, Hạ, Thu, Đông/ Mỗi người một vẻ” (Bốn người - Võ Quảng).  

2.2. Thế giới cây quả, hoa lá 

Thiên nhiên trong thơ cho thiếu nhi không phải là thiên nhiên nhìn qua lăng kính tâm 

trạng, kiểu “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Truyện Kiều) hay thiên nhiên thường 

gắn với số phận, nỗi niềm của con người trong thơ xưa... mà là thiên nhiên qua ánh mắt trẻ 

thơ, là “góc sân và khoảng trời” đầu tiên trẻ tiếp xúc để rồi luôn hằn sâu trong trí nhớ, góp 

nền quan trọng trong việc hình thành nên tính cách của trẻ.  

Cùng với bức tranh thiên nhiên đặc trưng bốn mùa, các nhà thơ thiếu nhi đã tạo dựng 

nên một thế giới các loại cây cỏ, hoa lá tiêu biểu cho thiên nhiên trong “khu vườn thiếu 

nhi” của mình. Xuân Quỳnh, với tấm lòng yêu trẻ, đã mang đến cho các em sự hiểu biết lí 

thú về đặc điểm của từng loài cây, loài quả gần gũi với tuổi thơ. Trong cách nói, cách miêu 

tả đó, loại quả nào hiện lên cũng ngon lành, hấp dẫn như những món quà đầy ý nghĩa: 

“Quả me có vị chua/ Làm ô mai ngon tuyệt/ Nắng ở trong quả mít/ Mùi thơm trong quả 

mơ/ Xù xì cái quả na/ Mà ngọt ơi là ngọt!” (Kể chuyện quả - Xuân Quỳnh).  

Võ Quảng yêu hồn nhiên, thắm thiết thế giới cây cỏ, hoa lá và vạn vật xung quanh. 

Ông phát hiện ra những vẻ đẹp thiên nhiên gần gũi mà kì diệu. Đó có thể là vườn xuân rực 

rỡ sắc màu mà ông gọi là “Các màu sắc quý... Đủ sắc trời mây”, “Mờ ảo tưng bừng/ Thêm 

nhiều sắc lạ/ Hoa hòe, cánh trả/ Cổ vịt, thanh thiên/ Lá mạ, hoa hiên/ Cánh sen, hoa lí” 

(Các màu sắc quý - Võ Quảng). Đó có thể là mảnh vườn với những loài hoa đơn sơ, mộc 

mạc, giản dị: “Hoa cải li ti/ Đóm vàng óng ánh/ Hoa cà tim tím/ Nõn nuột hoa bầu/ Hoa ớt 

trắng phau/ Xanh lơ hoa đỗ” (Ai cho em biết - Võ Quảng). Đó cũng có thể là Con đường 

nhỏ với bụi ngải hoang mọc chen bồm bộp, là một chỗ chơi với “hoa sen rực sáng, như 

ngọn lửa hồng”, một mần non khi mùa xuân tới bỗng bật dậy “khoắc áo màu xanh biếc”. 

Chỉ với một chiếc giỏ cầm tay nhà thơ lại đưa chúng ta vào một thế giới màu vàng óng 

ánh, huy hoàng. “Màu tím màu vàng/ Đủ màu tươi thắm/ Đỏ nhợt, đỏ nóng/ Vàng nhạt, 

vàng nung” (Các màu sắc quý - Võ Quảng). Quả ít xuất hiện trong thơ Võ Quảng nhưng 

khi ông nhắc đến cũng khá sâu sắc, tô thêm sắc màu cho cây, cho khu vườn: “Những quả 
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chín đỏ/ Hạt dưới nắng mai/ Những chùm quả sai/ Cười tỏa nắng mới” (Quả đỏ -  

Võ Quảng).  

Phạm Hổ tinh tế, giàu cảm xúc, sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Tác giả đã nhìn 

vạn vật qua lăng kính trẻ thơ, đã nói hộ các em một cách chân thực, sinh động về những 

người Bạn trong vườn với vô số loài cây, loài hoa, loài quả. Ông không chỉ miêu tả cụ thể 

hình dáng, màu sắc hương vị như thực tế mà còn hình tượng hóa lên để nó sinh động và có 

nhiều cảm xúc. Đó là hình ảnh cây dưa mẹ “yếu mềm” và đàn dưa con “to nặng”. Hình 

dáng dưa mẹ mềm nhưng lại rất mạnh mẽ bởi nội lực bên trong. Người mẹ ấy đã vắt kiệt 

sức mình để sinh thành và nuôi dưỡng những đứa con của mình: “Dây dưa hấu yếu mềm/ 

Sinh con to, nặng/ Mẹ không bế nổi con/ Đành trao nhờ đất ẵm” (Dưa - Phạm Hổ). 

Gần gũi với trẻ em Việt Nam là mỗi góc vườn. Trong góc vườn thân yêu đó, khế là 

một loài cây rất quen thuộc. Phạm Hổ cũng đã miêu tả từng chùm hoa, múi quả, đặc tính 

và tác dụng của nó: “Hoa từ trên cao/ Rủ nhau xuống giếng/ Tắm xong hoa tím/ Theo gầu 

nước lên/Ai nặn nên hình/ Khế chia năm cánh?/ Khế chín đầy cây/ Vàng treo lóng lánh...!/ 

Con cua, con hến/ Giữa ruộng, ven sông/ Nấu chung sao khế/ Cơm canh ngọt lòng...”  

(Khế - Phạm Hổ).  

Một loài cây mọc bên bờ ao, góc vườn, hoa màu tím, quả hình năm cánh, khi chuyển 

sang màu vàng, là gia vị không thể thiếu trong món canh chua đồng quê... Những đặc tính 

này của khế thì ai cũng rõ nhưng Phạm Hổ đã làm cho nó trở nên sinh động hơn bằng 

những hình ảnh ví von rất ngộ: “Hoa từ trên cao/ Rủ nhau xuống giếng”. Với một câu hỏi 

tu từ “Ai nặn nên hình?”, Phạm Hổ đã khiến trẻ em tò mò, thích thú. Nhà thơ còn đưa các 

em trở về với món ăn dân dã, quen thuộc từ bao đời nay, đó là món canh cua nấu khế một 

món ăn mạng đậm hương vị đồng quê mà tuổi thơ không sao quên được cái vị chua chua 

của khế được hòa quyện với vị ngọt của cua. Hình ảnh “Khế chín đầy cây/ Vàng treo lóng 

lánh” khiến ta nhớ đến câu chuyện Cây khế đầy hấp dẫn trong kho tàng truyện cổ dân gian. 

Phạm Hổ đã miêu tả rất sinh động và thú vị với các loại cây hoa cho bé thấy sự kì diệu của 

thiên nhiên. Không những thế ông còn đưa trẻ trở về với câu truyện cổ thần tiên khi miêu 

tả cây thị: “Bà kể: thị này/ Ngày xưa cô tấm/ Chui vào đấy trốn/ Đợi ngày gặp vua...” (Thị 

- Phạm Hổ). Chân thực, sinh động là những gì Phạm Hổ đã dành cho những người Bạn 

trong vườn. Và không chỉ có dưa, khế, thị mà còn biết bao nhiêu cây, lá, hoa, quả khác nữa 

như: lựu, na, dứa, roi, ổi, bưởi, sầu riêng... cũng được nhà thơ miêu tả như những gì chúng 

vốn có. 

Nếu như Phạm Hổ có cả một tập thơ về cây cối - tập Bạn trong vườn quen thuộc với 

thiếu nhi ở miền xuôi thì Dương Thuấn - nhà thơ Tày lại dành nhiều tâm huyết giới thiệu 

với trẻ thơ, nhất là trẻ thơ miền núi muôn loài cây quả, hoa lá mà nhiều loài chỉ ở miền núi 

mới có, như cây chuối rừng với mùi thơm đầy sức hấp dẫn, mời gọi của quả chín khiến cho 
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những chú sóc nửa đêm cũng phải lao lên ngọn cây để đi tìm: “Chuối rừng chín thơm thật 

thơm/ Mùi hương thoảng bay lên triền dốc/ Chú sóc đang ngủ say liền tỉnh giấc/ Nửa đêm 

lao lên ngọn cây cao đi tìm” (Chuối rừng - Dương Thuấn). Đó có thể là cây xổ cổ thụ được 

nhân cách hóa như một bà cụ “lụ khụ” song vẫn lặng thầm theo sát cháu con, buôn làng: 

“Lụ khà lụ khụ /Giống như bà cụ /Đứng ở bên khe /Ra nhiều quả ghê” (Xổ - Dương 

Thuấn). Là cây sui, cây sau sau cổ thụ - nhân chứng lịch sử chứng kiến bao vui buồn của 

bản làng: “Đứng bên sườn núi/ Trăm năm chẳng nói cùng ai/ Đi xa bản ai ai cũng nhớ/ Trẻ 

con nhớ mùa chim làm tổ/ Người lớn nhớ mùa lá non” (Cây sau sau. Chia trứng công - 

Dương Thuấn). Quả núc nác với sức sống mảnh liệt, mặc nắng táp, gió giật vẫn neo chắc 

trên ngọn cây: “Mặc cho nắng táp/ Mặc cho gió xoay/ To bằng bàn tay/ Dài như lưỡi mác” 

(Núc nác - Dương Thuấn).  

Viết về hoa, Dương Thuấn có những bài thơ cũng khá sâu sắc, tô thêm sắc màu cho 

cây, cho khu vườn như hoa mơ, hoa lê, hoa chít... Hoa lê “Như một đàn bướm trắng/ Đến 

đậu ở quanh nhà”; hoa mơ thì “Bông nở thành chiếc khuy/ Cài áo mây trắng xoá”... Với lối 

nói giàu hình ảnh so sánh ví von hoa lê như “đàn bướm trắng” và hoa mơ như “chiếc khuy 

cài áo mây”, thiên nhiên trong thơ thiếu nhi Dương Thuấn vừa gần gũi, mặn mà vừa có giá 

trị trực cảm mạnh mẽ, đạt hiệu quả thẩm mỹ cao. Mỗi loài cây quả, hoa lá đều dâng hương 

thơm quả ngọt và màu xanh cho cuộc sống như: “Sau mùa hái quả/ Chém đứt rễ hồng/ Từ 

vết nhựa ứ/ Mọc lên cây mầm” (Hồng sinh con. Chia trứng công - Dương Thuấn). Đặc biệt 

trong mắt nhà thơ cây nào cũng quý, loài hoa nào cũng đẹp. Không có loài cây quả, hoa lá 

nào xấu hay vô dụng, kể cả bjóoc mạ “giống chiếc váy sờn”, “giống tà ma quỷ độc” nhưng 

tác giả vẫn yêu quý và phát hiện ra vẻ đẹp của nó: “Hãy cứ nở đi bjoóc mạ ơi/ Dù ai chê 

bjoóc mạ vẫn thế/ Vẫn đẹp trong mắt ai thấy đẹp/ Vẫn say trong lòng ai mê say” (Bjoóc 

mạ. Chia trứng công - Dương Thuấn). Có thể nói, những bài thơ viết về cây quả, hoa lá 

trong thơ viết cho thiếu nhi như là món ăn tinh thần quý giá mà các nhà thơ đã trân quý 

tặng cho các em. Qua đó, giúp các em nhận ra những đặc điểm riêng và công dụng của 

chúng, và các em không chỉ được mở rộng nhận thức về thế giới tự nhiên, môi trường xung 

quanh mà còn được tiếp thêm tình yêu thiên nhiên đất nước, ý thức giữ gìn, bảo tồn môi 

trường thiên nhiên, bảo vệ màu xanh cho quê hương, đất nước. 

2.3. Thế giới loài vật 

Thơ viết cho thiếu nhi phong phú, đa dạng, thể hiện trước hết ở tính chất rộng rãi và 

nhiều màu sắc của đề tài. Bởi thơ viết về lứa tuổi thơ trước hết phải luôn phản ánh sinh 

hoạt của các em. Cảm xúc thơ nảy sinh gắn liền với thế giới tự nhiên, thế giới loài vật và 

con người xung quanh trẻ. Trong thế giới loài vật, đàn gà được miêu tả, nói đến với nhiều 

dáng vẻ khác nhau. Hoàng Thanh Hà như đang nâng niu, vuốt ve chú gà con xinh xắn đáng 

yêu: “Như cục tơ nhỏ/ Lăn tròn, lăn tròn” (Đàn gà. Tác phẩm mới, số 2/1969). Trong thơ 
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Phạm Hổ, đàn gà hồn nhiên, sống động, đáng yêu... có khi lại còn “cựa quậy”, còn “nhao 

nhao” cả lên ngay trong giấc ngủ, khác gì bầy trẻ hiếu động: “Mẹ gà hỏi con/ Ngủ chưa 

đấy hả?/ Cả đàn nhao nhao/ Ngủ rồi đấy ạ!” (Ngủ rồi - Phạm Hổ). Ở đây, thơ vừa có chất 

vui, chất ngộ và cả chất truyện, ngôn ngữ đối đáp. Cái nhìn thiếu nhi, nét hồn nhiên bất 

ngờ đã đem đến thành công cho nhiều bài thơ.  

Viết về loài vật quen thuộc quanh cuộc sống các em, thơ Võ Quảng là những niềm vui. 

Niềm vui có khi cất lên thành tiếng, thậm chí rất nhiều tiếng; có khi chỉ là những nụ cười 

tủm tỉm, niềm vui không cất lên thành tiếng. Trong Gà mái hoa, là những tiếng kêu vui của 

mái hoa, trống xám, của vịt, ngỗng, chó, lợn và ếch... là những tiếng cười hát của Tý và các 

bạn Tý chung quanh đàn gà con vừa mới nở, và là niềm vui của sự sinh sôi. Thuyền lướt là 

niềm vui của đàn vịt khi gặp nước, niềm vui của sự hòa hợp, những gì cần được sống bên 

nhau. Anh Đom đóm, Ba chị gà mái, lại là niềm vui của những con người lao động, của 

những đóng góp lặng lẽ mà lớn lao. Bài thơ Anh Đom đóm có 5 khổ, 40 câu, kể chuyện anh 

Đom đóm đêm đến lên đèn đi gác cho cò con, chim non ngon giấc và đến hừng đông thì tắt 

đèn về nghỉ. Sự phát và tỏa sáng trong đêm của anh Đom đóm, dầu rất nhỏ nhoi nhưng lại 

là việc làm chuyên cần và tự nguyện của sự cống hiến, cách sống hữu ích, có ý nghĩa. “Mặt 

trời gác núi/ Bóng tối lan dần/ Anh Đóm chuyên cần/ Lên đèn đi gác” (Anh đom đóm - Võ 

Quảng). Cái vòng liên tưởng mở ra. Bài thơ chan chứa một tình cảm nhân đạo đẹp đẽ, anh 

Đom đóm là một người lính gác chuyên cần đêm đêm xách đèn đi bảo vệ cho giấc ngủ của 

mọi người, bảo vệ cho cuộc sống êm đềm, hạnh phúc của làng xóm. Một con người bình 

thường bằng sự hiện diện và hoạt động của mình đã góp cho cuộc sống những đốm sáng: 

“Từng bước từng bước/ Vung ngọn đèn lồng/ Anh Đóm quay vòng/ Như sao bừng nở/ Như 

sao rực rỡ/ Rụng giữa vườn cam...” (Anh đom đóm, in trong tập Ánh nắng sớm - Võ 

Quảng). Đến Sáu chú bói cá thì rõ ràng đây là niềm vui của cả sáu chú bói cá con đang 

hăm hở nhào lên, lộn xuống. Thật là vui vui đến rộn ràng, vui đến rối mắt. Thấy cái hoa nở 

là câu chuyện của một chú bê con, nhưng đấy cũng chính là tấm lòng của tác giả trước nỗi 

buồn của chú bê hay của những em bé. Chú bê đang nhớ mẹ, đi tìm mẹ, đi vào vườn ớt, đi 

qua vườn cà, vấp phải cái cọc nằm lăn kềnh gọi mẹ, chẳng thấy mẹ đâu đành đứng dậy và 

thấy cái hoa nở, quên hết mọi chuyện, kề mũi hít hít. Cái hoa đã hiện ra, an ủi chú bê, làm 

dịu đi nỗi đau và quên cả nỗi nhớ. Một con bê hay một chú bé nghịch ngợm, hay vòi, hờn 

dỗi ăn vạ, nhưng khóc đấy rồi lại cười ngay đấy, thấy cái gì cũng lạ, cũng vui ngay được. 

“Con bê lông vàng/ Cổ lang màu trắng/ Bê đi liến thoắng/ Miệng cứ: bê...ê/ Vấp cọc đau 

quá/ Nó ngã lăn kềnh/... Đi vào vườn trước/ Nó bước lại gần/ Nó đứng tần ngần/ Mũi kề, 

hít hít” (Chú bê con - Võ Quảng).  

Con trâu mộng là nhân vật khá quan trọng không chỉ trong thơ mà còn cả trong văn 

xuôi của Võ Quảng. Nó thực sự là người bạn của các em, chia sẻ cùng các em những buồn 

vui, từ những buổi chiều tắm trâu ngoài sông, chơi trận giả ngoài bãi, ép mía đường đến 
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những cuộc tản cư đầy gian truân. Con trâu mộng đẹp ở chỗ nó khỏe: “Da đen bóng loáng/ 

Úc rộng thênh thênh/ Đôi sừng vênh vênh/ Chóp sừng nhọn hoắt” (Con trâu mộng). Nhiều 

bài thơ của Võ Quảng như Được! được!, Thuyền lướt, Chị chẫu chàng, Gà mái hoa, Mời 

vào... là những bức tranh sinh động và nhộn nhịp, điều này rất hợp với tính hiếu động của 

các em. Thơ viết cho thiếu nhi của Võ Quảng có cả một xã hội chim thú đông vui náo 

động. Có những con vịt háu ăn cứ kéo nhau xếp hàng xung quanh chuồng lợn mà lên tiếng 

đòi: “Mau chia cám! chia cám!”. Có chú chó vàng tinh nghịch, thấy cái gì cũng chẳng để 

yên, cũng sủa, cũng cào, cũng trêu, cũng chọc, không may chọc phải cái tổ ong, bị ong đốt 

sưng cả mặt mũi. Có chú nghé con đòi học lái máy kéo, có chú rùa con biết thương mẹ, có 

chú voi con ngộ nghĩnh chăm tập thể dục... Đây chính là một xã hội nhộn nhịp, ríu rít, inh 

ỏi những tiếng nói, tiếng cười, tiếng hát của bầy trẻ. Một xã hội trẻ con luôn náo động, 

nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu, luôn muốn làm việc tốt. Dưới ngòi bút của Võ 

Quảng mỗi con vật - nhân vật trong thơ luôn hiện ra với hoạt động và các động tác của 

chúng, luôn đưa lại những bất ngờ, vì thế càng hấp dẫn tuổi thơ. Những câu chuyện trong 

thơ ông đã gây được những xúc động dịu dàng, nhẹ nhàng mà thấm thía. Đọc thơ Võ 

Quảng, cả người lớn và trẻ em đều thấy một tấm lòng yêu con người đằm thắm, đặc biệt là 

tình yêu thương dành cho trẻ. Các em luôn yêu thích và dễ đọc, dễ thuộc thơ Võ Quảng 

chính nhờ vậy. 

Nếu thơ Võ Quảng thường chú ý giáo dục các em làm những việc tốt theo năm điều 

Bác Hồ dạy như: Chăm học, chăm làm, giúp mẹ, dậy sớm, ăn ở sạch sẽ, chăm tập thể dục... 

thì nhà thơ Phạm Hổ lại đặc biệt chú ý giáo dục quan hệ bạn bè, yêu thương cho các em. 

Mỗi bài thơ của Phạm Hổ là một câu chuyện nhỏ xinh, một tiếng cười hóm hỉnh, sảng 

khoái giúp các em tìm hiểu về tình bạn trong đời sống con người và về tự nhiên, xã hội 

sinh động quanh các em. Nét nổi bật rất dễ bắt gặp trong thơ Phạm Hổ, trên cái nền chung 

yêu thương là ca ngợi tình bạn với nhiều khía cạnh tinh tế, cảm động của nó. Chú bò tìm 

bạn là một bài thơ tiêu biểu: “Mặt trời rúc bụi tre/ Buổi chiều về nghe mát/ Bò ra sông 

uống nước/ Thấy bóng mình ngỡ ai/ Bò chào: “Kìa anh bạn/ Lại gặp anh ở đây!” (Chú bò 

tìm bạn - Phạm Hổ). 

Một chú bò ra sông uống nước lúc chiều về, chợt thấy bóng mình. Bò ngỡ là có một 

cậu bạn bò từ đáy nước đến chơi, liền cất lời chào. Lầm lẫn của bò làm nước buồn cười 

quá, rung lên, bóng bò tan biến. “Bò ngỡ bạn đi đâu/ Cứ ngoái trước nhìn sau/ Ậm ò tìm 

gọi mãi”. Cái thú của bài thơ là trên thực tế chỉ có một động vật - chú bò con biết cảm 

nghĩ, mà như vậy quả thật là cô đơn và bằng cái tình, với tấm lòng đôn hậu, nhà thơ đã tạo 

ra một không gian đông đúc, ấm áp tình bạn giữa bò với mặt trời, nước, mây và cả bóng 

của bò nữa. Tất cả những người bạn ấy đều đáng yêu, đều để lại ấn tượng, góp phần bồi 

dưỡng tâm hồn các thế hệ bạn đọc nhỏ tuổi. Trẻ em khắp mọi miền đất nước đều biết và 

đọc thuộc bài thơ. Từ thế giới loài vật quen thuộc: gà, chó, mèo, chim, cá, bê, thỏ, ngan, 
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ngỗng... Phạm Hổ đã để cho các con vật hoạt động và đối thoại với nhau. Từ đó bài học về 

nhận thức, về giáo dục nhẹ nhàng tự nhiên đến với trẻ: đừng như chú ngỗng lười học bị lật 

tẩy: “Ngỗng không chịu học/ Khoe biết chữ rồi/ Vịt đưa sách ngược/ Ngỗng cứ tưởng xuôi/ 

Cứ giả đọc nhầm/ Làm Vịt phì cười/ Vịt khuyên một hồi/ - Ngỗng ơi! Học! Học” (Ngỗng 

và Vịt - Phạm Hổ). Từ tình bạn, thơ Phạm Hổ còn hướng tới giáo dục các em lòng vị tha, 

cách sống quên mình, âm thầm vì người khác. “Xe chữa cháy” hồn nhiên, ngộ nghĩnh như 

một bé trai tinh nghịch, hiếu động, thích làm việc tốt: “Mình đỏ như lửa/ Bụng chứa nước 

đầy/ Tôi chạy như bay/ Hét vang đường phố/ Nhà nào bốc lửa/ Tôi dập tắt ngay/ Ai gọi: 

“Chữa cháy”/ “Có... ngay! Có... ngay!” (Xe chữa cháy - Phạm Hổ). 

Phạm Hổ từng tâm sự trong một bài viết: “Có nhiều chuyện rất thật, mà lạ vô cùng”, 

luôn khiến ông sững sờ. Từ chuyện con sáo ăn na rơi hạt, mùa sau hạt thành cây, sáo trồng 

na mà không biết. Đến lạc ra hoa rồi mang củ giấu dưới đất. Còn Đom đóm thắp đèn bằng 

nguồn lửa nào? Tai châu chấu sao lại ở chân chứ không ở đầu... Từ những nỗi ngạc nhiên 

chân thành đó của mình, Phạm Hổ đã mang vào thơ tặng các em. Đáng quý hơn, là từ 

những điều ấy, nhà thơ khơi gợi cho các em nghĩ tới cuộc đời, cung cấp cho trẻ một góc 

nhìn mới, một cách lý giải độc đáo, đôi khi không bình thường nhưng lại trở thành có lý 

trong thơ cho thiếu nhi. Mặt mạnh của nhà thơ là viết về những cảm giác, những ấn tượng 

tươi mát, cụ thể, từ đó mà khái quát lên. Có thể nói, Phạm Hổ đã rất thành công khi nói lên 

tiếng nói của lứa tuổi thơ. Và cũng chính nhờ sự hóa thân tài tình, nhà thơ thiếu nhi Phạm 

Hổ đã mở ra trước mắt các em bao điều kỳ lạ, nhằm giúp các em vươn tới những nhận thức 

mới mẻ. Đó cũng chính là những bài học thưởng thức đầu tiên của bé về thế giới tự nhiên, 

môi trường xung quanh. Phạm Hổ đã, đang và sẽ mãi là những hành trang tuổi thơ của 

thiếu nhi Việt Nam.  

Thơ viết cho thiếu nhi của Phạm Hổ hấp dẫn bạn đọc bởi đề tài tình bạn thì Dương 

Thuấn - nhà thơ Tày cũng đã xây dựng thành công một không gian sinh hoạt của đồng bào 

miền núi vừa rộng lớn, lãng mạn, nhưng lại rất gần gũi với các em. Không gian ấy được 

Dương Thuấn dày công xây đắp, tỉ mẩn tạo dựng từ những chất liệu gần gũi, quen thuộc 

trong đời sống hàng ngày của người Tày ở vùng núi Bắc Kạn. Điều này đã làm nên nét 

khác biệt giữa thơ viết cho thiếu nhi của Dương Thuấn so với thơ của nhiều nhà thơ khác. 

Bước vào khu vườn đó, trẻ thơ được hòa mình vào thế giới tự nhiên, được hít thở bầu 

không khí trong lành, và được làm quen với thế giới vạn vật, thỏa thích ngắm các loài hoa, 

nếm các loại quả; nghe thổi khèn, nghe hát ru, nghe chuyện cổ tích, chơi ném còn, đánh 

quay, cưỡi ngựa, đi săn, bắn nỏ, đuổi sương trên cỏ, bắt cá dưới khe... Vạn vật trong “khu 

vườn” ấy được nhìn bằng cái nhìn đầu đời “của một đứa bé lần đầu chớp chớp mắt nhận ra 

hình thù, màu sắc của mọi vật xung quanh mình” [3, tr.13]. Bằng con mắt xanh non của 

con trẻ, nhà thơ mang đến cho các em những rung cảm tinh tế, nhẹ nhàng từ động tác của 

con sóc nhanh thoăn thoắt, đôi mắt nhỏ xinh bằng hạt đậu, cái mồm luôn kêu túc tắc, đến 
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cái đuôi linh hoạt ngúc ngoa ngúc ngoắc để quẩy sạch bụi trên lá, cành đều được tác giả 

quan sát tỉ mỉ và tái hiện thành công: “Mắt bằng hạt đậu đen/ Mồm luôn kêu túc tắc/ Đuôi 

ngúc ngoa ngúc ngoắc/ Phẩy sạch bụi lá cành/ Lựa quả chín quả xanh/ Chân đưa nhanh 

thoăn thoắt/ Quả trên cây cao vút/ Vù lên hái xuống ngay” (Con sóc - Dương Thuấn). Với 

một lối nói dí dỏm và nghệ thuật nhân hóa, chú sóc hiện ra như một bác lao công chăm chỉ, 

đáng yêu và nhanh nhẹn của núi rừng. Hằng ngày, “bác lao công sóc” cần mẫn quét sạch 

bụi bẩn vương trên mọi cành cây, kẽ lá bằng chiếc chổi lông đặc biệt... Điều đó chứng tỏ 

nhà thơ đã có một quá trình quan sát thật lâu dài, hiểu rất kỹ về chúng mới có thể tái hiện 

chúng với những nét cơ bản. Chim gõ kiến với một vẻ đẹp tinh thần cống hiến, tình yêu lao 

động: “Sáng/ Trưa/ Chiều/ Chim gõ kiến/ Chăm bắt mồi/ Không biếng lười/ Cốc... pốc.../ 

Cốc... pốc...” (Chim gõ kiến). Còn đây là chim lửa vui nhộn báo tết đến xuân sang: “Những 

con chim mắt đen bé xíu/ Muôn màu đỏ, tím, vàng, nâu/ Cùng ríu ran báo rằng: Tết đến!/ 

Báo cho người rồi trở lại rừng sâu” (Chim lửa trời báo tết)...  

Ở một số bài thơ, nhà thơ lại tả về đặc điểm ngoại hình, đặc tính hoạt động của các 

loài vật. Đó có thể là những chú sâu róm lột xác: “Cả đời leo trên ngọn cây/ Có ai biết 

chuyện róm không/ Hạ mặc áo đen làm sâu ăn lá/ Thu áo hoa làm bướm trên đồng” (Sâu 

róm). Đó cũng có thể là con sâu róm thì đen xì, gớm ghiếc, những con sâu cơi to bằng 

ngón tay “cặp mắt nổi vằn xanh vằn đỏ” dữ tợn: “Sâu cơi đi gồng lưng ai cũng sợ/ Chỉ có 

lũ trẻ con thích nghịch thôi/ Chỉ có lũ trẻ con đợi mùa sâu cơi/ Nhìn xấu xí nhưng nhả ra 

dây đẹp...” (Những con sâu cơi). Con rết thì như người anh hùng nơi rừng thiêng: “Ngày 

còn nhỏ tôi thường nghe ông nói/ Mỗi rừng thiêng có một con rết vua/ Mỗi vùng đất có 

một người làm chúa...” (Con rết vua). Những con chim chèo bẻo dũng mãnh “thắng diều 

hâu” bảo vệ đàn vịt trời... còn xấu hổ thì đúng như tên của nó “Mỗi khi thấy người, Tay che 

kín mặt, Xấu hổ nhất đời”, con nhím thì: “Mình bao mũi tên/ Cái đầu bé xíu/ Cái mắt tí hi/ 

Cái đuôi đeo mõ/ Lắc kêu re re/ Gặp khi bưởi chín/ Bắn rụng rồi đi” (Con nhím). Con gấu 

thì “béo mũm mĩm”, “mắt béo híp”, “Mắt buồn ngai ngái/ Ăn suốt mùa hè/ Gió bấc tràn 

về/ Vào hang nằm ngủ” (Con gấu). Đáng chú ý là khi miêu tả ngoại hình các con vật, 

Dương Thuấn, còn phát hiện ra, thậm chí ngay ở những con nòng nọc tưởng như không có 

gì dễ yêu, dễ mến cũng có vẻ đẹp rất riêng. Chú nòng nọc đen trũi nhưng lại có tiếng nói 

quan trọng như trong dân gian vẫn thường hay nói là bảo được ông trời: “Dù ai chê là đen 

trũi/ Nòng nọc chẳng than phiền/ Đông chí lạnh họp nhau bờ suối/ Chẳng cần để ý đến lời 

ai/ Mẹ cóc đẻ ra thế nào, cứ thế.../ Nòng nọc luôn nhận mình xấu xí/ Xấu xí thôi nhưng bảo 

được ông trời” (Nòng nọc)... 

Lứa tuổi thiếu nhi dù ở vùng miền nào thì cũng đều có đặc điểm chung đó là tình yêu 

thương đối với những con vật. Trong tâm hồn, trí tưởng tượng non nớt, trong sáng của lứa 

tuổi thơ, thế giới loài vật cũng có một đời sống riêng với những lời ăn, tiếng nói, suy nghĩ, 

hành động và những mối quan hệ riêng. Có thể điều này đã được bắt nguồn một cách tự 
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nhiên qua những khúc hát ru, những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ từ thuở trong nôi 

với hình ảnh của cánh cò bay, cái tôm, cái tép, cái bống bang, chú mèo đi hia, chim vàng 

anh, con trâu, con bò... Thấu hiểu tâm lý trẻ thơ, các nhà thơ đã giúp các em tìm hiểu gốc 

tích, lý giải được nguyên nhân của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên mà ở tuổi các em 

còn khó giải thích. Bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, để lý giải hiện tượng trời 

sắp đổ mưa hay hiện tượng mặt ao thường có tăm sủi, Dương Thuấn đã hình dung ra cuộc 

đối đáp trò chuyện thú vị của chú ếch và chú cá rô. Nội dung cốt truyện xoay quanh việc 

chú cá rô thắc mắc khi thấy chú ếch “Ngồi ở bờ ao/ Mồm luôn đớp đớp” và câu trả lời của 

chú ếch muốn “Ăn hết trăng sao/ Cho trời tối lại/ Thành cơn mưa rào” đã mang lại sự ngạc 

nhiên, đầy thích thú cho chú cá rô: “Cá rô thấy vậy/ Cười sủi cả ao” (Chú ếch ăn trăng - 

Dương Thuấn). Bên cạnh đó, dưới ngòi bút của nhà thơ, thế giới loài vật hiện lên mang 

đậm tâm trạng, cảm xúc như con người để từ đó các em không chỉ nghe, đọc giải trí đơn 

thuần mà còn có sự suy nghĩ về cuộc sống xung quanh. Đó là tình cảm mẹ con - tình mẫu 

tử thiêng liêng cao cả qua hình ảnh khỉ mẹ chăm chút, tắm cho những chú khỉ con của 

mình: “Một bầy khỉ rất đông /Rủ nhau ra sông tắm /Khỉ con ngồi yên lặng /Cho khỉ mẹ kì 

lưng” (Bầy khỉ tắm - Dương Thuấn). Nhiều bài thơ của Dương Thuấn giống như một câu 

chuyện nhỏ xinh như Không còn là ngựa non, Anh em chuột, Chú ếch ăn trăng... đem đến 

cho các em những bài học thú vị, bổ ích về cuộc sống. Chú ngựa non mới lớn cậy to, cậy 

khỏe bắt nạt được đàn gà con nhưng khi bắt nạt chú chó vện liền bị cắn lại (Không còn là 

ngựa - Dương Thuấn). Chuột anh giả làm mèo oai phong nhưng khi gặp mèo thực liền sợ 

hãi núp sau chuột em: “Hai anh em chuột/ Bàn tán lao xao/ Mèo vằn nghe thấy/ Kêu lên 

ngoao ngoao/ Chuột em cầu khẩn/ Chúa ơi, nhanh nào/ Ra mà dẹp giặc/ Chuột anh hốt 

hoảng/ Ôm chặt chuột em” (Anh em chuột - Dương Thuấn)... Đây thực sự là những bức 

tranh cuộc sống sinh động, kích thích sự tìm tòi, khám phá trong trí tuệ, sự xúc động, cảm 

thông trong tính cách của trẻ em, giúp trẻ hiểu hơn về thế giới sinh vật xung quanh. Khu 

vườn bách thú thơ Dương Thuấn không chỉ vui nhộn mà còn đem đến những điều mới lạ, 

chỉ đường cho các em tìm đến với thế giới của tri thức. Từ đó, các em khám phá được đặc 

điểm, quy luật của vạn vật cũng như mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa thiên nhiên, muôn 

vật và con người.  

3. KẾT LUẬN 

Như vậy, qua những trang viết mộc mạc, dễ thương dành cho tuổi thơ, các tác giả thơ 

thiếu nhi đã tái hiện lại một cách sinh động bức tranh thiên nhiên bốn mùa đặc trưng cùng 

một thế giới động vật, cỏ cây phong phú, đa dạng. Thơ viết cho thiếu nhi không cầu kì, 

ngôn từ giản dị, mang hơi thở của cuộc sống thật và tình yêu thật của các nhà thơ dành cho 

tuổi thơ; giúp mở rộng nhận thức, bồi dưỡng trí tuệ, tình cảm, tâm hồn cho con trẻ. Tất cả 

điều này đã tạo nên sức hấp dẫn, mới lạ, một tiếng nói riêng cho mảng thơ thiếu nhi Việt 

Nam thời kỳ hiện đại trong mạch nguồn văn học dân tộc. 
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NATURE IN WRITINGS FOR CHILDREN 

BY SOME VIETNAMESE MODERN POETS 

Abstract: In artistic creation, nature is always considered to be one of the important 

topics and is an endless source of inspiration for poets and writers to enunciate their 

artistic views on life. As for poets who write poetry for children, nature has become a 

unique image that is used by the poets to reproduce, suggest and explain children’s 

questions. From that point, education lessons in the love of nature, native soil, country, 

etc. are understood by children themselves. This article goes deeper into nature - a 

special topic that makes children’s poems attractive.     

Keywords: Nature, nature in children’s poems, trees and fruits, flowers and leaves, 

animal  
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SỰ DUNG HỢP VÀ ĐAN XEN CÁC HÌNH THỨC THỂ LOẠI  

TRONG TRUYỆN KỲ ẢO TRUNG ĐẠI VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC 

Lê Văn Tấn, Kim Ki Hyun 

Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

Tóm tắt: Trong lịch sử phát triển của văn học, việc trong các tác phẩm tự sự có sự đan 

xen các thể loại trữ tình, hay các yếu tố trữ tình (xu hướng này là chủ yếu) xuất hiện khá 

sớm và khi tiến hành nghiên cứu các phương thức xây dựng nhân vật trong truyện kỳ ảo 

trung đại Việt Nam và Hàn Quốc, chúng tôi thấy việc dung hợp, đan xen các hình thức, 

các yếu tố thể loại là một điểm khá nổi bật, nhiều thú vị. Trong tương quan truyền thống 

kỳ ảo thì trên đại thể giữa hai nước là “đại đồng tiểu dị” (giống nhau nhiều và khác nhau 

ít). Điểm khác căn bản theo khảo sát của chúng tôi chính là ở mức độ và thể loại được 

đan xen vào truyện kỳ ảo ra sao. Đây là nội dung chính được chúng tôi đặt ra và luận 

giải trong bài viết này. 

Từ khóa: truyện kỳ ảo, văn học trung đại, hình thức thể loại, xây dựng nhân vật. 

Nhận bài ngày 15.4.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 06.6.2019 

Liên hệ tác giả: Lê Văn Tấn; Email: tanlv0105@gmail.com 

1. MỞ ĐẦU 

Đặc trưng hỗn dung các hình thức thể loại là một đặc điểm loại biệt và cũng rất độc 

đáo của loại hình tự sự trung đại trong văn học các nước phương Đông nói chung. Chúng 

ta từng chứng kiến trong thể loại tiểu thuyết chương hồi Trung Hoa, một hình thức tự sự 

trường thiên mà trong đó có đan xen rất nhiều các bài thơ được đặt ở đầu các chương/ hồi 

cũng như khi than các gương anh hùng, liệt nữ trong tác phẩm. Điều này đã được hầu hết 

các nhà nghiên cứu đề cập tới như một sự tồn tại “nó là nó” của cấu trúc hình thức văn bản 

nghệ thuật. Nhìn chung, trong truyện kỳ ảo Việt Nam, các hình thức thể loại đan xen vào 

truyện đa dạng hơn so với Hàn Quốc. Nhưng xét về tần suất, mật độ và độ dài của các thể 

loại đan xen trong truyện thì ở truyện kỳ ảo Hàn Quốc lại nhiều hơn, dài hơn so với Việt 

Nam. Tất nhiên, cũng lại còn tùy thuộc vào từng thời kỳ cũng như tùy thuộc vào sự khác 

nhau ở từng tập truyện. Hai phương diện căn bản nhất minh chứng cho sự dung hợp đan 

xen các hình thức thể loại trong truyện kỳ ảo Việt - Hàn chính là sự xuất hiện của các hình 

thức thể loại khác văn xuôi trong cấu trúc văn bản như thơ/ phú, câu đối, văn tế, thư, văn 

sách... và lời bình cuối mỗi truyện. Tuy nhiên, do khuôn khổ và năng lực tri nhận thể loại 
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của một nghiên cứu sinh người nước ngoài nên trong mục này, chúng tôi chỉ tập trung bàn 

về: Một là sự xuất hiện của các bài thơ/phú cùng ý nghĩa của nó và hai là yếu tố lời bình 

cuối mỗi truyện trong truyện kỳ ảo trung đại nhìn từ giá trị trong xây dựng nhân vật. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Hiện tượng thơ/ phú trong tổ chức lời văn (문장의 구성하는 과정에 시부를 

사용하는 현상) 

 Tiến hành khảo sát sự xuất hiện của các bài thơ/ phú trong truyện kỳ ảo, chúng tôi có 

kết quả như sau: 

Bảng 2.1. Số lượng các bài thơ/ phú xuất hiện trong tổ chức lời văn  

truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam và Hàn Quốc 

TT Tác phẩm 

Hiện tượng thơ/ phú trong tổ chức lời văn 

Số truyện có xuất hiện các 

bài thơ/ phú và các hình 

thức lời văn khác 

Tổng số bài thơ/ phú 

1 Thiền uyển tập anh (TUTA) 14 133 

2 Việt điện u linh (VĐUL) 09 15 

3 Lĩnh Nam chích quái (LNCQ) 13 25 

4 Thánh Tông di thảo (TTDT) 11 62 

5 Truyền kỳ mạn lục (TKML) 15 71 

6 Lan Trì kiến văn lục (LTKVL) 03 03 

7 Truyền kỳ tân phả (TKTP) 04 83 

8 Tang thương ngẫu lục (TTNL) 02 07 

9 Thính văn dị lục (TVDL) 01 02 

10 Tam Quốc di sự (TQDS) 41 57 

11 Dung Trai tùng thoại (DTTT) 01 01 

12 Thù dị truyện (TDT) 05 15 

13 Kim Ngao tân thoại (KNTT) 04 53 

14 Xý Trai ký dị (XTKD) 04 35 

15 Tam thuyết ký (TTK) 02 03 

Tổng 373 129 565 
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Nhìn vào bảng kết quả khảo sát trên đây, chúng tôi có một số nhận xét chung như sau: 

Một là, trong tương quan so sánh, số lượng các truyện và tập truyện có xuất hiện các 

bài thơ/ phú trong kết cấu lời văn nghệ thuật của truyện kỳ ảo Việt Nam ít hơn so với 

truyện kỳ ảo Hàn Quốc (Việt Nam là 72/ 230 truyện kỳ ảo, tỷ lệ là 31,30% và Hàn Quốc là 

57/143 truyện kỳ ảo, đạt tỷ lệ 39, 86 %). 

Hai là, xét về mặt thể loại, trong truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam, các bài thơ có thể 

loại đa dạng hơn so với phía Hàn Quốc. Trong truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam, ngoài hình 

thức 2 câu thơ (các bài kệ của thiền sư), còn có thơ ngũ ngôn, thơ luật Đường (4 câu và 8 

câu), thơ trường thiên, phú... Trong khi đó, trong truyện kỳ ảo trung đại Hàn Quốc lại chủ 

yếu là thơ luật Đường (4 câu và 8 câu) và một số lớn còn lại là hình thức phú, số ít là một 

vài bài ngũ ngôn trường thiên. 

Ba là, xét về mặt tần suất, số lượng các bài thơ/ phú nói chung được sử dụng trong tổ 

chức lời văn của truyện kỳ ảo trung đại Hàn Quốc xuất hiện dày đặc hơn so với truyện của 

Việt Nam. Trong các tập truyện của Việt Nam, chỉ có TKTP là tần suất xuất hiện nhiều 

nhất còn lại ít hơn; trong khi đó trong KNTT và XTKD các bài thơ xuất hiện dày đặc. Tình 

hình này dẫn đến tổ chức cốt truyện truyện kỳ ảo Hàn Quốc bị lỏng lẻo, tốc độ trần thuật 

chậm. Sau đây chúng tôi sẽ mô tả và luận giải đặc điểm chính cũng như giá trị của việc 

xuất hiện các bài thơ/ phú trong truyện kỳ ảo hai nước.  

Trước tiên, sự xuất hiện của thơ/ phú trong tổ chức lời văn đã giúp các tác giả có điều 

kiện gửi gắm, thể hiện những phương diện tư tưởng cao siêu, huyền bí về đạo, về sự ngộ 

đạo... Những tư tưởng đó nếu diễn đạt bằng văn xuôi có thể không hết được. Điều này thấy 

rõ nhất ở các bài thơ mà vốn là lời kệ của các thiền sư trong TUTA. Ví như trong truyện về 

Đại sự Khuông Việt, khi đệ tử Đa Bảo hỏi sư: “- Thế nào là thủy chung của đạo học?” thì 

Sư đáp: “Thủy chung vô vật diệu hư không/ Hội đắc Chân Như thể tự đồng” (Thủy chung 

không vật thảy hư không/ Hiểu được Chân Như, thể ắt đồng). Trước khi mất, Đại sự 

Khuông Việt đọc bài thơ kệ với triết lý sâu xa: “Mộc trung nguyên hữu hỏa/ Nguyên hỏa 

phục hoàn sinh/ Nhược vị mộc vô hỏa/ Toàn toại hà do manh” (Lửa trong cây có sẵn/ Dù 

tắt lại bùng ngay/ Nếu bảo cây không lửa/ Xát mạnh sao cháy cây?)(1). 

Trong tổng số 21 truyện của TUTA, truyện có kết cấu độc đáo nhất theo hướng này 

chính là truyện về thiền sư Viên Chiếu. Toàn bộ truyện chỉ có khoảng nửa trang giới thiệu 

về nhân vật, quá trình học luyện, một đoạn ngắn kể trước tác, uy tín, ảnh hưởng của Sư 

cuối truyện; phần còn lại chiếm dung lượng chủ yếu của cả truyện chính là những lời đối 

đáp của Sư với đệ tử. Mỗi một câu hỏi của đệ tử đều được Sư trả lời bằng hai câu thơ ngắn 

(1) Thiền uyển tập anh (1993) (Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga dịch), - Nxb Văn học, Hà Nội. 
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gọn, cô đọng mà hàm nghĩa của nó không dễ gì đã có thể hiểu ngay và hiểu hết được (một 

vài chỗ lời hỏi của đệ tử cũng dưới hình thức là thơ).  

Ngoài ra, ở các tập truyện khác, hình thức những lời/ bài thơ ngắn gọn với dung lượng 

chỉ 2 đến 8 câu thơ còn giúp cho nhân vật và/ hoặc tác giả truyền đạt một tư tưởng, một 

điều linh ứng, báo trước nào đó của thần nhân, dị nhân, của quỷ thần trong vũ trụ, trời đất... 

đối với con người. Bằng hình thức cô đọng của lời thơ, các tác giả truyện kỳ ảo muốn gửi 

gắm tư tưởng về chính nghĩa sẽ thắng tà đạo, những anh hùng kiệt xuất, những kỳ tích của 

con người trong công cuộc chống xâm lăng đã thấu cảm cũng như đã nhận được sự trợ 

giúp của thần linh. Ví dụ như câu chuyện về bài thơ tương truyền là do thần đọc vang ra từ 

đền thờ Trương Hống, Trương Hát được kể trong truyện Khước địch Thiên Hựu, trợ thuận 

đại vương uy địch dũng cảm, hiền thắng đại vương của VĐUL: “Đến vua Lý Nhân Tông 

(1072-1127) quân Tống sang lấn, tiến vào trong cõi. Vua sai Thái úy Lý Thường Kiệt lập 

trại ven sông để trấn giữ. Một đêm quân sĩ nghe trong đền có tiếng thần ngâm thơ: “Nam 

quốc sơn hà nam đế cứ/ Tiệt nhiên phận định tại thiên thư/ Như hà nghịch lỗ lai xâm 

phạm/ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” (Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Tại sách trời 

định đã rạch ròi/ Cớ sao bọn giặc kia dám lại xâm phạm?/ Chúng bay sẽ lập tức thấy thua 

to). Rồi quả nhiên quân Tống bị thua, phải rút về nước”(2). 

Một lợi thế thứ hai của hình thức thơ/ phú trong truyện kỳ ảo chính là góp phần quan 

trọng vào việc thể hiện những phương diện đa dạng trong đời sống tâm tư, tình cảm, cảm 

xúc, nội tâm... của nhân vật, những phương diện mà bằng lời kể tự sự không diễn đạt hết 

được. Về chiều hướng này, cả trong truyện kỳ ảo Việt Nam và Hàn Quốc đều xuất hiện 

nhiều và có những bài thơ/ phú khá xuất sắc, chứng tỏ tác giả truyện kỳ ảo có năng lực tạo 

tác thơ ca. Trong TTDT, TKML, TKTP cũng như trong KNTT và XTKD, số lượng, tần suất 

truyện có đan xen thơ/ phú gia tăng đáng kể. Bằng hình thức thơ ca, nhân vật đã có điều 

kiện thể hiện rõ hơn, cảm động và chân thực hơn cảm xúc của mình đối với ngoại cảnh 

cũng như đối với nhân vật khác, bày tỏ được những buồn khổ hay tiếc nuối về niềm vui, 

hạnh phúc thoáng qua. Trong TKML và TKTP, KNTT, XTKD... nhiều bài ca xuất hiện đã 

hỗ trợ đắc lực cho nhân vật bày tỏ những tâm tư sâu kín, những khát vọng thường trực, 

những khổ đau, bất hạnh hay những lời ân nghĩa khắc cốt ghi tâm khó nói bằng lời.  

Một giá trị quan trọng khác không thể không nhắc tới của diễn đạt thơ/ phú trong 

truyện kỳ ảo chính là sự thể hiện những nội dung tế nhị, vốn bị coi là “cấm kỵ”, “miền 

cấm” trong thời trung đại. Đó là các vấn đề liên quan đến tình yêu nam nữ, đặc biệt là liên 

quan đến nội dung tình dục, quan hệ xác thịt... Có thể nói rằng, chỉ có thể bằng diễn đạt 

(2) Lý Tế Xuyên (2012), Việt điện u linh tập (Trịnh Đình Dư dịch, Đinh Gia Khánh giới thiệu, hiệu đính), 

- Nxb Hồng Bàng, Tp Hồ Chí Minh. 
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thơ/ phú, các tác giả mới có điều kiện thể hiện những nội dung này trong tác phẩm của 

mình. Trong số các tác giả truyện kỳ ảo Việt Nam và Hàn Quốc, theo khảo sát của chúng 

tôi, ở nội dung này, tác giả Nguyễn Dữ là táo bạo và cũng là người thành công nhất. Trong 

TKML, có sự xuất hiện của những bài thơ miêu tả cảnh ân ái, “quan hệ” nam nữ trong 

Truyện cây gạo, Truyện kỳ ngộ ở trại Tây... Chúng tôi trích ra đây một bài: “Cùng diêm 

cửu khốn ngọ miên trì/ Tu đối tân lang ngữ biệt ly/ Ngọc duẩn chỉnh tà châu xuyến tử/ 

Hương la thoát hoán tú hài nhi/ Mộng tàn bán chẩm mê hồ điệp/ Xuân tận tam canh oán tử 

qui/ Thử khứ vị thù đồng huyệt ước/ Hao tương nhất tử vị tâm tri” (Giấc xuân mê mệt chốn 

hoang liêu/ Bỗng sượng sùng thay cuộc ấp yêu/ Măng ngọc vuốt ve nghiêng xuyến trạm/ 

Dải là cởi tháo chút hài thêu/ Mộng tàn gối bướm bâng khuâng lạc/ Xuân hết cành quyên 

khắc khoải kêu/ Đồng huyệt chưa tròn nguyền ước ấy/ Vì nhau một thác sẵn xin liều)(3). 

Hay như trong Truyện kỳ ngộ ở trại Tây, táo bạo hơn một bước, nhà văn còn dùng hình 

thức thơ ca để miêu tả cuộc tình ái ân của 2 nhân vật nữ với một nhân vật nam, tất nhiên đã 

mượn hình thức là ma (hai cô gái tên là Nhu Nương và Hồng Nương) và người phàm trần 

(tên là Hà Nhân). Đặc biệt, sự chủ động ở đây lại thuộc về hai cô gái chứ không phải ở 

chàng trai kia. Một số bài thơ khá độc đáo như là bài của Nhu Nương: “Xạ trầm lương hãn 

thấp la y/ Thúy đại khinh tần bát tự my/ Báo đạo đông phong khoan đả lục/ Tiêm yêu bãi 

loạn bất thăng suy” (Màu hôi dâm dấp áo là/ Mây xanh đôi nét tà tà như chau/ Gió xuân 

xin nhẹ nhàng nhau/ Thân non mềm chịu được đâu phũ phàng); bài của Hồng Nương: 

“Thiên cao cấm ngữ lậu thanh trì/ Đăng ủng ngân giang xuất giáng duy/ Phân phó tài lang 

phan chiết khứ/ Tân hồng nhận thủ tiểu đào chi” (Cung sâu thưa điểm giọt rồng/ Ngọn đèn 

soi tỏ trướng hồng lung linh/ Tài lang mặc sức vin cành/ Đào non nhận lấy những nhành 

thắm tươi)(3)... 

Về tần suất thì phía Việt Nam, quán quân là Đoàn Thị Điểm và phía Hàn Quốc là Kim 

Thời Tập; trong đó ở bà Đoàn Thị Điểm dày đặc hơn. Hai tác giả chính là hai đại diện tiêu 

biểu nhất cho xu hướng thi ca hóa ngôn ngữ của nhân vật. Thơ ở đây không chỉ còn là sự 

thể hiện của tình cảm, cảm xúc nhân vật mà còn là lời đối đáp, trao đổi qua lại giữa họ. 

Nhân vật vừa được giãi bày, phơi trải tâm tư, vừa được thể hiện tài năng ứng đối thơ phú... 

Cứ như thế cuộc thoại của các nhân vật đi liền với mạch kể của cốt truyện. Không kể 

những câu thơ lẻ, trong TKTP có đến 71 bài thơ/ tổng số 04 truyện (đạt tỷ lệ 17,75 bài thơ/ 

truyện) và trong KNTT có 58 bài thơ/ tổng số 05 truyện (đạt tỷ lệ 11,6 bài thơ/ truyện).  

Như vậy, thơ ca đã tồn tại như một thực thể không thể thiếu trong cấu trúc lời văn 

nghệ thuật của truyện kỳ ảo và giá trị biểu đạt, cũng như giá trị thể hiện các nội dung liên 

quan đến nhân vật là hết sức phong phú, đa dạng, tinh tế. Ở một góc độ nhất định, chúng 

(3) Cù Hựu, Nguyễn Dữ (1999), Tiễn đăng tân thoại (Phạm Tú Châu dịch), Truyền kỳ mạn lục (Trúc Khê 
Ngô Văn Triện dịch), - Nxb Văn học, Hà Nội. 
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tôi tán thành ý kiến cho rằng “Khoảng trống về tâm lý con người, sự thiếu vắng của ngôn 

ngữ độc thoại trong văn xuôi tự sự trung đại đã phần nào được bù đắp nhờ hình thức thi 

ca... mà Đoàn Thị Điểm và các nhà truyền kỳ trước bà đã tạo dựng, chuyển hóa vào lời 

nhân vật” [8, tr.95]. Tư duy về sự bất phân của văn - sử - triết cũng như tư duy về sự dung 

hợp hình thức thể loại trong văn học trung đại là lí do quan trọng khiến tác giả truyện kỳ ảo 

sử dụng hình thức này trong sáng tác của mình. Sau TKTP, tác giả các tập như LTKVL, 

TVDL đã hạn chế tối đa hiện tượng này song bên Hàn Quốc, xu hướng thi ca hóa ngôn ngữ 

nhân vật cũng như xu hướng diễn đạt/ đạt xen lời thơ trong tổ chức văn bản còn được tiếp 

tục với XTKD, TTK... 

2.2. Lời bình trong kết cấu thể loại (종류의 구성하는 중에 비평문) 

Bảng 2.2. Số lượng các truyện có xuất hiện lời bình cuối truyện 

TT Tác phẩm 

Lời bình trong kết cấu thể loại 

Số lượng truyện 

 được khảo sát 

Số truyện có xuất 

hiện lời bình 

1 Thiền uyển tập anh (TUTA) 21 0 

2 Việt điện u linh (VĐUL) 40 0 

3 Lĩnh Nam chích quái (LNCQ) 36 0 

4 Thánh Tông di thảo (TTDT) 15 15 

5 Truyền kỳ mạn lục (TKML) 20 19 

6 Lan Trì kiến văn lục (LTKVL) 38 10 

7 Truyền kỳ tân phả (TKTP) 04 0 

8 Tang thương ngẫu lục (TTNL) 41 0 

9 Thính văn dị lục (TVDL) 15 0 

10 Tam Quốc di sự (TQDS) 86 0 

11 Dung Trai tùng thoại (DTTT) 12 0 

12 Thù dị truyện (TDT) 27 0 

13 Kim Ngao tân thoại (KNTT) 05 0 

14 Xý Trai ký dị (XTKD) 04 0 

15 Tam thuyết ký (TTK) 09 0 

Tổng 15 373 44 
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Trong truyện kỳ ảo trung đại Hàn Quốc không tồn tại hình thức lời bình của tác giả 

(hoặc của người đời sau) ở cuối các truyện. Trong truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam, theo 

khảo sát cũng chỉ có 3 tập là TTDT, TKML và LTKVL là xuất hiện hình thức này. Trong đó, 

xét về mật độ thì TTDT và TKML nhiều hơn hẳn so với LTKVL. Hầu như truyện nào của 

hai tập này đều có lời bình. Chỗ khác nhau là nếu như trong TTDT, lời bình đặt cuối các 

truyện là của Sơn Nam Thúc thì ở TKML, các lời bình đều được coi là của chính tác giả 

Nguyễn Dữ. Mặc dù, hình thức lời bình ở cuối truyện chưa phải là một hiện tượng phổ 

biến của thể loại song chỉ với sự xuất hiện của lời bình ở những tập truyện trên đã tạo ra 

một hình dung đặc biệt cho truyện kỳ ảo. Và từ lâu, các nhà nghiên cứu đều thừa nhận, lời 

bình như một bộ phận không tách rời kết cấu của văn bản. Chúng tôi dành một số trang để 

bàn về vấn đề này là trên ý nghĩa như thế. 

Trong TTDT, lời bàn của Sơn Nam Thúc có mấy đặc điểm sau đây: 

Một là, hầu hết các lời bình là nhằm vào việc bàn về giá trị nội dung tư tưởng của các 

truyện, về phẩm chất đạo đức của nhân vật chính theo hướng đồng tình với quan điểm của 

tác giả. Nếu nhân vật có phẩm chất tốt sẽ được người bình ngợi ca và ngược lại sẽ là phê 

phán. Ví như đây là lời phê phán của người bình về “lũ người làng” trong Truyện người 

hành khất giàu: “Còn như lũ người làng, đã chẳng giúp đỡ gì khi mụ còn sống, lại còn rủ 

nhau đến chia của khi mụ chết, thật là vô sỉ, ăn mày trong đám ăn mày” [7, tr.516]. Hoặc 

như lời ngợi ca người con dâu trong Duyên lạ nhà thuyền chài: “... Đến khi gặp cơn nguy 

biến, đem thân cản sóng cho nhà chồng. Lại sợ để tai vạ cho cha mẹ, phải tự cắt đứt tình ái 

vợ chồng, bi ca oán hận; hiếu nghĩa vẹn cả đôi đường. Đọc bài ca để lại, tưởng như trông 

thấy người vậy. Thế gian làm gì có nàng dâu như thế! Kìa những kẻ cậy giàu sang mà 

khinh rẻ bố mẹ chồng, chả hóa người mà lại không bằng cá ru!” [7, tr.552].  

Hai là, duy nhất trong TTDT, trong lời bình, người bình lại tiếp tục kể một câu chuyện 

khác có thông điệp tương tự với truyện được bình. Đó là trường hợp của lời bình Truyện 

một giấc mộng. Truyện này kể chuyện Lê Thánh Tông đi vi hành thị sát nghỉ lại ở ngoài 

cung, đêm nằm mơ gặp hai người con gái đẹp kể nỗi oan ức. Hồn hai người con gái để lại 

cho Thánh Tông hai bài thơ với nội dung khó hiểu. Thánh Tông lại một lần nữa nằm mộng 

gặp tiên, được tiên giải thích và sau cùng Thánh Tông làm theo thì đều linh nghiệm. Lời 

bình của Sơn Nam Thúc, ngay khi nhấn mạnh đến việc “lâu ngày thành yêu” của mọi vật 

liền kể tiếp hai câu chuyện nữa như chứng minh thêm cho điều này. Một là “Như trong 

vườn hoang của một ấp kia...” và một là “Lại một người học trò khác nhà nghèo, đến ấp 

kia tìm nhà trọ...” [7, tr.607]. Bằng hình thức truyện trong lời bình như vậy, phải chăng Lê 

Thánh Tông muốn nói rằng những chuyện lạ thường như vậy không chỉ bản thân ông trải 

nghiệm mà người bình như Sơn Nam Thúc cũng đã từng gặp. Tác giả muốn hiện thực hóa 

một sự thật kỳ lạ trong truyện của mình. 
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Ba là, một số lời bình trong TTDT, người bình đã đề cập, dù còn rất ít và sơ lược về 

nghệ thuật của truyện (đây là phương diện mà ở TKML và LTKVL hầu như không có), dù 

có đôi chỗ hơi quá lời; hoặc sự viện dẫn hơi xa bản thân truyện. Ví như lời bình trong Gặp 

tiên ở hồ Lãng Bạc: “... Vả lại các Đế vương nước Việt ta, thiên tư đĩnh ngộ, học hỏi uyên 

thâm, trong những câu nhả ngọc phun châu, đều có vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng so sánh 

thì không ai bằng vua Lê Thánh Tông... Lại như chín bài ca Quỳnh uyển, tập thơ Tao đàn, 

tập Cổ tâm bách vịnh, Xuân vân thi tập, Cổ kim cung từ, các bài chiếu đi đánh Chiêm 

Thành, Bồn Man, Ai Lao, đường hoàng chính đại, từng chữ tinh vi, khiến cho người văn 

chương lão luyện đều phải chắp tay. Lại khi gặp kỳ đại hạn, nhà vua tự tay viết bốn 

chương trong tập thơ soạn ra, sai dán lên vách các thần từ, đến đêm thì mưa to. Người đời 

xưa có câu: “Văn chương khóc quỷ thần”. Ta cũng nói: “Văn chương cảm quỷ thần”. Nếu 

không phải là thánh học cao minh, quỷ thần cảm phục thì sao được như thế?” [7, tr.597-

598]. Lời bình trong TTDT, hẳn nhiên phải là của một người khác viết vào, tác giả có viết 

vào thì cũng phải “mượn lời” mà viết vậy. 

Lời bình của Lan Trì Ngư giả trong LTKVL có nhiều điểm khá giống với trường hợp 

của Sơn Nam Thúc trong TTDT trên đây. Nhìn chung, các lời bình đều có sự ngợi ca đối 

với gương tiết liệt, những nhân vật (người hoặc vật) có phẩm chất đạo đức cao đẹp và phê 

phán đám bỉ lậu, suy đồi. Điểm khác căn bản so với TTDT chính là dung lượng rất ngắn 

gọn của các lời bình. Ví như lời bình trong Ca kỹ họ Nguyễn: “Trái tim kiên trinh, khí tiết 

hào hiệp, con mắt tinh đời, cô gái trong truyện trên đây đều có cả. Vô luận là trong đám 

quần thoa hay bậc mày râu cũng không có nhiều. Lưu lạc lỡ duyên đến thế thì thực cũng là 

cùng cực rồi. Phải chăng những người tài mỹ kiêm toàn thì dẫu là đàn bà con gái cũng bị 

con tạo ghét ghen”(4). Trong số 10 lời bình của LTKVL, có lời bình truyện Gái biến thành 

trai rất thú vị: “Có ngưởi hỏi Lan Trì Ngư giả rằng: “Gái mà biến thành trai, chả lạ lắm 

sao! Hẳn là người con gái ấy phải có chút khí cốt của bậc tu mi nam tử”. Lan Trì cả cười 

đáp rằng: “Nếu đúng như lời ông, thì bọn mày râu khắp thiên hạ ngày nay được là mấy 

mà chẳng biến hết cả thành đàn bà?”. Khách cũng cả cười mà nói: “Thế thì chỉ có một 

mình ông là nam tử chắc!”. Lan Trì gãi đầu nói: “Tôi cũng là đàn bà!”(4). 

Chúng tôi đánh giá cao hơn cả chính là lời bình trong TKML. Sở dĩ như vậy vì nếu xét 

ở tính chỉnh thể của lời bình trong tương quan với toàn bộ thế giới nghệ thuật của các 

truyện thì lời bình của Nguyễn Dữ chặt chẽ, gắn kết hơn cả. 19 lời bình tập trung bàn về 

giá trị nhân cách - phẩm chất của các nhân vật. Từ đó, Nguyễn Dữ muốn đề cao những giá 

trị đạo đức, nêu cao chủ nghĩa nhân đạo - một trong những khuynh hướng tư tưởng 

(4) Vũ Trinh (2003), Lan Trì kiến văn lục (Hoàng Văn Lâu dịch), - Nxb Thuận Hóa - Trung tâm Văn hóa 
Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội. 
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của Truyền kì mạn lục. Điều này, xét đến cùng là phù hợp với quan điểm của tác giả về các 

vấn đề được trình bày trong tác phẩm. Nguyễn Dữ trong tư cách một nho gia, hấp thụ khoa 

cử Nho học với việc đề cao đạo đức của con người, cho nên đấng nam nhi ở đời thì phải 

học hành và thi thố để có thể mang tài năng, sức lực phục vụ triều đại phong kiến, phục vụ 

nhân dân; phụ nữ thì phải tuân thủ lễ giáo đạo đức phong kiến, công dung ngôn hạnh... 

Vượt ra ngoài những khuôn phép đó thì họ sẽ bị lên án, phê phán. Thái độ của nhà nho 

Nguyễn Dữ trong lời bình cũng theo chiều hướng như vậy. Trong tư cách một người phê 

bình đặc biệt, đứng ngoài thế giới hình tượng của tác phẩm (song bản thân lại hiểu sâu sắc 

thế giới đó!), Nguyễn Dữ viết lời bình để đề cao cái nhân nghĩa, cái lễ giáo ở đời mà con 

người ta phải theo. Lời bình tạo ra thêm một bước để cụ thể cho quan điểm, thái độ của 

người viết, giúp định hướng cảm thụ cho người đọc. Lời bình theo đó cũng là sự cụ thể hơn 

nội dung, tâm sự, tư tưởng thực mà các thiên truyện chưa thể hiện rõ; hoặc cũng có khi lời 

bình lại đẩy xa hơn cái hệ quả mà nhân vật đáng được hưởng hoặc đáng phải nhận, bị phạt. 

Chúng tôi nhận thấy, 13 lời bình của 13 thiên truyện, gồm các thiên 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 

13, 15, 17, 20 về cơ bản là có sự thống nhất tương đối với nội dung tư tưởng tác phẩm. Tức 

là, nếu cảm hứng của tác phẩm là phê phán thì lời bình cũng là sự phê phán; cảm hứng của 

tác phẩm là ngợi ca thì lời bình cũng sẽ là ngợi ca. Sáu lời bình của 6 thiên còn lại, gồm 

thiên số 3, 5, 7, 12, 14 và 18 thì chúng tôi nhận thấy, quan điểm của Nguyễn Dữ là không 

có sự thống nhất giữa thế giới nghệ thuật trong tác phẩm và phần lời bình. Nghĩa là có sự 

khác biệt và mâu thuẫn giữa con người Nguyễn Dữ trong tác phẩm và con người Nguyễn 

Dữ trong phần lời bình. Tác phẩm ca ngợi một vấn đề nào đó thì lời bình có thể lại là phê 

phán, hoặc bày tỏ một thái độ khác; ngược lại, tác phẩm phê phán một vấn đề nào đó thì lời 

bình có thể lại ngợi ca hoặc định hướng cho người đọc cảm thụ hình tượng theo một hướng 

khác. Trong khi đó, lời bình thì Nguyễn Dữ lại rất thận trọng, ngẫm ra thì đó hẳn là sự phê 

phán, ít nhất là nêu gương cho người sau vậy: “Than ôi cái giống ma quỷ, tuy từ xưa không 

phải cái nạn đáng lo cho người thiên hạ, nhưng kẻ thất phu đa dục thì thường khi mắc 

phải. Trung Ngộ là một gã lái buôn không có trí thức, không đủ trách vậy. Vị đạo nhân kia 

vì người trừ hại, công đức lớn lao; nhà bình luận công bằng sau này phải nên biết đến. 

Không nên lấy cớ huyễn thuật mà cho kà chuyện nhảm, bảo rằng dị đoan mà dìm mất cái 

hay, ngõ hầu mới hợp cái ý nghĩa người quân tử trung hậu với người khác”(3).  

Trở lên, lời bình trong kết cấu thể loại là một minh chứng cho sự dung hợp, đan xen 

hình thức thể loại truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam, một đặc điểm không thấy xuất hiện 

trong truyện kỳ ảo của Hàn Quốc. Mặc dù chỉ xuất hiện ở ba tập truyện của Lê Thánh 

Tông, Nguyễn Dữ và Vũ Trinh song nó lại là một hiện tượng độc đáo và mang những dấu 

ấn khó phai mờ trong bức tranh phát triển của thể loại trong lịch sử văn học dân tộc. Đánh 

giá về điều này, nhà nghiên cứu Vũ Thanh từng có ý kiến xác đáng: “Rõ ràng nhìn từ góc 

độ sự phát triển của thể loại thì việc xuất hiện “lời bình” ở cuối các truyện kì ảo trung đại, 
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việc tách rời chúng khỏi nội dung chính của tác phẩm, đã thể hiện bước tiến của thể loại, 

chứng tỏ các nhà văn đã ý thức được việc cần phải giải phóng nội dung nghệ thuật của 

truyện ngắn khỏi những ảnh hưởng ngoài văn học, đặc biệt là những ahr hưởng nặng nề 

của truyền thống văn xuôi lịch sử. Không hiểu hết ý nghĩa và giá trị của điều đó, nhiều tập 

sách, kể cả các sách giáo khoa văn học khi in ấn, sử dụng các truyện văn xuôi trung đại đã 

cố tình cắt bỏ phần “lời bàn” ở cuối mỗi truyện. Điều đó vô tình đã phạm vào một việc tối 

kị là “hiện đại hóa”, chưa chú ý đến việc tôn trọng tính lịch sử - cụ thể của tác phẩm văn 

học quá khứ” [11, tr.83]. Như vậy, lời bình/ lời bàn có ý nghĩa và dấu ấn riêng trong kết 

cấu thể loại truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam. 

3. KẾT LUẬN 

Đến đây, một lần nữa có thể khẳng định, sự dung hợp và đan xen các hình thức thể 

loại chính là một phương diện độc đáo trong tổ chức nghệ thuật truyện kỳ ảo trung đại Việt 

Nam và Hàn Quốc. Điều đó đã cho phép các cây bút thể hiện, nhấn mạnh những nội dung 

mà đôi khi trong hình thức lời kể (văn xuôi) đã không thể thể hiện được hết. Và cũng như 

ở nhiều nội dung và yếu tố nghệ thuật khác của thể loại, tương đồng vẫn là đặc điểm chủ 

đạo giữa các nhà kỳ ảo trung đại hai nước. Tất nhiên, nếu có điều kiện đi sâu khảo sát và 

mô tả cũng sẽ tìm thấy những khác biệt thú vị, nhất là ở nội dung thể hiện, cũng như cách 

thức, mức độ ở từng tác giả và từng tác phẩm có cùng đề tài. Đây là nội dung nghiên cứu 

mà chúng tôi sẽ còn quay lại ở những lần sau./.  
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THE MIX OF GENRES IN FANTASY SHORT STORIES OF 

MEDIEVAL VIETNAM AND SOUTH KOREA 

Abstract: In the historical development of literature, in the narrative genres, there is a 

mix of lyrical genres, or lyrical elements (this trend is crucial) that appear quite early 

and when conducting research. The methods of character building in the fantasy series of 

medieval Vietnam and South Korea, we find that combining, interlacing forms, genre 

elements is quite a prominent point, many interesting. In the virtual traditional 

correlation, the two countries' generalities are "heterosexual" (less similar and different). 

The fundamental difference according to our survey is in how much and genre is 

intertwined with fantasy stories. This is the main content we set out and interpret in this 

article. 

Keywords: Fantasy stories, medieval literature, genre forms, character building. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cơ sở kinh tế - xã hội cho sự ra đời của Nho giáo, nội dung hoặc cấu trúc của học 

thuyết Nho giáo, quá trình ảnh hưởng và vai trò của Nho giáo trong xã hội Việt Nam 

phong kiến và cả hiện đại nữa về các mặt: phong tục, đạo đức, lối sống, hành vi, tư tưởng, 

nhân sinh quan, thế giới quan, hay trong xây dựng các thiết chế xã hội, qui đinh luật pháp 

hay khoa cử, mặt tích cực hay tiêu cực... là những điều chúng ta đã bàn đến nhiều.  

Tất nhiên là ở đó có những điểm đã đi đến thống nhất và không hẳn đã hết những chỗ còn 

bàn cãi.  

Với điều này, cần kể đến công trình dày dặn sau đây: Trần Trọng Kim với Nho giáo 

[4], Cao Xuân Huy với Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu [2], Trần 

Đình Hượu với Những vấn đề triết học và lịch sử tư tưởng [3]... Đó là những công trình có 

hệ thống về lịch sử và cấu trúc, tư tưởng Nho giáo đã được định danh và có quyền uy khoa 

học mà các bài viết, công trình nghiên cứu có liên quan đều dẫn dụ hoặc dùng làm hệ toạ 

độ tham chiếu. Ngoài ra còn có những cuộc hội thảo về Nho giáo, ở đó tập trung nhiều bài 

viết lẻ đề cập cụ thể đến từng sự hiện diện của Nho giáo, Nho học suốt thời gian tồn tại của 
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nó trong đời sống xã hội - khoa cử - học thuật Việt Nam. “Nhưng chính đối tượng - Nho 

giáo là gì, nhà Nho là ai - thì chưa xác định” (Trần Đình Hượu). 

2. NỘI DUNG 

Điều mà học giả Trần Đình Hượu đặt ra và đau đáu cho đến nay vẫn còn đó: “Ở Việt 

Nam, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu là Nho hay cả 

Nguyễn Du, Trần Tế Xương, Nguyễn Khắc Hiếu nữa cũng là Nho? Chỉ các ông Nghè, ông 

Thám là Nho hay cả các thầy đồ và thường kiêm cả thầy thuốc, thầy địa lí, thầy số nữa, 

cũng là Nho? Chỉ những người trung nghĩa như Lí Trần Quán, các di thần nhà Lê - và khác 

hơn một chút, các nhà Nho Cần Vương cuối thế kỉ XIX - là Nho hay cả những người ẩn dật 

như Lí Tử Cấu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp, cả những người nổi dậy chống triều 

đình như Cao Bá Quát, Hoàng Phan Thái cũng là Nho? Chỉ những người lo tu dưỡng đạo 

đức, “tiến lên thì làm quan, lui về thì làm thầy” mới là Nho hay cả những người quân sự 

như Trần Quốc Tuấn, nhà kinh tế như Nguyễn Công Trứ cũng là Nho? Đã là Nho thì chỉ 

thừa nhận kinh truyện Nho gia, bài xích mọi dị đoan hay cũng có thể đồng thời có cả tư 

tưởng Lão - Trang, Âm dương, Phật giáo? Với những người rất thường gặp có tư tưởng 

phức tạp như vậy thì nên phân loại thế nào? Phải chăng có nhà Nho chân chính, có loại nhà 

Nho pha tạp, có loại nhà Nho giả hay nhà Nho là như thế?” [3, tr.54]. 

Tất cả những trăn trở đó đã khiến cho các lớp hậu học không khỏi mông lung và tự 

thấy như là trách nhiệm thế hệ của mình. Vì lẽ đó, công việc tìm đáp án cho niềm khắc 

khoải của bậc tiên sư họ Trần từ quan điểm học thuật để hiểu một cách minh xác nội hàm 

các khái niệm ấy, không thể nói là không có ý nghĩa! Cũng vì thế đương nhiên, ở đây sẽ 

không đề cập đến những vấn đề nói ngay ở đầu nữa.  

Đức Khổng Tử (551-479 Tr.CN) được coi là người sáng lập ra Nho giáo trên cơ sở 

phát triển tư tưởng, hệ thống hóa và tích cực truyền bá các tư tưởng của Chu Công Đán 

(tức Chu Công đã cùng Chu Vũ Vương xây dựng nhà Chu). Chu Công đã xác lập đẳng cấp 

trong xã hội gồm có: thiên tử - chư hầu - khanh, đại phu - sĩ. Chế độ đẳng cấp này được 

giai cấp thống trị các triều đại sau chịu ảnh hưởng tiếp nhận triệt để. Ông đề ra các thể chế 

như phong tước, triều kiến, thăm hỏi, tang tế...; đề ra quy định về trang phục như “ngũ 

phục” (5 loại quần áo mặc khi có tang), “ngũ lễ” (tân, quân, gia, tam tòng, tứ đức)... làm 

cho quan hệ đẳng cấp có tôn ti trật tự, bảo đảm ổn định xã hội. Đồng thời Chu Công cũng 

định ra lễ nghi và nhạc trong triều đình, quy định chặt chẽ về nhạc và điệu múa ở các đẳng 

cấp khác nhau: hội hè, yến tiệc, hôn thú, ma chay... phải có kiểu riêng. Chế độ lễ nhạc mà 

Chu Công soạn ra tương đối hoàn chỉnh, giúp cho xã hội ổn định trật tự và phát triển và có 

ảnh hưởng sâu sắc đến các triều đại sau này. Thời Xuân Thu, Khổng Tử đã san định, hiệu 

đính và giải thích bộ “Lục kinh” gồm có Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh 
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Xuân Thu và Kinh Nhạc (về sau Kinh Nhạc thất truyền). Sau khi Khổng Tử mất, các học 

trò tập hợp các lời dạy của thầy, soạn ra cuốn Luận ngữ. Còn sách Đại học do một trong 

những học trò xuất sắc nhất của Khổng Tử là Tăng Sâm, tức Tăng Tử, dựa vào lời thầy mà 

soạn ra. Sau đó, cháu nội của Khổng Tử là Khổng Cấp, tức Tử Tư viết ra cuốn Trung dung. 

Đến thời Chiến Quốc, Mạnh Tử đưa ra các tư tưởng mà sau này học trò của ông chép thành 

sách Mạnh Tử. Tư tưởng của Chu Công mà Khổng Tử tiếp thu và phát triển ấy, truyền đến 

Mạnh Tử là phép truyền tông, hình thành nên Nho giáo nguyên thủy, hay Nho giáo tiên 

Tần, Khổng giáo hay “tư tưởng Khổng - Mạnh”. Từ đây mới hình thành khái niệm Nho 

giáo và Nho gia.  

Xin nói rõ hơn về khái niệm này: Nho giáo là một học thuyết chính trị nhằm tổ chức 

xã hội. Để tổ chức xã hội có hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải đào tạo cho được người 

cai trị kiểu mẫu - người lí tưởng này gọi là “quân tử” (kẻ làm vua, quân tử là chỉ tầng lớp 

trên trong xã hội, phân biệt với “tiểu nhân”, những người thấp kém về điạ vị xã hội; sau 

Khổng Tử dùng từ “quân tử” để chỉ phẩm chất đạo đức: “quân tử sở tính nhân nghĩa lễ trí” 

(bản tính của người quân tử là nhân, nghĩa, lễ, trí), phân biệt với “tiểu nhân” là những 

người thiếu đạo đức: “quân tử quần dĩ nghĩa, tiểu nhân quần dĩ lợi” (người quân tử quần tụ 

vì điều nghĩa, kẻ tiểu nhân tụ họp nhau vì cái lợi). Để trở thành người quân tử, con người ta 

trước hết phải “tự tu” (tự sửa mình). Sau khi “tu thân” thì “hành đạo” (thi hành đạo hoá 

dân, phối thiên và phục thiện...). Trong Đại học có chép: “Thân tu thì gia tề, gia tề thì quốc 

trị, quốc trị thì thiên hạ bình. Từ Thiên tử cho đến thứ dân, tất thảy đều phải lấy việc tu 

thân làm gốc...”. Học thuyết trị quốc bình thiên hạ của Nho giáo là một phần của văn hóa 

Trung Hoa truyền thống vốn rất sâu sắc. Nó đã tự thiết lập cho mình những lí tưởng về đạo 

đức và hệ thống tiêu chuẩn giá trị cho nền tảng xã hội Trung Quốc, giúp gìn giữ các chuẩn 

tắc đạo đức xã hội ở mức cao. 

Sách “Sử kí. Ngũ Tông thế gia” (còn gọi là Thái sử công thư do Tư Mã Thiên viết từ 

năm 109-91 Tr.CN) có ghi: “Hiếu Nho học, bị phục tạo thứ tất ư Nho” (Ham Nho học lại 

giỏi về tranh biện tất là Nho). Sách “Hậu Hán thư. Phục Trạm truyện” lại nói: “Luỹ thế 

Nho học, tố luyện danh tín, kinh minh hành tu, thông đạt quốc chính” (Đời đời theo Nho 

học, theo đuổi việc đào luyện danh nghĩa và tín thực, trải điều minh đức và thực hành tu 

thân (để) dự vào nền quốc chính). Đó là hai cuốn sách sớm nhất đề cập tới từ “Nho học” ở 

đời Hán.  

Trước Khổng Tử, chưa thấy nói đến “Nho học”. Cái gọi là “Nho” cổ đại, ý chỉ các 

thành phần trí thức từ Vu, Sử, Chúc, Bốc (các chức quan coi việc nhân sự, thiên sự, lịch 

pháp; người hành nghề đồng cốt, bói toán bằng mai rùa...) đến giáo chức tôn giáo nguyên 

thuỷ; các học giả Trung Quốc đời sau như Du Việt, Chương Thái Diệm, Tiền Mục vì thế 

đã gọi các nhà Nho nguyên thủy là “Phương sĩ” hoặc “Thuật sĩ”. Cho nên, “Nho” trong các 

cách hiểu nguyên thuỷ, là công việc phần lớn mang tính tôn giáo, chính trị. 
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Theo sự phân hoá của Tôn giáo và Vu thuật, “Nho” từng bước diễn tiến theo hai con 

đường: Một bộ phận dựa vào tri thức nghi lễ nguyên thuỷ trở thành trợ thủ của tầng lớp 

chư hầu hoặc quân chủ, đến khi trí sĩ lại thay họ dạy dỗ con em ở chốn làng quê; một bộ 

phận thì lợi dụng tri thức và kinh nghiệm về “Lễ” của mình để chuyên lo việc lễ cho tầng 

lớp quí tộc - họ thành các nhà thực tiễn trong dân gian. 

Trong văn hiến cổ từ Khổng Tử trở về trước, chữ “Nho” xuất hiện khá muộn. Trong 

ba sách: “Thi”, “Thư”, “Dịch” không thấy chữ “Nho”; “Luận ngữ”, “Mạnh Tử” đều chỉ 

nhắc đến hai lần, song cả hai cuốn này đều chưa thấy nói rõ. Từ Tuân Tử (313-238 Tr.CN) 

trở về sau, nhất là trong các trước thuật đời Hán, thấy xuất hiện nhiều từ “Nho đạo”, “Nho 

học”, “Nho thuật”. Sách “Chu quan. Thái tể” viết: “Dĩ cửu lưỡng hệ bang quốc chi dân: 

nhất viết Mục, dĩ địa đắc dân; nhị viết Trưởng, dĩ quí đắc dân; tam viết Sư, dĩ hiền đắc 

dân; tứ viết Nho, dĩ đạo đắc dân; ngũ viết Tông, dĩ tộc đắc dân; lục viết Chủ, dĩ lợi đắc 

dân; thất viết Lại, dĩ trị đắc dân; bát viết Hữu, dĩ nhiệm đắc dân; cửu viết Lũ, dĩ phú đắc 

dân” (Lấy từng cặp 9 loại dân cày để liên hệ với việc bang quốc: một là Mục, dùng đất để 

được dân, hai là Trưởng, dùng quí để được dân; ba là Sư, lấy tài năng để được dân; bốn là 

Nho, dùng đạo để được dân; năm là Tông, lấy họ tộc để được dân; sáu là Chủ, dùng lợi 

được dân; bảy là Lại, lấy việc cai trị để được dân; tám là Hữu, lấy trách nhiệm để được 

dân; chín là Lũ, lấy giàu có để được dân). 

Theo nguyên tắc 9 điều “bang quốc chi dân” đều thấy có sự quan hệ mật thiết đến 

“Nho gia”, “Nho học”. “Chu quan. Đại tư đồ” lại nói: “Dĩ bản tục lục, an vạn dân: nhất 

viết mĩ cung thất, nhị viết tộc phần mộ, tam viết liên huynh đệ, tứ viết liên sư nho, ngũ viết 

liên bằng hữu, lục viết đồng y phục” (Dùng 6 tập quán cũ để làm an muôn dân: 1. làm đẹp 

cửa nhà; 2. tập hợp phần mộ; 3. gắn kết anh em; 4. gắn kết sư nho; 5. gắn kết bạn bè; 6. 

cùng trang phục). 

“Liên sư nho” tức là thông qua giáo dục, giáo hoá mà khiến cho muôn dân hài hoà an 

định. Ở đây, tên gọi Sư - Nho phản ánh sự biến thiên của nội hàm “Nho”, rõ ràng “Nho” đã 

phân li ra từ trong Vu, Sử, Chúc, Bốc.  

Ở Trung Quốc, khái niệm “Nho giáo”, “Nho gia” hoặc “Nho học” đã được các nhà 

nghiên cứu cận hiện đại Trung Quốc định nghĩa từ nhiều khía cạnh, song dường như chưa 

có một định nghĩa nào thấu đáo. Lương Thấu Minh (1893-1988, nhà tư tưởng, nhà giáo 

dục, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Trung Quốc. Tác phẩm tiêu biểu: Hương thôn kiến 

thiết lí luận, Nhân tâm dữ nhân sinh...) xem “Nho học” là “phản cung tu kỉ chi học” (cái 

học của việc trở lại sửa mình); Phùng Hữu Lan (1895-1990, học giả chuyên nghiên cứu về 

lịch sử triết học Trung Quốc cổ trung đại. Tác phẩm tiêu biểu: Trung Quốc triết học giản 

sử, Nhân sinh đích cảnh giới...) xem “Nho giáo” là “nhân sinh cảnh giới chi học” (cái học 

của cảnh giới nhân sinh); còn Tiền Mục (1895-1990, Viện sĩ Viện nghiên cứu Trung ương 
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Đài Loan, nghiên cứu và chú giải nhiều tác phẩm Bách gia chư tử) thì xem “Nho gia” là 

“thông tập lục nghệ chi sĩ” (kẻ sĩ thông thạo lục nghệ)... Tất cả các quan niệm và cách giải 

thích đó đều chỉ là một số khái quát về Nho học hoặc Nho gia trên một số phương diện nào 

đó, tuy có lí nhất định, nhưng thiếu tính bao quát. 

Ở Việt Nam, theo Trần Trọng Kim: “Đời xưa người đi học đạo thánh hiền gọi là Nho, 

tức là người đã học biết suốt được lẽ trời đất và người, để dạy bảo người ta ăn ở cho phải 

đạo luân thường. Nho là bởi chữ nhân đứng bên chữ nhu mà thành ra. Nhân là người, nhu 

là cần dùng, tức là một hạng người bao giờ cũng cần dùng đến để giúp cho nhân quần xã 

hội biết đường mà ăn ở và hành động cho hợp lẽ trời. Chữ nhu lại có nghĩa là chờ đợi, tức 

là người học giỏi, đợi người ta cần đến, sẽ đem tài trí của mình ra mà giúp việc đời. Phàm 

những người học nho thuật thường là những người chuyên về mặt thực tế hơn mặt lí tưởng. 

Bởi vậy từ xưa đến nay những người nho học là những người chực ra cáng đáng việc đời, 

để làm ích quốc lợi dân, chứ không phải là người yếm thế, chỉ vụ lấy sự vui thú trong vòng 

tư tưởng.. Cũng bởi lẽ ấy, cho nên thầy Tử Lộ cho rằng: “Bất sĩ vô nghĩa... quân tử chi sĩ 

dã, hành kì nghĩa dã” (Luận ngữ. Vi tử) (không ra làm quan là vô nghĩa... người quân tử ra 

làm quan là làm việc nghĩa vậy) [4, tr.17].  

Theo Cao Xuân Huy, thì từ khi xã hội thị tộc (khoảng giữa thời Xuân Thu) bắt đầu tan 

rã, việc học không còn là độc quyền của quan lại quí tộc nữa mà được nới rộng xuống thứ 

dân, nên trường tư mở ra, gọi là giai đoạn “học hạ tư nhân”. “Trong bọn quí tộc phá sản, có 

những kẻ trước kia làm quan văn hoá thì nay phải đi dạy học để mưu sinh. Những người ấy 

gọi là “tấn thân tiên sinh” sau đó gọi là “Nho”. Trong sách “Quốc cố luận hành”, thiên 

“Nguyên Nho”, Chương Bỉnh Lân nói rằng: “Cái tên Nho là bởi chữ nhu. Nhu nghĩa là lên 

đến trời, mà Nho cũng biết thiên văn, biết khi nào đại hạn, khi nào nước lụt...”. Tấn thân 

tiên sinh là những con người chuyển tiếp từ quan học đến tư học, mà cũng là những con 

người bảo tồn văn hoá Tây Chu ở đời Xuân Thu” [2, tr.379]. Ngoài những điều đó ra thì tự 

lập, khoan dung, khiêm nhường, gần người nhân nghĩa, cương nghị, cất nhắc người hiền 

tài, giao lưu bạn hữu... đều là những qui định cụ thể về tư tưởng và hành vi của nhà Nho. 

“Hán thư. Nghệ văn chí” lại nói: “Nho gia giả lưu, cái xuất ư tư đồ chi quan, trợ nhân 

quân, thuận âm dương, minh giáo hoá giả dã. Du văn ư lục kinh chi trung, lưu ngôn ư 

nhân nghĩa chi tế, tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Vũ, tông sư Trọng Ni, dĩ trọng 

kì ngôn, ư đạo tối vi cao” (Nhà Nho do ở quan Tư đồ mà ra, là người phò tá cho đấng nhân 

quân, thuận theo âm dương ngũ hành, làm sáng tỏ việc giáo hoá. (Họ) du học ở chốn văn 

chương và lục nghệ, lưu lại ngôn hành trong việc nhân nghĩa, noi theo Nghiêu Thuấn và 

làm sáng đạo vua Văn - Vũ, tôn Trọng Ni là thầy, đề cao lời dạy của ngài và xem Đạo ấy là 

tối cao). Trần Đình Hượu thì cho rằng, nhà Nho có đức tính “Giữ mình trung chính, tự tôn 

tự trọng, làm cho người xung quanh kính nể không dám xúc phạm, do đó xử sự theo lối 
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quân tử, giữ mình nghiêm cẩn, tránh can thiệp, tránh tiếp xúc, sống hơi biệt lập với cả bạn 

bè, dầu hết sức thân thiết cũng giữ mức độ, không quá chầm bập đến suồng sã, a dua, bè 

cánh “quân tử chi giao đạm nhược thủy” là sáng suốt, hợp lí có hiệu quả trong quan hệ 

giữa cá nhân với cá nhân. Ứng dụng thái độ đó với người trên là giữ lễ, khiêm tốn mà tự 

tôn, đối với người dưới là uy nghiêm, khoan dung mà kẻ cả. Thế nhưng cơ sở làm chỗ xuất 

phát cách hành xử như vậy là sự tôn trọng phận vị, là tư tưởng yên mệnh chứ không phải là 

khát vọng công bằng và tiến bộ chi phối hành động, là sự giữ gìn chứ không phải lòng yêu 

thương, sự phẫn nộ, chính nghĩa cảm” [3, tr.64]. 

Khổng Tử được học trò mệnh danh là Thánh chi thời (tùy thời vào bậc Thánh), bởi 

ông là người đáng nhanh thì nhanh, đáng chậm thì chậm, đáng ra làm quan thì ra làm quan, 

đáng về ở ẩn thì về ở ẩn, mọi ngôn hành đều thung dung trúng tiết. Đạo Nho chính là đạo 

của người quân tử. Còn Khổng Tử chính là mẫu hình nhà Nho quân tử. Mà một trong 

những đức tính điển hình của người quân tử biểu hiện ra ngôn hành, được Tử Tư đề cập 

trong Trung dung đó là hòa nhi bất đồng; đồng nhi bất lưu; trung lập nhi bất ỷ; vô thái 

quá bất cập (hài hòa mà không giống nhau; giống nhau mà không a dua; đứng giữa mà 

không dựa vào bên nào; không thái quá không bất cập...) đã trở thành chuẩn mực, dù ít dù 

nhiều, trong ứng xử - hành vi của các nhà Nho hậu thế đều chịu ảnh hưởng. 

Nho giáo là như thế. Nhà Nho là như thế!  

3. KẾT LUẬN 

Như vậy, từ khái niệm - chữ “NHO” được đặt ra ở đầu, bài viết đã đi tìm câu trả lời 

cho câu hỏi: “Nho” là gì? trên các bình diện văn tự, văn hóa học. Có thể thấy, “Nho” là 

khái niệm đã được định danh từ trước Khổng Tử, trong các cách hiểu nguyên thuỷ, vốn chỉ 

những thành phần trí thức như Vu, Sử, Bốc, Chúc hay những người hoạt động trong các 

lĩnh vực tôn giáo, chính trị, còn gọi là các “phương sĩ”, “thuật sĩ”. Khái niệm Nho giáo và 

Nho gia được hình thành ở thời Xuân Thu Chiến Quốc thông qua sự tiếp thu tư tưởng Chu 

Công của Khổng Tử rồi được kế truyền và xiển phát từ Khổng Tử đến Mạnh Tử, còn được 

gọi với tên Khổng giáo hay tư tưởng Khổng Mạnh. Còn “Nho học” là khái niệm đến mãi 

đời Hán mới xuất hiện trong hai cuốn sách lớn là Sử kí và Hậu Hán thư. Từ đây, khi mà 

các khái niệm này được hình thành, sau một thời gian dài, đến mãi thời cận đại, trong học 

giới Trung Quốc mới bắt đầu có sự manh nha dần dà định danh cho nó. Đồng thời với đó, 

các học giả Trung Quốc và Việt Nam cận, hiện đại cũng ra sức đi vào lí giải cho tất cả 

những nội hàm của khái niệm “Nho gia”, “Nho học”... mà như chúng tôi đã trình bày khá 

cặn kẽ trên đây. Hẳn là qua đây, những ai quan tâm đến văn hóa, văn hiến cổ truyền ít 

nhiều cũng nghiệm ra được những thông tin có ý nghĩa trong học vấn của mình. Đó cũng là 

mục đích mà bài viết muốn hướng tới vậy. 
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OPENLY AND FRIENDLY DISCUSSION  

ABOUT THE CONCEPT “NHO” 

Abstract: Confucianism and confucianist scholar are very familiar concepts for anyone 

who have been being trained in the countries of “”Han scipt” reference system. But not 

all the people can clearly understand the concepts above. The paper comes from the 

perspective of cultural science to find out the origin of the concept through an overview 

and explanation of the ways of understanding this concept of Chinese and Vietnamese 

scholars. The objective of the paper is in order that readers and scholars must 

understand thoroughly the most aspects of the concept. 

Keywords: Confucianism, confucianist. 
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BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH  

TRONG DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THƠ HIỆN ĐẠI Ở LỚP 11 

Nguyễn Thị Anh 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Tóm tắt: Hứng thú là thuộc tính tâm lí quan trọng giúp học sinh tiếp nhận và sáng tạo 

trong quá trình học tập. Có hứng thú, học sinh sẽ hình thành tính tự giác, đam mê với 

môn học. Ngữ văn là môn học đặc thù, mang tính nghệ thuật cao, việc khêu gợi hứng thú 

ở người học rất cần thiết. Trong dạy đọc hiểu thơ hiện đại lớp 11 rất cần hứng thú học 

tập của học sinh. Bài viết này đưa ra một số biện pháp tác động, tạo hứng thú cho HS 

trong dạy đọc hiểu văn bản thơ hiện đại ở lớp 11 theo mô hình ba giai đoạn: trước khi 

đọc, trong khi đọc và sau khi đọc. Mục đích cuối cùng của việc tạo hứng thú cho học sinh 

là nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Ngữ văn và hình thành những năng lực, phẩm 

chất cần thiết cho người học. 

Từ khóa: hứng thú, hứng thú học tập, thơ hiện đại lớp 11, tiến trình ba giai đoạn. 

Nhận bài ngày 17.6.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 10.8.2019 

Liên hệ tác giả: Nguyễn Thị Anh; Email: nguyenanh35a.sp2@gmail.com 

1. MỞ ĐẦU 

Giáo dục hiện đại yêu cầu, đòi hỏi đổi mới quan điểm và phương pháp dạy học, trong 

đó việc đặt vai trò của người học trở thành trung tâm của hoạt động dạy học được nhấn 

mạnh (nhất là sau cải cách sách giáo khoa 2002). Từ đó các nhà giáo dục quan tâm nhiều 

hơn đến những tác động tâm lý trong quá trình học tập ở người học. Hứng thú là thuộc tính 

tâm lý có vai trò quan trọng đối với hoạt động của cá nhân đặc biệt là trong hoạt động nhận 

thức nói chung và học tập nói riêng. Nhưng một thực tế đáng buồn trong nhà trường phổ 

thông hiện nay, HS (HS) mất dần hứng thú học Văn. Các văn bản thơ hiện đại lớp 11 vốn 

đầy sức hấp dẫn cũng bị thờ ơ, chán nản. HS học chỉ để thi, để đối phó. Là người GV (GV) 

tâm huyết, chúng tôi rất mong muốn khơi gợi cho người học sự hứng thú trong quá trình 

đọc hiểu văn bản thơ hiện đại ở lớp 11. Căn cứ vào đặc trưng thể loại, chúng tôi nhận thấy 

các biện pháp tác động nhằm tạo hứng thú ban đầu cho người học cần cụ thể, phù hợp với 

thể loại văn bản trong quá trình đọc hiểu. Chúng tôi đưa ra các biện pháp tác động theo tiến 

trình ba giai đoạn (trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc) giúp HS hứng thú trong giờ 

đọc hiểu văn bản thơ hiện đại ở lớp 11. 
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2. NỘI DUNG 

2.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn 

“Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó, vừa có ý nghĩa 

đối với cuộc sống, vừa có khả năng mang lại khoái cảm cho cá nhân trong quá trình hoạt 

động” [11, tr.177]. Như thế, đối tượng tiếp nhận chỉ có thể gây hứng thú khi nó có ý nghĩa 

với cuộc sống của cá nhân. Về phương diện này, hứng thú là động lực thúc đẩy cá nhân 

hoạt động, mang lại khoái cảm cho cá nhân. Hứng thú tạo ra ở chủ thể sự đam mê, tò mò; 

kích thích và thúc đẩy các hành động tìm hiểu, khám phá đối tượng. Hứng thú học tập là 

trạng thái tâm lí, ý thức chủ đạo, tích cực cần có của người học trong quá trình học tập. 

A.K.Markova và V.V.Repkin cho rằng: “Hứng thú học tập là loại hứng thú chưa được ý 

thức một cách rõ ràng, có tính chất tình huống, thường chú ý tới những khía cạnh bên 

ngoài của đối tượng hoạt động học tập, ít có tác dụng thúc đẩy hành động học tập theo 

sáng kiến riêng của người học được xuất hiện dưới những phản ứng rất mãnh liệt nhưng 

ngắn ngủi”. A.G.Covaliop cũng chỉ rõ: “Hứng thú học tập chính là thái độ lựa chọn đặc 

biệt của chủ thể đối với đối tượng của hoạt động học tập, vì sự cuốn hút về tình cảm và ý 

nghĩ thiết thực của nó trong đời sống cá nhân”. 

Học tập là một quá trình nhận thức đặc biệt. Quá trình này có mục đích, đối tượng rõ 

ràng và được tổ chức, điều khiển bởi người GV. Do đó, hứng thú học tập là dạng cụ thể 

của hứng thú nhận thức trong phạm vi dạy học và giáo dục.  

Hứng thú học Văn là thái độ lựa chọn đặc biệt của HS đối với quá trình, kết quả và sự 

vận dụng tri thức văn học vào đời sống do nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa thiết 

thực của văn học với bản thân. 

Để đánh giá hứng thú học Văn (ở đây chúng tôi nhấn mạnh vào tác phẩm thơ hiện đại 

trong chương trình lớp 11) của HS, người GV cần quan tâm đến những biểu hiện yêu thích, 

say mê với các bài học thơ, có thái độ đón đợi giờ học. 

Về hành động: tích cực chủ động trong và ngoài giờ học, ham tìm hiểu, tích cực đóng 

góp xây dựng bài, chăm chỉ nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, đưa ra những câu hỏi, thắc 

mắc với GV, đưa ra quan điểm cá nhân và những tranh luận với bạn, với thầy cô, thích đọc 

các vấn đề liên quan đến bài học... 

Về kết quả: Hứng thú học thơ được nhìn thấy ngay ở việc hoàn thành tốt những yêu 

cầu GV đưa ra như học bài, soạn bài, sưu tầm những bài thơ cùng chủ đề, cùng tác giả... 

Cao hơn còn là sự tự giác tìm đọc, viết các vấn đề nghiên cứu liên quan hoặc sáng tạo các 

văn bản dưới góc nhìn của cá nhân (viết phê bình, chuyển thể thành truyện tranh, bài hát, 

kịch bản phim, sân khấu, lấy nguồn cảm hứng để sáng tác bài thơ của mình...). Đưa tác 

phẩm văn chương từ sự “im lặng” trong trang sách đến sự “sống động” ngoài đời thường là 

kì vọng của người GV trong mục đích tạo hứng thú để người học chiếm lĩnh văn học. 
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Qua thực tế dạy học của bản thân và quan sát hứng thú học Văn trong nhà trường của 

HS, chúng tôi cũng nhận thấy HS không mấy hứng thú. Có những em chán nản tìm lí do 

“ốm” để nghỉ tiết, có em ngủ gật, gục mặt hoặc làm việc riêng, đem bài tập môn khác ra 

làm trong giờ. Ngay trong việc chọn khối, lớp để theo đuổi, rất ít HS chọn Văn. Thực trạng 

đáng buồn này có nhiều nguyên nhân: năng lực của đội ngũ GV dạy Văn còn yếu; chương 

trình văn học giảng dạy trong nhà trường còn chưa đặc sắc, nghiêng về giáo huấn; ý thức 

tiếp nhận, thụ cảm của HS chưa cao... Song dù là bất cứ lí do, nguyên nhân nào thì cũng 

cần nhanh chóng khắc phục, trả “văn học là nhân học” (M.Gorky) về đúng vị trí của nó 

trong nhà trường phổ thông. 

Trong các bài học môn Ngữ văn, thơ vẫn thường được đánh giá là loại văn bản dễ gây 

hứng thú nhất cho HS. Hứng thú (như đã bàn ở trên) trước hết được tạo nên từ bản thân đối 

tượng cần tìm hiểu, tiếp nhận. Chính những đặc trưng thể loại cơ bản của thơ tạo nên các 

hứng thú ấy. Thực tế cho thấy, khi tìm hiểu các văn bản thơ hiện đại trong chương trình 

Ngữ văn lớp 11, người dạy và người học có những thuận lợi và khó khăn sau: 

Thuận lợi: Văn bản thơ hiện đại ở lớp 11 là những tác phẩm được chọn lọc, có dung 

lượng vừa phải, biểu hiện chân thực tư tưởng, tâm hồn, tình cảm của các nhà thơ; mang hơi 

thở của cuộc sống và phản ánh không khí, tinh thần của thời đại. Toàn bộ các giá trị, ý 

nghĩa này nằm trong cấu trúc và hệ thống ngôn từ của bài thơ. Chỉ có thể chiếm lĩnh văn 

bản thơ khi cảm nhận được nó. Muốn cảm nhận được văn bản thơ, người học phải có hiểu 

biết cơ bản về thể loại, hơn thế, phải có sự “đồng cảm”, “đồng điệu”... Hiện kiến thức lí 

luận văn học, trong đó có lí thuyết về thể loại, giảng dạy cho HS trong nhà trường không 

tách thành mảng riêng như trước đây mà được “lồng ghép” trong từng bài cụ thể. Điều này 

không phải là quá khó cho việc định hình khái niệm, đặc thù thể loại và giảng giải, nắm bắt 

văn bản thơ ca, tuy nhiên cũng không dễ dàng. Thơ ca, có thể nói, là thể loại tác động, làm 

hình thành trong người học nhanh nhất những tư tưởng, tình cảm, cảm xúc tốt đẹp. 

Khó khăn: Thơ ca là tiếng nói của cảm xúc và trí tưởng tượng mãnh liệt. Việc dồn nén, 

chất chứa các ý nghĩa, ẩn dụ trong giới hạn câu từ tối thiểu, “ý tại ngôn ngoại”, đôi khi 

khiến nó trở thành rào cản, thách thức với người học. Theo Anna Lake Prescott (Mỹ) thì 

thơ ca khó và đáng sợ, “ngay cả các sinh viên giỏi ở các trường cao đẳng cũng có thể sợ 

thơ, một phần bởi họ tiếp nhận thơ như các thông điệp khó hiểu, bí ẩn với lời khuyên hoặc 

niềm tin vàng ngọc - giống như chiếc bánh may mắn”. Chính đặc điểm thế giới thơ ca là 

thế giới của cảm xúc, hình ảnh thơ mang tính biểu tượng cao, ngôn ngữ thơ hàm súc cô 

đọng một mặt tạo nên sức hấp dẫn, cuốn hút của thơ; nhưng mặt khác cũng là một trong 

những nguyên cớ khiến nhiều HS e ngại khi tiếp xúc với thơ, đặc biệt là thơ trữ tình. HS 

thường nhầm lẫn cảm xúc thông thường với xúc cảm thẩm mỹ, hoặc lí giải văn bản thơ 

một cách ngây ngô, dung tục. Sự khác biệt về tâm lí tiếp nhận và thiếu hụt kiến thức về thể 

loại của HS khi tiếp nhận thơ ca hiện nay đang là vấn đề đáng lo ngại. Điều cần thiết với 
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người GV dạy Văn trong nhà trường là phải tìm ra các biện pháp đúng đắn, phù hợp nhằm 

gợi mở, kích thích hứng thú học tập văn thơ, giúp các em vượt qua những rào cản trên. 

2.2. Một số biện pháp tạo hứng thú trong dạy đọc - hiểu văn bản thơ hiện đại ở 

lớp 11 

Đọc hiểu trở thành nội dung dạy học trong môn Ngữ văn gắn với chương trình và sách 

giáo khoa sau 2002. Có nhiều cách tác động gây hứng thú học văn bản thơ cho HS trong 

giờ học. Ở đây, chúng tôi đưa ra một số biện pháp tạo hứng thú trong dạy đọc hiểu văn bản 

thơ theo tiến trình ba giai đoạn: trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc. Trong tiến 

trình này, theo quan điểm của tác giả Bùi Minh Đức [3], HS lần lượt trải qua các hoạt động 

học tập như: Hoạt động cảm nhập ban đầu; hoạt động tri giác ngôn ngữ thơ, hoạt động tái 

hiện hình tượng; hoạt động phân tích, cắt nghĩa và khái quát hóa các chi tiết nghệ thuật 

trong tác phẩm; hoạt động tự bộc lộ, tự nhận thức... Mọi hoạt động đều cần sự hứng thú, 

say mê của người học mà GV là người giữ nhiệm vụ quan trọng tạo nên hứng thú ấy. 

2.2.1. Nhóm biện pháp tác động giai đoạn trước khi đọc 

Việc phân chia các giai đoạn trong tiến trình đọc hiểu mang tính tương đối. Quá trình 

đọc hiểu của HS diễn ra thầm lặng và linh hoạt với mức độ phức tạp và phản ứng tâm lí 

khác nhau. Chúng tôi tạo ra biên độ của các giai đoạn để hình thành cho HS tư duy, nhiệm 

vụ cụ thể trong quá trình đọc hiểu văn bản thơ. 

Giai đoạn trước khi đọc tức là bạn đọc trước khi tiếp xúc trực tiếp tới từng câu chữ của 

văn bản thơ. Nhiệm vụ của giai đoạn này là cần xác định mục đích của việc đọc. Với HS, 

việc đọc văn bản dưới sự hướng dẫn của GV có thể để tìm kiếm thông tin, học tập... GV 

cần định hướng phạm vi của giai đoạn trước khi đọc cần làm gì để HS nắm các thao tác, 

đồng thời tập trung vào những việc cần làm. Theo tác giả Phạm Thị Thu Hương: “Phạm vi 

của hoạt động trước khi đọc được xác định bao gồm việc tri giác nhanh một số yếu tố 

thuộc hình thức bên ngoài của văn bản như: cách trình bày, kênh hình được bổ sung, dung 

lượng văn bản; tri giác nhanh một số điểm trong văn bản như: nhan đề, tên tác giả, tên thể 

loại của văn bản, một vài trích dẫn phê bình ở bìa sau cuốn sách, đọc lướt một vài đoạn mở 

đầu, ở giữa và kết thúc văn bản (đặc biệt đối với văn bản dài) để có được tổng quan ban 

đầu về văn bản cần đọc” [7, tr.73]. Để giúp HS làm tốt khâu này, cần tiến hành các biện 

pháp sau: 

Biện pháp 1: Hướng dẫn HS bộc lộ những trải nghiệm cá nhân, chia sẻ những tri 

thức nền về cảm xúc gắn với tác phẩm thơ hiện đại lớp 11 

Mỗi HS khi đến với việc đọc hiểu văn bản thơ đã có “vốn riêng” trong hiểu biết về 

kiến thức khoa học, xã hội chung; hiểu biết chuyên biệt về môn học, thể loại, tác giả, tác 

phẩm, thậm chí hiểu về từ hoặc câu thơ đặc sắc của bài (thông qua đọc hiểu những văn bản 

trước đó). Huy động những tri thức nền vốn có sẽ khiến HS thích thú, tự tin bày tỏ, bộc lộ 
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quan điểm riêng. Ở đây, trước khi đọc nên huy động những cảm xúc gắn trực tiếp với bài 

thơ. Đặc trưng của thơ là cảm xúc, vì thế khi HS được chia sẻ cảm xúc sẽ dễ hiểu hoặc dễ 

đồng cảm đi vào thế giới nghệ thuật. Cảm xúc được chia sẻ đa dạng dưới nhiều hình thức 

cả nói, viết, bày tỏ bằng những loại kí hiệu, kí tự đặc biệt, hình ảnh, âm thanh... Hứng thú 

được kích thích cao độ ở lứa tuổi 15-16 khi được bày tỏ “cái tôi” hiểu biết, cảm nhận về 

cuộc sống xã hội. 

Ví dụ: Khi dạy bài thơ “Chiều tối”, trích trong “Ngục trung nhật kí” của Hồ Chi Minh, 

GV có thể gợi ý hoặc để HS chia sẻ về vấn đề/chủ đề HOÀNG HÔN TRONG MẮT TÔI 

bằng gợi dẫn “Khi bình minh hé rạng hay những chiều hoàng hôn từng để lại trong bạn 

những ấn tượng khó phai. Từ gợi ý HOÀNG HÔN TRONG MẮT TÔI, anh/chị hãy chia sẻ 

những cảm nhận được đánh thức xung quanh thời điểm này”. HS được chia sẻ cảm xúc 

trong đời thực, của chính mình. Đây là cơ sở bạn đọc đồng điệu với nhân vật trữ tình trong 

bài thơ. 

Biện pháp 2: Thiết kế trò chơi học tập 

Trò chơi bao giờ cũng gây được hứng thú mạnh cho con người. Khi tham gia vào trò 

chơi, người chơi có tâm lí rất thoải mái, nhiệt tình và khao khát sự chiến thắng. Do vậy, khi 

được tham gia trò chơi, HS hứng thú cao độ, không còn nặng nề khi học văn. Trong các 

phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại, các nhà nghiên cứu đưa trò chơi học tập vào làm 

phương pháp dạy học chính với các hình thức tổ chức phong phú đa dạng. Một số hình 

thức trò chơi học tập được tổ chức dưới dạng: 

Trò chơi ô chữ: Từ những điều mong muốn HS đạt được để hoàn thành huy động tri 

thức nền hoặc tìm hiểu thông tin phần Tiểu dẫn, GV thiết kế các câu hỏi và gợi ý bằng các 

ô chữ để HS tìm đáp án. Sau toàn bộ trò chơi, HS lấy làm cơ sở kết nối thông tin hoàn 

thành nhiệm vụ học tập. 

Ví dụ: Hướng dẫn HS tìm hiểu phần Tiểu dẫn trong sách giáo khoa bài “Vội vàng” của 

Xuân Diệu (học kì 2, lớp 11), GV tổ chức trò chơi ô chữ: Đọc nhanh phần Tiểu dẫn sách 

giáo khoa và giải đố các ô chữ: 

 1                

  2               

   3              

 4                

5                 

  6               

  7               
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1. Đây là quê nội của thi sĩ Xuân Diệu. 

2. Xuân Diệu là nhà thơ “... trong các nhà thơ mới”. 

3. Quê mẹ của thi sĩ Xuân Diệu ở... 

4. Đây là tên một tác phẩm văn xuôi của Xuân Diệu. 

5. Xuân Diệu có một giọng thơ sôi nổi và... 

6. Đây là tên một tập thơ ra đời năm 1960 của Xuân Diệu. 

7. Tập thơ ra đời năm 1945 của Xuân Diệu có nhan đề là... 

?  Từ khóa của ô chữ vừa tìm được cho anh/ chị biết điều gì đặc biệt về thi sĩ Xuân Diệu? 
Dựa vào phần Tiểu dẫn và ô chữ vừa hoàn thành, hãy giới thiệu bằng lời về nhà thơ. 

 

Trò chơi gameshow truyền hình: Theo mô hình Ai là triệu phú; Đấu trường 100... 

(dùng câu hỏi trắc nghiệm). Từ gợi ý về những câu hỏi trắc nghiệm, HS thu nhận lượng 

thông tin liên quan trước khi đọc để có vốn tri thức nền đọc văn bản. 

Trò chơi vận động (Ai nhanh hơn/ Về đích...). GV tổ chức cho HS ghi thông tin qua 

các mẩu giấy. HS trong thời gian ngắn, bằng trí nhớ, ghép thông tin chuẩn về tác giả, tác 

phẩm. Có thể tổ chức theo đội hay cá nhân hoạt động này. Sự vận động sẽ kích thích HS 

tham gia, đồng thời tạo không khí thoải mái khi bước vào đọc hiểu thực sự bài thơ. Vận 

động cũng kích thích hưng phấn, trí não tư duy hiệu quả hơn. Với các trò chơi vận động 

HS hứng khởi học tập. 

Biện pháp 3: Ứng dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại nhằm thu hút sự chú ý và 

gây hứng thú học tập 

Sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học hiện đại giúp HS tiếp nhận 

hiệu quả hơn. Nhà sinh học phân tử thực nghiệm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng 

dụng quy luật trí não trong học tập của trường Đại học Seattle Pacific (Hoa Kì) cho rằng: 

“Thị giác là quân chủ bài trong tất cả các giác quan”; “Thị giác chiếm vị trí thống trị trong 

hầu hết mọi giác quan của chúng ta, nắm giữ một nửa tiềm lực của não”. Thị giác được sử 

dụng nhiều nhất trong các giác quan của con người. Sự kết hợp giữa thị giác và thính giác 

tạo cơ sở hình thành cảm xúc thẩm mĩ. Ấn tượng thị giác gắn với không gian, mầu sắc, 

đường nét, hình khối, vật thể..., còn ấn tượng của thính giác gắn liền với thời gian, âm 

thanh, thể hiện rõ nét đời sống tinh thần của con người. Các ấn tượng thị giác và thính giác 

hỗ trợ nhau, tạo sức mạnh của tri giác trực quan, nhận thức cảm tính - giai đoạn thứ nhất 

trong nhận thức con người. Vì thế, HS tiếp nhận sản phẩm nghệ thuật nói chung, tác phẩm 

trữ tình hiện đại lớp 11 nói riêng thông qua hệ thống phương tiện hiện đại nhằm kích thích 

phát huy vai trò của thị giác, thính giác từ đó hình thành cảm xúc thẩm mĩ. Hiện nay, trong 

thời đại 4.0, HS thích thú trước thế giới sinh động mà công nghệ đem lại. Vận dụng sự hỗ 

trợ của công nghệ thông tin và phương tiện hiện đại vừa là nhu cầu bức thiết, vừa là sự 

thích ứng, bắt nhịp với toàn cầu hóa. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 33/2019  
 
113 

 

2.2.2. Nhóm biện pháp tác động giai đoạn trong khi đọc 

Đây là giai đoạn HS tiếp xúc trực tiếp, cụ thể, cảm tính với văn bản từ dòng đầu tiên 

đến dòng cuối cùng. Mục tiêu hướng tới của giai đoạn này là giải mã ngôn ngữ, thu nhận 

thông tin bề mặt; bước đầu giải mã ngôn ngữ thứ sinh bằng hoạt động tương tác với thông 

tin vừa thu nhận được, đồng thời giám sát trong quá trình đọc. Trọng số không được dồn 

vào giai đoạn trong khi đọc trong hoạt động đọc hiểu ở nhà trường phổ thông Việt Nam. 

Đây là giai đoạn quan trọng trong tiến trình đọc hiểu. Đọc không đơn giản là đọc thông, rõ 

ràng, đúng từ, câu.  

Biện pháp 1: Sử dụng chiến thuật đánh dấu và ghi chú bên lề 

Đây là chiến thuật có thể thực hiện được cả vòng đọc ở nhà và trên lớp. HS tiếp xúc 

trực tiếp với văn bản thơ, gạch chân vào từ ngữ quan trọng, ghi chú những thông tin thu 

nhận của mình. Vòng đọc ở nhà, GV yêu cầu HS ghi ra vở soạn những câu, từ và cảm nhận 

của mình về những từ ngữ quan trọng trong bài thơ. GV có thể phát phiếu in bài thơ (vì 

chủ yếu dung lượng ngắn) với thiết kế lề hai bên để HS đánh dấu và ghi chú thông tin. Ở 

vòng đọc trên lớp, GV có thể để HS thực hiện nhiệm vụ đọc và chia sẻ những ý kiến về từ 

ngữ quan trọng và cảm nhận ban đầu về bài thơ. 

Biện pháp 2: Sử dụng chiến thuật cộng tác ghi chú  

Trong quá trình đọc trên lớp, GV yêu cầu HS làm việc theo cặp đôi hoặc nhóm nhỏ  

(3 - 6 HS). HS đọc đến đâu ghi lại những thông tin thu nhận, đánh dấu vào văn bản những 

nhãn tự hoặc từ ngữ cho là quan trọng. Sau đó luân phiên sang người bên cạnh để chia sẻ ý 

kiến (đồng ý/ phản đối/ suy nghĩ khác/ bổ sung. Cứ như vậy phiếu đọc trở lại với người 

ban đầu. 

Biện pháp 3: Đọc diễn cảm 

Đây vốn là phương pháp dạy học quen thuộc và rất phù hợp với đặc trưng thơ, nhất là 

các tác phẩm thơ trữ tình hiện đại lớp 11. Đọc diễn cảm đòi hỏi cả người đọc, người nghe 

phải tích cực, sáng tạo, phát huy cao độ vai trò chủ thể cảm thụ. Các nhà khoa học Ngữ văn 

Liên Xô cho rằng: “Khi một HS đọc trước lớp, HS đó cần phải hiểu một cách rõ ràng rằng: 

mình đọc để truyền đạt cho người nghe những ý nghĩ, những rung động và tình cảm tác giả 

đã đem vào tác phẩm, cũng như để thể hiện thái độ của mình đối với tác phẩm” [9, tr.54]. 

Phương pháp này ngoài phát huy tính tích cực, sáng tạo của người đọc, còn là hoạt động tri 

giác, kích thích liên tưởng, tưởng tượng, hồi ức giúp người đọc tham nhập vào bài thơ. Tác 

giả Bùi Minh Đức cho rằng: “Đi qua cây cầu đọc diễn cảm người đọc bước vào thế giới 

diệu kì, vừa quen vừa lạ của văn chương. Theo tâm lí học cảm thụ, âm vang của giọng đọc 

đã kích thích quá trình tri giác, tưởng tượng và tái hiện hình ảnh ở người đọc, đưa người 

đọc vào thế giới của tác phẩm, tạo nên trạng thái tâm lí cần có khi đọc sách hay xem nghệ 

thuật mà người ta quen gọi là “nhập thân”” [2, tr.83]. Chính tác động của cảm xúc qua 
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giọng đọc diễn cảm khiến bạn đọc hứng thú và khao khát “xuất tâm” và “nhập tâm”. Đọc 

diễn cảm khi được chia sẻ còn lan truyền những cảm xúc tích cực đến bạn đọc khác, thậm 

chí giúp bạn đọc khác được kích thích để hiểu thêm về cảm xúc trong bài thơ được học. 

GV có thể cho HS tự trải nghiệm đọc diễn cảm, cũng có thể thay đổi bằng cách sử dụng sự 

hỗ trợ của công nghệ thông tin để HS nghe đọc diễn cảm từ các nghệ sĩ. Ở bước này, GV 

kích thích hứng thú tốt sẽ rút ngắn khoảng cách và hành trình đọc hiểu văn bản thơ hiện đại 

lớp 11. 

2.2.3. Nhóm biện pháp tác động giai đoạn sau khi đọc 

Trọng số của giờ đọc hiểu văn bản được dồn vào giai đoạn sau khi đọc. Đây cũng là 

giai đoạn được GV và HS quan tâm, dành nhiều thời gian nhất. Hứng thú được khơi gợi từ 

giai đoạn trước khi đọc, đến giai đoạn này người GV ngoài duy trì cái hứng thú ban đầu 

của HS còn biết cách làm mới, tạo hứng thú học tập cho người học, từ đó mới đạt hiệu quả 

trong giờ đọc hiểu văn bản thơ hiện đại lớp 11. 

Thời điểm này bạn đọc hoàn thành việc tri giác tổng thể văn bản thơ hiện đại lớp 11, 

các đơn vị nghĩa đạt đến mức độ “siêu tổng cộng” của văn bản đó. Giai đoạn sau khi đọc 

có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc (hiểu theo cách bao quát nhất). Giai đoạn 

này nhằm mục tiêu tổng hợp thông tin bề mặt của văn bản thơ, đào sâu, mở rộng kết quả 

đọc từng phần của bài thơ; giám sát việc hiểu, tổng hợp, khái quát hóa nội dung hiểu. 

Ngoài ra, HS có sự kết nối văn bản với trải nghiệm đời sống của mình... Thời điểm này, 

HS có thể trở lại văn bản đọc sâu với những cảm nhận độc đáo của mình. 

Biện pháp 1: Sử dụng một số chiến thuật dạy học tích cực 

Chiến thuật hình dung tưởng tượng tạo cho HS sự liên tưởng phong phú, đồng thời 

hấp hẫn HS và phù hợp tâm lí tuổi mới lớn. Quá trình hình dung tưởng tượng kết nối văn 

bản với những điều các em biết có liên quan để tạo ra một thế giới nghệ thuật phong phú 

được gợi lên từ bài thơ. Hầu hết các bài thơ hiện đại trong chương trình Ngữ văn 11 đưa 

HS đến những hình dung tưởng tượng về những trải nghiệm trong đời sống, liên quan đến 

những tác phẩm thơ Mới, thơ cách mạng học ở lớp 8. Đó là sự liên tưởng về con người và 

cuộc đời Hồ Chí Minh trong “Chiều tối” (Hồ Chí Minh); liên tưởng về cái tôi cá nhân 

trong thơ Mới của Xuân Diệu, Huy Cận qua “Vội vàng”, “Tràng giang”... 

Chiến thuật tranh biện: Những vấn đề gợi ra từ các bài thơ như “Vội vàng” có thể 

không đồng nhất với quan điểm sống của cá nhân HS. Sự tranh biện trong giờ học giúp HS 

có cái nhìn và lối sống đúng đắn đồng thời phát triển về tư duy lôgic, khả năng nhìn nhận 

vấn đề. 

Ngoài ra, có rất nhiều kĩ thuật dạy học tích cực khơi gợi hứng thú cho người học trong 

dạy đọc hiểu văn bản thơ trong nhà trường phổ thông. Tuy nhiên việc lựa chọn và triển 
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khai kĩ thuật vào từng đơn vị kiến thức và bài học sao cho hiệu quả là đòi hỏi quan trọng 

của người GV. Người GV không chỉ truyền cái hiểu biết và cách hành động cho HS, chính 

họ phải khơi lên cái hứng thú học tập ở các em. Bởi lẽ, theo tác giả Bùi Minh Đức: “Hứng 

thú nảy sinh trên cơ sở của nhu cầu. Hứng thú là tiền đề của tự giác. Hứng thú và tự giác là 

hai yếu tố tâm lí tạo nên tính tích cực. Tính tích cực sản sinh nếp tư duy độc lập. Suy nghĩ 

độc lập là mầm mống của sáng tạo. Trong nhận thức nói chung và nhận thức văn học nói 

riêng, hứng thú không chỉ là tiền đề mà còn là biểu hiện của hoạt động nhận thức. Chưa có 

hứng thú, đối tượng nhận thức còn nằm ngoài giới hạn hoạt động nhận thức của mỗi 

người” [3, tr.62-63]. Do vậy, rất cần thiết sử dụng các phương pháp, kĩ thuật tích cực tạo 

hứng thú cho HS. 

Biện pháp 2: Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

Đây là yêu cầu cần thiết trong dạy tác phẩm thơ hiện đại ở lớp 11. Song để hoàn thành 

nhiệm vụ này GV cần có những biện pháp hợp lí sao cho HS hứng thú và bộc lộ hiệu quả 

nhất. Đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá: viết nhanh điều thu nhận được, quan sát sơ 

đồ, bảng biểu và ghi kết quả thu nhận, sử dụng phiếu học tập hay tổ chức trò chơi, sắm vai, 

giao tiếp văn học... 

Biện pháp 3: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo  

Mức độ của các hoạt động này rộng và bao quát hơn. Các hoạt động này do nhà trường 

hoặc tổ chuyên môn tổ chức để các em thẩm thấu và ứng dụng các bài thơ vào cuộc sống. 

Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo này cần được tổ chức tùy thuộc điều kiện cụ thể của 

từng lớp, từng trường, từng môn học, có thể tham quan học tập tại quê hương, nhà lưu 

niệm của các tác giả thơ như Phan Bội Châu, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận, Tố 

Hữu..., có thể tổ chức sân khấu hóa tác phẩm hoặc các hình thức khác như thi ngâm thơ, 

đọc diễn cảm, bình thơ, triển lãm, bày bán các sản phẩm thơ... Qua các hoạt động trải 

nghiệm này, HS sẽ thích thú, chủ động và sáng tạo tiếp nhận; đồng thời khắc sâu hơn trong 

tâm trí tài năng của các nhà thơ, giá trị tư tưởng và nghệ thuật các văn bản thơ ca được học. 

3. KẾT LUẬN 

Hứng thú học tập có vai trò đặc biệt trong quá trình đọc hiểu văn bản thơ hiện đại ở 

lớp 11. Hứng thú là tiền đề để bạn đọc đi vào thế giới nghệ thuật của thơ ca; là chìa khóa 

khơi mở tâm hồn HS, giúp các em không chỉ có năng lực cần thiết trong cuộc sống mà có 

đời sống phong phú, giàu cảm xúc và giá trá trị nhân văn; biết yêu, trân trọng và ứng xử 

đẹp trong cuộc sống. Tạo hứng thú học tập cho HS là nhiệm vụ quan trọng của mỗi GV 

trong dạy học hiện đại. Các biện pháp chúng tôi đề xuất trên là các kinh nghiệm được đúc 

rút từ chính thực tiễn giảng dạy những năm vừa qua, chưa phải và chưa được xác lập như 

các thành tố hay phương pháp của lý thuyết dạy học hiện đại. Dẫu sao cũng xin được trình 

bày và mong nhận được nhiều trao đổi. 
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MEASURES TO CREATE INTEREST IN LEARNING  

FOR STUDENTS IN TEACHING READING AND READING 

MODERN POETRY IN CLASS 11 

Abstract: Interest is an important psychological attribute that helps students perceive and 

create instudy process. When students are interested in studying a subject, they will form 

self-consciousness and passion for that subject. Literature is a specific subject and it is 

highly artistic, so encouraging learners of literature is very essential. Teaching reading 

modern poetry of grade 11 programme really needsstudents’ learning interest. In this 

article, we suggest some methods to create interest for students in learning modern 

reading texts of grade 11 literature programme according to the three-stage model: 

prereading, while reading and post reading. The final purposes of creating interest for 

students are to improve the quality of learning literature and form the necessary 

capabilities and qualities for readers. 

Keywords: Interest, interest in study, modern poetry of grade 11, three-stage process 
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Tóm tắt: Bản đồ tư duy là một cách hữu hiệu để dạy và học từ vựng tiếng Anh. Bản đồ tư 

duy giúp ghi nhớ từ vựng thông qua màu sắc, hình ảnh. Học từ vựng qua bản đồ tư duy 

giúp người học hệ thống và phát triển từ vựng tiếng Anh. Tác giả bài viết dựa trên những 

lợi ích của bản đồ tư duy áp dụng vào thực tế giảng dạy sinh viên không chuyên ngữ 

trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định khi giảng dạy giáo trình Lifelines Elementary. 

Thông qua bài viết, tác giả đưa ra một số cách thức trong việc dạy từ mới bằng bản đồ tư 

duy và hướng dẫn sinh viên để tự thiết kế bản đồ tư duy cho mình phục vụ việc học tập 

không những trong môn học tiếng Anh mà còn trong các môn học khác.   

Từ khóa: Bản đồ tư duy, dạy và học từ vựng, ghi nhớ từ 

Nhận bài ngày 14.7.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 06.8.2019 

Liên hệ tác giả: Trần Thị Huệ; Email: huecdnd@gmail.com 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Như chúng ta đã biết, từ vựng là yếu tố vô cùng quan trọng khi học bất kỳ một ngôn 

ngữ nào, đặc biệt là tiếng Anh. Khi vốn từ không có nhiều, sinh viên cảm thấy khó khăn 

khi rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc hiểu và nói. Điều đó dẫn đến việc phần đông sinh viên 

bị mất hứng thú đối với môn tiếng Anh vì họ nhận thấy rằng mặc dù đã cố gắng, chăm chỉ 

nhưng kết quả học không cao. Dellar và Hocking (2, tr.13) đã cho rằng “Nếu bạn dùng thời 

gian vào việc học ngữ pháp, tiếng Anh của bạn sẽ không được cải thiện nhiều. Bạn sẽ nhìn 

thấy sự cải thiện rõ nét nhất khi bạn học được thêm nhiều từ mới hơn. Với ngữ pháp, bạn 

có thể nói rất ít, nhưng bạn có thể diễn đạt được mọi thứ với các từ ngữ”.  

Như vậy, có thể thấy từ vựng đóng vai trò quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Câu 

hỏi đặt ra là làm thế nào để giúp sinh viên có được phương pháp học từ vựng phù hợp và 

hiệu quả, thông qua đó giúp các em cảm thấy hứng thú hơn đối với môn tiếng Anh. 

Học từ vựng là một phần của mục tiêu học ngôn ngữ trong dó việc ghi nhớ từ và sử 

dụng từ vựng trong các ngữ cảnh khác nhau là mục tiêu chính của việc học từ vựng. Tuy 

nhiên, theo quan sát và thực tế giảng dạy của cá nhân tôi, tôi nhận thấy đa số các em sinh 
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viên hiện nay đều có chung tâm lý là ngại học từ vựng. Số còn lại có nhu cầu học nhưng 

phương pháp học tập chưa hiệu quả. Các em học từ mới bằng cách “nhìn từ”, cố gắng ghi 

nhớ, hoặc khá hơn là viết đi viết lại nhiều lần một từ cho tới khi nhớ. Với cách học này, 

sinh viên sẽ cảm thấy không có hứng thú, mất thời gian và hơn thế nữa, các em không ghi 

nhớ được nhiều từ, các từ được học không theo hệ thống, và thời gian nhớ từ không dài. 

Tóm lại, phương pháp học từ vựng mà các em đang sử dụng không mang lại hiệu quả cao 

và không phải là một phương pháp học tập tích cực. 

Rivers (2, tr.144) cho rằng “Không thể dạy được từ vựng, mà từ vựng chỉ có thể được 

trình bày, được giải thích, được bao gồm trong tất cả các hoạt động và trải qua tất cả các 

hình thức liên tưởng, nhưng cuối cùng thì từ vựng sẽ được học bởi từng cá nhân”. Hơn 

nữa, một trong các chiến lược dạy từ vựng đó là ứng dụng hình ảnh và hồi tưởng lại theo 

một cách có cấu trúc. Bản đồ tư duy được sử dụng như một kĩ thuật hay một hoạt động 

hiệu quả trong việc dạy và học từ vựng. So với các cách thức ghi chép truyền thống, thì 

phương pháp bản đồ tư duy có những điểm vượt trội như: 

 Ý chính sẽ ở trung tâm và được xác định rõ ràng. 

 Quan hệ hỗ tương giữa mỗi ý được chỉ ra tường tận. Ý càng quan trọng thì sẽ nằm vị 

trí càng gần với ý chính. 

 Liên hệ giữa các khái niệm then chốt sẽ được tiếp nhận lập tức bằng thị giác. 

 Ôn tập và ghi nhớ sẽ hiệu quả và nhanh hơn. 

 Thêm thông tin (ý) dễ dàng hơn bằng cách vẽ chèn thêm vào bản đồ. 

 Mỗi bản đồ sẽ phân biệt nhau tạo sự dễ dàng cho việc gợi nhớ. 

 Các ý mới có thể được đặt vào đúng vị trí trên hình một cách dễ dàng, bất chấp thứ 

tự của sự trình bày, tạo điều kiện cho việc thay đổi một cách nhanh chóng và linh hoạt cho 

việc ghi nhớ. 

 Có thể tận dụng hỗ trợ của các phần mềm trên máy tính 

Từ những lợi ích của việc học từ vựng qua bản đồ tư duy, tôi đã thực hiện các giờ dạy 

với bản đồ tư duy trong giáo trình Lifelines Elementary với mong muốn cung cấp cho sinh 

viên không chuyên ngữ trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định một phương pháp học từ mới 

hiệu quả hơn.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Ưu điểm của việc sử dụng bản đồ tư duy để học từ vựng 

Theo các nhà khoa học, trong khi bán cầu não phải thiên về hình ảnh thì bán cầu não 

trái lại thiên về chữ, ký hiệu, số học. Việc tạo ra các bản đồ tư duy thực chất là kỹ thuật 
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kích thích cả 2 bán cầu não cùng hoạt động, để đưa tới hiệu quả ghi nhớ tốt nhất có thể  

đạt được.  

Nhưng theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong đó có Tony Buzan, người thành 

công nhất trong việc đưa ra lý thuyết và áp dụng bản đồ tư duy, đồng thời cũng là người 

viết sách thành công nhất trong lĩnh vực này thì làm cách nào đó phối hợp cả hai bán cầu 

cùng làm việc để xử lý một vấn đề thì sẽ được hiệu quả cao hơn so với chỉ dùng một. 

Leonardo Da Vinci là một ví dụ điển hình về việc áp dụng hai bán cầu não, nên ông đã 

thành công trong cả hai lĩnh vực là hội họa và khoa học. Nói tóm lại, sơ đồ tư duy là kỹ 

thuật xử lý một công việc nào đó bằng cách kích thích cả hai bán cầu cùng hoạt động, mà 

cụ thể là việc vẽ ra những sơ đồ tư duy. 

Qua thực tế dạy học, tôi nhận thấy rằng bản đồ tư duy có tác động tích cực tới việc học 

từ vựng của sinh viên nếu được sử dụng đúng cách. Với cách thể hiện gần như cơ chế hoạt 

động của bộ não, bản đồ tư duy sẽ giúp sinh viên:  

 Sáng tạo hơn  

 Tiết kiệm thời gian  

 Ghi nhớ tốt hơn  

 Nhìn thấy bức tranh tổng thể  

 Tổ chức và phân loại suy nghĩ của bản thân 

2.2. Một số hướng dẫn khi tạo bản đồ tư duy 

 Để xây dựng một bản đồ tư duy tốt cho việc học từ vựng, sinh viên cần thực hiện 

những bước sau: 

 Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh của chủ đề vì hình ảnh có thể diễn đạt được cả 

ngàn từ và giúp bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình. Một hình ảnh ở trung tâm sẽ giúp 

chúng ta tập trung được vào chủ đề và làm cho chúng ta hưng phấn hơn. 

 Luôn sử dụng màu sắc, bởi vì màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như  

hình ảnh. 

 Nối các nhánh chính (cấp một) đến hình ảnh trung tâm, nối các nhánh cấp hai đến 

các nhánh cấp một, nối các nhánh cấp ba đến nhánh cấp hai..., bằng các đường kẻ. Các 

đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng được tô đậm hơn, dày hơn. Khi chúng ta 

nối các đường với nhau, bạn sẽ hiểu và nhớ nhiều thứ hơn rất nhiều do bộ não của chúng ta 

làm việc bằng sự liên tưởng. 

 Mỗi từ/ ảnh/ ý nên đứng độc lập và được nằm trên một đường kẻ. 

 Tạo ra một kiểu bản đồ riêng cho mình (kiểu đường kẻ, màu sắc...). 

 Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng vì các đường cong được tổ 

chức rõ ràng sẽ thu hút được sự chú ý của mắt hơn rất nhiều.  

 Bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm. 
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2.3. Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc học từ vựng giáo trình Lifelines Elementary 

2.3.1. Tổ chức dạy học từ vựng với sơ đồ từ duy 

Để giúp sinh viên hiểu thế nào là bản đồ tư duy và biết cách vẽ bản đồ tư duy, tôi đã 

chọn dạy 2 chủ đề từ vựng có trong giáo trình Lifelines Elementary: food, transport và 

hướng dẫn các em từng bước cụ thể để có được một bản đồ tư duy hoàn chỉnh. 

Chủ đề 1: Food (thực phẩm) 

Chủ đề “food” là chủ đề quen thuộc và gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì 

thế, hầu hết sinh viên rất hứng thú khi học các từ vựng liên quan tới chủ đề này. Tuy nhiên, 

mục đích cuối cùng của tiết học này là giúp sinh viên học và nhớ được các từ về các loại 

đồ ăn đồ uống khác nhau. Bên cạnh đó, sinh viên còn phân biệt được danh từ nào là danh 

từ đếm được, danh từ nào là danh từ không đếm được. 

Với Unit 5/ Vocabulary: Likes and dislikes: 

1. Look at the spidergram: 

  

a. Write the name by the picture. Use a dictionary to help you 

b. Listen and check your ideas 

c. Can you add any more words: beer, milk, fish, pasta, mushrooms, eggs, sandwiches, 

potatoes, wine, rice, bacon, tomatoes, water, sausages, grapes, cheese, bananas, bread. 

Giảng viên yêu cầu sinh viên nghe và đọc các từ mới về đồ ăn, đồ uống, sau đó yêu 

cầu sinh viên làm việc theo cặp, điền tên đồ ăn, đồ uống vào các bức tranh phù hợp để 

hoàn thành sơ đồ trong giáo trình. Giảng viên gọi sinh viên đọc câu trả lời tương ứng với 

từng bức tranh và chữa bài cho cả lớp. Sau khi hoàn thành xong bài tập 1, sinh viên đã 

bước đầu được làm quen với một bản đồ tư duy ở mức độ đơn giản nhất. 
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Ở bài tập 2, giảng viên giúp sinh viên phát triển vốn từ vựng về cùng chủ đề. Giảng 

viên chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 5 - 6 em. Trong bài tập 2, sinh viên tìm 

thêm các từ chỉ đồ ăn đồ uống để điền vào đúng nhóm từ đã có sẵn trong bài tập 1. Giảng 

viên gọi đại diện của 2-3 nhóm ghi các từ tìm được lên bảng và cùng cả lớp chữa bài. Sau 

đó, giảng viên giúp các em hệ thống lại tất cả các từ vựng vừa học được theo đúng các 

nhóm từ trong bài tập. 

Dạng bài tập 3 giúp sinh viên phân biệt được danh từ đếm được, danh từ không đếm 

được. Giảng viên chia lớp thành 2 nhóm lớn A và B, yêu cầu: nhóm A ghi lại các danh từ 

đếm được và nhóm B ghi lại các danh từ không đếm được trong số các danh từ vừa tổng 

hợp được ở bài tập 2. Giảng viên gọi đại diện 2 nhóm lên bảng viết các danh từ theo đúng 

yêu cầu. Giảng viên cùng cả lớp chữa lỗi sai (nếu có). 

Trước khi kết thúc giờ học, giảng viên vẽ lại khung 2 sơ đồ lên bảng, yêu cầu sinh 

viên gấp sách lại và hoàn thành 2 sơ đồ với các từ vừa học. 

Sơ đồ 1: 

 

Sơ đồ 2: 
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Chủ đề 2: Transport (giao thông) 

Mục tiêu chính của bài học này là giúp sinh viên học và sử dụng được các từ có  

liên quan đến chủ đề “giao thông”, bao gồm các loại hình giao thông và các phương tiện 

giao thông. 

Ở phần mở đầu, giảng viên đặt câu hỏi “How do you/ does your mother... often go to 

school/ go to work?” để dẫn dắt sinh viên vào bài. Sau khi sinh viên nắm rõ chủ đề bài học, 

giảng viên viết từ “transport” lên bảng để làm ý trung tâm cho bản đồ tư duy. Để giúp học 

sinh phát triển các nhánh cho bản đồ, giảng viên đặt câu hỏi “How many means of 

transport do you know?”, “Which is for transportation?”, “Which is for work?”... 

Sau khi đã giúp sinh viên lập được khung của bản đồ tư duy, giảng viên yêu cầu sinh 

viên hoàn thành bài tập 1: Match the words and the picture: car, lorry, boat, bus, train, 

bicycles, plane, motorbike, coach, helicopter, taxi (Unit 10: Travel/ Vocabulary). Sinh viên 

trong lớp được yêu cầu làm việc theo cặp, nối các bức tranh về các phương tiện giao thông 

với các từ phù hợp. Giảng viên yêu cầu sinh viên nghe và đọc lại các từ và chữa bài. Để 

giúp sinh viên hiểu rõ ý nghĩa của các từ, giảng viên có thể sử dụng tên gọi tiếng Việt cho 

từng bức tranh. Kết thúc bài tập 1, sinh viên đã có một lượng từ vựng nhất định về các 

phương tiện giao thông quen thuộc. 

Trong bài tập 2, giảng viên chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 5-6 em. Trong 

vòng 5 phút, các nhóm cùng sử dụng các từ trong bài tập 1 để hoàn thành bản đồ tư duy 

chủ đề “Transport” mà giảng viên đã vẽ khung trên bảng. Giảng viên yêu cầu 2 nhóm 

nhanh nhất cử đại diện lên bảng vẽ lại bản đồ của nhóm mình. Sau khi sinh viên hoàn 

thành xong bản đồ, giảng viên yêu cầu các nhóm so sánh các bản đồ với nhau, bổ sung và 

nhận xét. Giảng viên kết luận và trình chiếu bản đồ tư duy đã chuẩn bị trước để sinh viên 

tham khảo. 
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Để giúp sinh viên ghi nhớ được các từ và cách sử dụng chúng, ở bài tập 3, giảng viên 

yêu cầu sinh viên sắp xếp các phương tiện giao thông theo thứ tự từ nhanh nhất tới chậm 

nhất. Sinh viên đánh số 1, 2, 3...dưới tên các phương tiện giao thông và cùng thảo luận với 

bạn bên cạnh. Sau khi sinh viên thảo luận xong, giảng viên sẽ giúp sinh viên ôn tập lại các 

giới từ đi cùng với các loại phương tiện giao thông. Sinh viên được yêu cầu nêu ý kiến, 

giảng viên nhận xét và ghi lại giới từ đúng bên cạnh tên các loại phương tiện. 

2.3.2. Xây dựng bản đồ tư duy cho các chủ đề bài học 

Các chủ đề từ vựng có trong giáo trình Lifelines Elementary, bao gồm: free time 

actitivites, daily activities, house, travel, clothes. Các chủ đề này khá đơn giản và gần gũi 

với sinh viên nên thu hút được sự quan tâm và hứng thú của hầu hết các em. Trước mỗi 

tuần học một chủ đề mới, giảng viên yêu cầu sinh viên dành một tiết học để chuẩn bị cùng 

nhau. Sinh viên mỗi lớp được chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng từ 4 - 6 sinh 

viên. Mỗi nhóm sinh viên sẽ đảm nhận cùng một chủ đề sắp học. Thời gian để các nhóm 

thu thập từ vựng và những thông tin liên quan đến chủ đề của nhóm là 30 phút có sự hỗ trợ 

của giảng viên và các phương tiện tra cứu thông tin khác như Smart phone, Internet... Hết 

thời gian quy định, các nhóm sẽ nộp lại cho giảng viên những thông tin về chủ đề mà nhóm 

mình tìm được. Sau khi được giảng viên xét duyệt, các nhóm tiến hành làm bản đồ hoàn 

chỉnh. Giảng viên kiểm tra, góp ý, yêu cầu sinh viên chỉnh sửa lại để có bản đồ tư duy hiệu 

quả nhất của từng nhóm. Sau đó, mỗi tiết học giảng viên dành khoảng 5 - 7 phút cuối mỗi 

giờ để các nhóm chia sẻ bản đồ tư duy của nhóm mình. Với cách làm này, sinh viên sẽ tiết 

kiệm được thời gian mà hiệu quả cao. Trong suốt học kỳ, mỗi sinh viên sẽ tích lũy được 

một lượng từ vựng nhất định bằng cách sử dụng bản đồ tư duy của các nhóm, từ đó có thể 

vẽ được bản đồ tư duy của riêng mình (nếu cần). 

3. KẾT LUẬN 

Để một giờ học tiếng Anh đạt hiệu quả, giảng viên phải tạo được môi trường “chơi mà 

học”, và việc sử dụng bản đồ tư duy trong các giờ học từ vựng thực sự đã giúp sinh viên 

cảm thấy hứng thú rất nhiều đối với môn tiếng Anh. Bằng việc vẽ ra các bức tranh “có màu 

sắc” một cách có chủ ý, sinh viên không cảm thấy bị gây áp lực, nhưng hiệu quả ghi nhớ 

và gợi nhớ từ tăng lên nhiều. Và khi đã thành thạo với phương pháp này thì vốn từ vựng 

của sinh viên sẽ tăng lên nhiều, qua đó sẽ giúp ích cho việc học các kỹ năng nghe và đọc. 

Bên cạnh đó, sinh viên còn có thể áp dụng bản đồ tư duy vào việc học các kỹ năng hoặc 

các môn khác một cách có hệ thống. 
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USING MINDMAPPING IN TEACHHING VOCABULARY  

IN LIFELINES ELEMENTARY TEXTBOOK 

Abstract: Mind-mapping is an effective way to teach and learn English vocabulary. 

Mind-mapping helps memorize vocabulary through colors and images. Learn vocabulary 

through mind maps to help students study and develop English vocabulary systematically 

and effectively. Based on the benefits of mind-mapping the author applied to teaching 

Lifelines Elementary to non-English majored students at Nam Dinh College of Education. 

Through the article, the author offers ways to teach new words with mind maps and guide 

students to design their own mind maps for learning not only the English subjects but 

also other subjects. 

Keywords: mind-mapping, vocabulary teaching and learning, word memorizing 
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1. INTRODUCTION 

Approximately 1.5 billion people speak English as second or foreign language while 

there are nearly 400 million native speakers of English [1]. This figure has made English 

qualified to be given the status of a “global language” or an “international language” [8]. 

To gain this standing requires the language not only to have a large number of native 

speakers but also to be largely used as a second and foreign language in other countries. 

Having the status of ‘a global language’ or ‘an international language’ is one of the 

explanations for English to be introduced as a foreign language to the early age in many 

countries. Vietnam has acknowledged the status of English and made it to be the official 

compulsory subject in primary levels at grade 3 to 5 [10]. There has been an increasing 

concern among parents and policy makers on introducing English to grade 1 and 2 or even 

earlier. However, introducing English to earlier age needs further research and serious 

considerations. The common belief ‘the younger the better’ cannot be relied on to make 

such an important decision as research has found the opposite. In this paper, I would argue 

that introducing English to young age does not guarantee success in English teaching and 

learning context in Vietnam. This paper will firstly review the research findings supporting 
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‘the younger the better’ belief, then discuss the opposite view and finally present issues 

related to introducing English to young age in Vietnamese context.  

2. RESEACH FINDINGS SUPPORTING ‘THE YOUNGER THE BETTER’ 

AND THEIR LIMITATIONS 

The assumption that the younger learners learn a language, the better they learn has 

received support from cognitive, neuropsychological and affective perspective. According 

to cognitive point of view, learners benefit from starting learning languages early in life as 

they possess an innate ability to acquire languages. Brown, Cazden and Bellugi (1969) and 

Cazden (1972) supported this point of view by claiming that nearly all children learn a 

minimum of one language effortlessly without apparent guidance from parents or others. 

This perspective received theoretical support from Chomsky (1972) and McNeill (1970) 

suggesting that there is an innate language mechanism, and also from Penfield and Roberts 

(1959) with critical period hypothesis. Critical period hypothesis shared the idea that 

humans are biologically set to acquire language at a specific period. After this critical 

period, they are less likely to successfully acquire languages [5]. The strong version of 

critical period hypothesis suggests that native-like accent is not likely to be acquired after a 

particular period or a critical period. Critical period hypothesis received some support from 

Johnson and Newport (1989), DeKeyser and Larson-Hall (2005), and Scovel (1988). 

Among those proponents, Johnson and Newport (1989) seems to give decisive and strong 

support for a critical period. Their studies revealed that those starting at age 7 reached the 

level of proficiency of native speakers whereas those starting between 7 and 15 years old 

show lower performance levels. Of those starting after 15 years old, their distribution of 

performance is varied. Their study seems to be in favor of a critical period which is 7 years 

old. However, Johnson and Newport study was criticized for not making age factor 

independent of social and linguistic background of participants. In order to make the 

existence of a critical period for language acquisition convinced, there should be evidence 

that is independent of social and linguistic factors. Bialystok (1997) claimed that three 

factors raising question (the participants involved, structures in the test and the task used to 

assess competence) did not support the conclusion that outcomes of the study are the result 

of age factor. The data gained from Johnson and Newport study have also been re-analysed 

by Bialystok (1997). The re-analysis reveals that the age of 20, instead of 17 as Johnson 

and Newport (1989) claimed showed strong correlation between age of arrival and 

performance levels. ‘The tendency for proficiency to decline with age projects well into 

adulthood and does not mark some defined change in learning potential at around 

puberty’.Another study in support of critical hypothesis period was conducted by 

Patkowski (1980). The study involved 67 immigrants in the US, 33 of whom arrived before 
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they were 15 while 34 immigrants arrived after the age of 15. The study found that there 

was “an age related limitation on the ability to acquire full command of a second 

language”. However, the participants were tested in the environment that English was 

spoken as a first language, which differs substantially from the foreign environment in 

which Vietnamese students are learning English. Therefore, this finding cannot be 

generalized and applied into foreign language environments. One of the theoretical 

explanations for the critical period hypothesis comes from neurological cognitive. 

`Penfield and Roberts (1959) suggested that after maturation, the brain experiences the loss 

of plasticity, and therefore, the potential for development is mitigated. Lenneberg (1967) 

suggested that the optimum period coincides with the lateralization process of language 

function to the brain left side. This neurological basis for the critical period hypothesis has 

been doubted by Krashen (1973) as the exact age at which lateralization occurs was 

challenged. Young learners’ attitudes, motivation and anxiety have been brought into 

concern to justify an early start. Children’s attitudes are considered to be more positive; 

they are also considered to be more motivated and are less affected by anxiety than older 

students [7]. However, some argue that although adult and adolescent learners are less 

open to the target language, they can be highly motivated and committed toward second 

language acquisition. 

3. OLDER LEARNERS ALSO ACHIEVE SUCCESS 

In recent years, early foreign language education has attracted much concern as 

counter-evidence against “the younger the better” has presented (García Mayo & García 

Lecumberri, 2003; Muñoz, 2006; Nikolov & Djigunović, 2006, 2011, for example).One of 

the most famous among these studies is the study of Asher and Price (1967), which showed 

that adults surpassed children and adolescents at all aspects of language complexity. The 

participants involved 96 learners from grade 2, 4 and 8, and 37 undergraduate students who 

had not had any previous experience with the examined language. Asher and Price 

recognized that the chosen samples included undergraduate students who may possess high 

mental ability compared to the children. However, they cited Pimsleur (1966) that “general 

mental ability is a lightweight factor in L2 learning accounting for less than 20% of the 

variance”. Another study by Politzer & Weiss (1969) on phonology also found that the 

older the participants are, the higher the test scores are. The participants of this study 

included those from grade 1, 3, 5, 7 and 9. Concern can be raised as many children after 

grade 3 had had some experience with the target language and many of those at grade 7 

and 9 have received regular training in this language. Politzer and Weiss, however, 

suggested that such instruction can only directly affect performance of a small part of the 

test items.  
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One of the studies of FLES (Foreign Language in Elementary School) programs 

reported in Singleton & Ryan (2004) investigated the English teaching in grades 1 to 4 

(learners at the age from 8 to 11) in primary schools in Swede [9]. In pronunciation test, 

results increased consistently with age in all aspects of assessment (entire utterances, 

individual speech sounds and overall impressions). Similarly, in the listening 

comprehension test, older children gained higher scores than younger ones. Two projects 

carried out at University of the Basque Country and the University of Barcelona in Spain 

provide significant evidence for the viewpoint “the older, the better”. The project by 

University of the Basque Country includes participants who learn English as a third 

language (after Basque and Spanish). English was traditionally first taught to learners at 

their age of 11, however, it has lately been introduced when the learners are at the age of 8. 

The project aims at comparing performance of those starting at 11 and those starting at 8 

and also investigating children who are exposed to English at the age of 4. The finding of 

the project is that in all examined categories (listening comprehension, written 

comprehension, grammaticality judgement, oral proficiency, written production, sound 

perception and pronunciation), the later starters surpass the earlier beginners with the same 

exposure time [3]. The project of University of Barcelona produces similar result. This 

project involves subjects who start learning English between the age of two and six, at the 

age of 8, 11, 14 and after age 18. The project also reveals that with equal exposure time, 

the later starters do better than the earlier ones in all examined tasks (written tests, oral 

story-telling, oral interaction and listening comprehension test) [9]. Two studies carried out 

by Nikolov (2000) provide counter-evidence against the strong version of the critical 

period hypothesis. Study 1 involved 20 adult-onset Hungarian learners; in study 2, 

participants were 13 Hungarians starting to learn English at the age of 15. Six out of 20 

participants were thought to be native speakers by native judges. The second study 

revealed that five out of 13 participants were often mistaken for native speakers. Thus, it 

cannot be the case that native-like accent is not possible to be acquired after a critical 

period as suggested by the strong version of the critical period hypothesis. 

4. STARTING A FOREIGN LANGUAGE EARLY IS NOT NECESSARY TO 

HANVE NATIVE - LIKE PROFICIENCY 

The proficiency level of native speakers has been set as a criterion to assess the ability 

of second language learners, as Cenoz & Genesee (1998, p18) claimed, “bilinguals, in and 

outside the school, are usually evaluated against “monolingual” competence in their non-

native languages”. Though it may be reasonable to compare the competence levels of 
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second language learners to those of native speakers, it is also necessary to recognize that 

the concept of native speakers is restricted by culture as remarked by Hill (1970). 

Moreover, as Cook (2002, p.6) suggested while “ultimate attainment is a monolingual 

standard rather than an L2 standard”, the standard for a second language learners’ 

achievement should not be the same as that of monolingual speaker. Davies (2003) brought 

into concern how difficult defining native speaker is. “The distinction native speaker - non-

native speaker is at bottom one of confidence and identity”.  

Taking native-like proficiency standard into account, it is hard to draw into conclusion 

whether young starters or older starts are likely to have native-like proficiency. On the one 

hand, there is research that has drawn on the conclusion that starting to learn a foreign 

language at an early age is crucial to have native-like proficiency. To name one of the most 

famous studies, the study carried out by Asher and Garcia (1969) showed a connection 

between age of arrival into a host country and its language learning. The study involved 71 

Cuban immigrants to California whose ages are from 7 to 10 years and most of them have 

been in the United States for five years. Although none of them gained native-like 

pronunciation, many of them were considered to have near-native pronunciation. The 

highest proportion of those who were regarded to have near-native pronunciation was the 

group of children arriving in the United States between the age of one and six. The study 

also found the relationship between the age of entry and the native-like accent. It was 

found that the younger the children entered the United States, the more native-like accent 

they had. On the other hand, it is undeniable that there has also been much research finding 

that starting a foreign language as adults can also enable learners to have native-like 

proficiency. For example, Birdsong (1992) found that a majority of his late learner 

participants were able to achieve as high proficiency as early starting learners and native 

speakers in grammaticality judgement task although the late starting group generally 

performed worse than the early starting group. Loup et al. (1994) reported two adult-onset 

learners who were able to achieve native level of competence in Arabic. Other studies 

(Bongaerts, 1999; Bongaerts et al., 2000; Bongaerts et al., 1995; Bongaerts et al., 1997; 

Palmen et al., 1997, for example) found some starting their second language after the age 

of 12 were able to gain the same pronunciation levels as native speakers. Similarly, Van 

Boxtel et al. (2003) claimed that some late starters of Dutch successfully achieved native-

like levels on a grammaticality judgement task. Thus, these above mentioned evidences 

contradict the view of critical period hypothesis that those starting a second language after 

a certain period in life are not able to achieve native-like competence. Hyltenstam and 

Abrahamsson (2000, p.155) realized that there has not been any case of late L2 starter who 

achieve native-like proficiency in all linguistic details. They also claimed that even those 
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starting a second language early do not reach the proficiency level of native speakers in 

every subtle detail. Research done by Hyltenstam & Abrahamsson (2000) showed that very 

young L2 starters fail to achieve level identical to native speakers in lexico-grammatical 

aspects. Similarly, other studies (Flege, Frieda & Nozwa, 1997; Guion, Flege & Loftin, 

2000; Piske, Mackay & Flege, 2001) found that many experienced a second language 

exposure very early in life could not speak L2 with the same accent as native speakers.  

5. INTRODUCONG ENGLISH IN VIETNAMESE CONTEXT “MINIMAL 

INPUT SITUATIION” 

Foreign language learning environment differs from second language learning 

environment in that the former does not provide sufficient exposure to the target input. 

Moreover, foreign language learning environment is not able to generate and strengthen 

motivation for learners to use English as they hardly have chance to use English for their 

practical purposes. Hence, evidence for “the younger the better” belief which comes from 

research involving immigrants immersed in the English speaking environment cannot be 

applied to foreign language environment where the primary source of input comes from 

classroom settings as Larson - Hall (2008) called it “a minimal input situation”. Supposing 

that critical period hypothesis is true and an ‘innate language mechanism’ exists, with such 

insufficient amount of input, “the formation of a morphological, syntactic and 

phonological system” cannot be created [4]. As suggested by Larson - Hall (2008, p.37), in 

order for learners to take advantage of implicit learning, there must be sufficient amount of 

input provided to them. This may explain why early starters are outperformed by later 

starters as older learners can take advantage of explicit learning [2]. 

Constraints in introducing English early 

Assuming that introducing English early provides benefits to students, introducing 

early language learning in Vietnam has faced some challenges, including the lack of 

qualified teachers and the lack of continuity. Vietnamese English teachers at primary 

schools, especially in rural areas have been reported to be in shortage and not qualified 

enough. Three quarters of primary schools examined employ permanent English teachers 

while the others have their English teachers hired from other schools. Teachers without 

university qualification have also been employed [6]. Besides, the low salary of English 

teachers at primary school (at around 3 million VND, equivalent to 150 USD) [6] has 

indirectly discouraged qualified English teachers from teaching at primary schools as they 

are able to look for jobs that provide higher pay at other sectors. The lack of teachers may 
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result in the increase in workload for each teacher, hence taking them out of their time to 

improve their professional skills and English competence.  

Another constraint that may devalue ELL is the discontinuity, that is, “the lack of 

coordination between the elementary and the secondary programs”. The lack of continuity 

and transfer has been a major challenge in ELL in many educational contexts. The 

discontinuity may result from different issues such as that students are not placed at an 

appropriate level or that learners may stop learning the language learnt in ELL years or that 

learners may find themselves short of expectation, resulting from problems in classroom 

methodology. The discontinuity may result in the loss of motivation, which is widely 

recognized as an unexpected challenge. The typical classroom activities and topics may 

make young learners bored as they have been exposed to them very early. 

Age factor is not the main issue 

Many scholars suggest that age should not be given much emphasis in foreign 

language contexts. From their perspective, the age factor is not the primary issue. Besides 

age factor, there are other factors that also contribute to success in second language 

acquisition. Some of them which are considered more important are the quality and 

quantity of early provision, teachers, programs, and continuity. Moyer (2004), in the study 

on how ultimate attainment is affected by opportunities and intentions, found weak 

“directness and independence of age effects”. Besides age of arrival and length of 

residence, psychological factors make up nearly three quarters of the degree of attainment. 

Moyer (2004, p.144) found that there are other factors that affect quality of access to the 

target language, including duration, quality of experience, consistency over time and 

intensity or extent of orientations. 

6. CONCLUSIONS 

The critical period hypothesis and its effect on second language acquisition remains a 

controversial issue. This paper critically discusses both supporting evidence and counter-

evidence against critical period hypothesis. I finally draw on the conclusion that the strong 

version of the critical period hypothesis is less associated with foreign language learning, 

suggesting that there is much possibility that later beginners acquire native-like proficiency 

as discussed evidence in this essay shown. There are other factors that contribute to the 

success of language teaching and learning other than the optimal age. More importantly, 

providing early language education in Vietnamese context would not bring much 

effectiveness. Instead of considering to introduce English to younger students, there should 

be more focus on improving English teachers’ quality and strengthen the continuity of 

English curriculum.  
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VIỆC GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ SỚM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Tóm tắt: Người ta cho rằng giáo dục ngoại ngữ sớm tạo điều kiện cho việc tiếp thu của 

người học tốt hơn. Niềm tin này xuất phát từ quan điểm cho rằng giai đoạn sinh học khi 

còn trẻ của con người được tạo hóa thiết lập là để học ngôn ngữ. Tuy nhiên, nhiều nghiên 

cứu đã chỉ ra điều ngược lại. Bài viết này thảo luận về các bằng chứng ủng hộ quan điểm 

“càng trẻ càng tốt” và bằng chứng chống lại niềm tin này. Quan trọng hơn, bài báo cũng 

thảo luận về những hạn chế của quan điểm giáo dục ngoại ngữ sớm ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Ngôn ngữ nước ngoài, giai đoạn vàng để học ngoại ngữ, giáo dục ngoại ngữ 

sớm. 
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Tóm tắt: CDIO là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu 

cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng. Tiếp cận quan điểm CDIO trong phát triển chương trình bồi dưỡng là 

một hướng tiếp cận mới, một giải pháp góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lí giáo dục tại Trung tâm Bồi dưỡng NG&CBQL giáo dục, Trường 

Đại học Hùng Vương. 

Từ khóa: CDIO, chương trình, phát triển chương trình bồi dưỡng. 
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1. MỞ ĐẦU  

Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII - Khóa XI (Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo) đã đề ra nhiệm vụ giải pháp 

“Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào 

tạo”, trong đó yêu cầu “Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào 

tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng 

cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp”. Một trong những con 

đường để thực hiện yêu cầu trên là nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục phải được bồi 

dưỡng thường xuyên. Chất lượng bồi dưỡng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có 

chương trình bồi dưỡng. Chương trình bồi dưỡng vừa là công cụ, vừa là thước đo trình độ 

và khả năng của các cơ sở làm công tác bồi dưỡng. Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc tiếp cận với quan điểm nào cũng ảnh hưởng lớn 

đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức và thời gian bồi dưỡng. Phát triển chương 

trình bồi dưỡng theo định hướng phát triển năng lực người học là đích mà các nhà nghiên 

cứu đều hướng tới. Tiếp cận quan điểm CDIO trong phát triển chương trình bồi dưỡng là 

một hướng tiếp cận mới góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản 
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lí giáo dục tại Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục trường Đại học 

Hùng Vương. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Khái quát về CDIO 

CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive - Design - Implement - Operate, có 

nghĩa là Hình thành ý tưởng - Thiết kế ý tưởng - Thực hiện - Vận hành, khởi nguồn từ 

Viện Công nghệ MIT (Hoa Kỳ). Cho đến nay, mô hình này được các trường đại học, cao 

đẳng trên thế giới áp dụng ngày càng nhiều. Về bản chất, CDIO là một giải pháp nâng cao 

chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế 

chương trình và kế hoạch đào tạo. Quy trình này được xây dựng một cách khoa học, hợp lí, 

logic, có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau. 

Trong đào tạo hiện đại, CDIO hiện được xem như là một sáng kiến mới cho giáo dục, 

một hệ thống phương pháp, hình thức tích lũy kiến thức, kĩ năng trong việc nâng cao chất 

lượng đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội. 

CDIO là một hệ thống phương pháp phát triển chương trình đào tạo trên cơ sở quy 

trình đào tạo chuẩn, căn cứ đầu ra (outcome-based) để thiết kế đầu vào. Quy trình này 

được xây dựng đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn chặt chẽ. Có thể nói, CDIO thực 

chất là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội, trên cơ sở xác 

định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo một cách hiệu quả. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, lợi ích của việc tổ chức đào tạo theo mô hình CDIO 

là: Gắn kết được cơ sở đào tạo với yêu cầu của người tuyển dụng, từ đó thu hẹp khoảng 

cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực; giúp người 

học phát triển toàn diện với các “kĩ năng cứng” và “kĩ năng mềm” để nhanh chóng thích 

ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi và thậm chí là đi đầu trong việc thay đổi đó; 

giúp các chương trình đào tạo được xây dựng và thiết kế theo một quy trình chuẩn; các 

công đoạn quá trình đào tạo có tính liên thông và gắn kết khoa học chặt chẽ; gắn phát triển 

chương trình đào tạo với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng 

cao chất lượng giáo dục đại học. 

Đặc điểm nổi bật của phương pháp đào tạo theo CDIO là học tập tích hợp và trải 

nghiệm chủ động. Học tập tích hợp có ưu điểm là cho phép người học sử dụng kép thời 

gian để vừa học kiến thức, vừa học kĩ năng ứng dụng chuyên ngành. Giảng dạy và học tập 

dựa trên các phương pháp học tập trải nghiệm chủ động theo mô hình CDIO gồm các 

phương pháp thu hút sự tham gia của người học một cách trực tiếp vào các hoạt động tư 

duy và giải quyết vấn đề. 
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CDIO không chỉ cung cấp một chuẩn đầu ra mà còn là một hướng dẫn rõ ràng về đào 

tạo, quản lí giáo dục như: phương pháp lãnh đạo, quản lí giáo dục đại học, phát triển đội 

ngũ giảng viên với chuyên môn sâu, gắn chặt doanh nghiệp với cơ sở giáo dục đại học, 

phương pháp học tập dựa trên dự án, nhóm, cải cách chương trình khung, cung cấp kĩ năng 

giao tiếp không chính thức, học tập dựa trên kinh nghiệm và chủ động, thiết kế chương 

trình đào tạo, môi trường học tập, cách kiểm tra, đánh giá, quốc tế hóa giáo dục đại học... 

Do vậy, có thể nói, CDIO rất hữu ích trong việc triển khai chương trình đào tạo hiệu quả, 

là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học. 

2.2. Tiếp cận CDIO trong việc phát triển chương trình bồi dưỡng nhà giáo và 

cán bộ quản lí giáo dục tại Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lí 

giáo dục trường Đại học Hùng Vương 

Trong lịch sử phát triển giáo dục có các cách tiếp cận khác nhau trong việc xây dựng 

chương trình: Tiếp cận nội dung, tiếp cận mục tiêu, tiếp cận phát triển (tiếp cận năng lực) 

và tiếp cận theo quan điểm CDIO. Tại mỗi thời điểm của lịch sử phát triển giáo dục, các 

quốc gia cũng như mỗi nhà trường cần có cách tiếp cận riêng phù hợp với sứ mệnh của 

riêng mình. Mỗi cách tiếp cận chương trình đào tạo có những đặc điểm riêng, có ưu điểm 

và hạn chế riêng. Vì vậy, các nhà quản lí và các nhà sư phạm cần hiểu được bản chất của 

chương trình đào tạo để xây dựng cho phù hợp.  

Với chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, Trung tâm 

Bồi dưỡng NG&CBQLGD - Trường Đại học Hùng Vương luôn nỗ lực phấn đấu, đóng góp 

quan trọng trong việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kĩ năng cho đội ngũ cán bộ quản lí 

và giáo viên của tỉnh Phú Thọ và khu vực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa 

phương. Trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các giảng viên đã tích cực 

nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình, phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học 

nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục và nhu cầu của người học được các cấp quản lí và người học ghi nhận. Một 

trong những yêu cầu của công tác bồi dưỡng là phải luôn phát triển chương trình theo 

hướng cập nhật, bám sát sự đổi mới của giáo dục nói chung và đặc biệt là đổi mới giáo dục 

phổ thông nói riêng.  

Theo cách tiếp cận CDIO, khi xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, phải tuân thủ 

các quy trình một cách chặt chẽ bao gồm: xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế khung chương 

trình và cách chuyển tải nó trong thực tiễn; đồng thời đánh giá kết quả học tập cũng như 

toàn bộ chương trình đào tạo. Mấu chốt của CDIO là đề cương CDIO. CDIO hướng tới 

mục tiêu phát triển giáo dục đại học với 12 tiêu chuẩn, từ thiết kế chương trình đào tạo từ 

căn bản đến nâng cao, không gian học tập, đánh giá chương trình học, giáo trình tích hợp 
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hay phương pháp dạy và học chủ động... Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm và 

nguyên tắc học tập của nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục (người lớn).  

Xuất phát từ vị thế và vai trò của người lớn, hoạt động học tập của người lớn có động 

cơ, nhu cầu và đặc điểm hoàn toàn khác so với trẻ em, có tính mục đích rõ ràng, cụ thể, có 

tính thực dụng cao và hoàn toàn mang tính chất tự nguyện. Do nhận thức, vốn kinh 

nghiệm, trình độ học vấn và văn hóa khác nhau nên mức độ tiếp thu kiến thức và kĩ năng 

cũng như thái độ đối với việc học tập ở người lớn cũng khác nhau. Việc học của người lớn 

sẽ có hiệu quả nhất khi thực hành, thông qua giải quyết các vấn đề, các tình huống có thật 

trong cuộc sống và công tác của họ, khi họ tự phát hiện và giải quyết vấn đề, tự rút ra kết 

luận; khi dựa vào vốn kinh nghiệm và học hợp tác. Ngoài ra, đối với người lớn, môi trường 

học tập có ý nghĩa hết sức quan trọng. Họ sẽ học tốt hơn trong môi trường học tập vui vẻ, 

thoải mái, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Họ sẽ phấn khởi, tự tin hơn khi cảm thấy tiến bộ 

trong học tập, thấy dễ hiểu, dễ tiếp thu. Họ sẽ tự tin hơn, phấn khởi hơn nếu được động 

viên, khen thưởng kịp thời. Nguyên tắc học tập của người lớn thể hiện ở chỗ họ mong 

muốn được phát biểu, tham gia và đóng góp cho lớp học, người lớn muốn lớp học phải tập 

trung vào những vấn đề và công việc thực tế ngoài đời chứ không phải là tài liệu mang tính 

lí thuyết. Người lớn luôn tự trọng, quen với hoạt động, thích học tập với sự hài hước dí 

dỏm và cảm thấy lo ngại khi tham gia trong một nhóm nào đó mà họ bị yếu thế về nghề 

nghiệp hay bản thân họ. 

Việc Hình thành ý tưởng (Conceive) được khởi nguồn từ việc phân tích bối cảnh và 

nhu cầu bồi dưỡng. Đây là cơ sở để xây dựng mục tiêu và thiết kế cấu trúc, nội dung 

chương trình bồi dưỡng. Cần chú ý phân tích để tìm ra những thứ người học đã có và cần 

phải có để xây dựng chương trình bồi dưỡng cho phù hợp. Ví dụ: Khi phát triển chương 

trình bồi dưỡng “Một số vấn đề về quản trị trường học cho cán bộ quản lí trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ”, ý tưởng của nhóm nghiên cứu được hình thành từ yêu cầu 

đổi mới công tác quản lí giáo dục theo hướng quản trị nhà trường, gắn chặt với yêu cầu của 

Chuẩn hiệu trưởng từ trường mầm non cho đến cơ sở giáo dục phổ thông. Đối với nhà 

quản lí trường học thì thuật ngữ và nội hàm của “quản trị trường học” còn khá mới mẻ. Vì 

vậy, phát triển chương trình bồi dưỡng về quản trị trường học sẽ nhận được sự hưởng ứng 

từ các cấp quản lí cho đến người học. 

Khi ý tưởng đã được hình thành thì giai đoạn tiếp theo là Thiết kế ý tưởng (Design). 

Đó là việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, thời gian bồi dưỡng. Ví 

dụ: Phát triển chương trình bồi dưỡng về quản trị trường học. Mục tiêu bồi dưỡng được 

xác định là hình thành năng lực quản trị trường học cho các cán bộ quản lí nhà trường, giúp 

cho nhà trường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Trên cơ 

sở xác định đặc điểm học tập của các cán bộ quản lí trường học, nội dung chương trình bồi 

dưỡng được thiết kế dưới dạng các chuyên đề, các chuyên đề được xây dựng từ những vấn 
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đề tổng quan về quản trị trường học cho đến đi sâu vào hình thành một số kĩ năng quản trị 

trường học. Phương pháp bồi dưỡng là đa dạng hóa môi trường học tập, trong đó giảng 

viên phải thiết kế các hoạt động đa dạng. Các hình thức tổ chức dạy học đa dạng như: cá 

nhân, nhóm, toàn lớp được thực hiện trong lớp học, trải nghiệm thực tế, tham quan học tập. 

Các hoạt động học tập được thực hiện thông qua các phương pháp khác nhau như: học theo 

dự án, thảo luận, bài tập phát triển kĩ năng, tự học, tự nghiên cứu. 

Ở giai đoạn Thực hiện (Implement) trong phát triển chương trình bồi dưỡng, trên cơ sở 

chương trình khung, người nghiên cứu cần phát triển thành chương trình chi tiết phù hợp 

với yêu cầu của công tác dạy học, giáo dục, quản lí giáo dục và nhu cầu của người học. Cụ 

thể: Trong chương trình bồi dưỡng về quản trị trường học, nhóm nghiên cứu đã xây dựng 

chương trình chi tiết của 10 chuyên đề với tổng thời lượng là 100 tiết (bao gồm từ tổng 

quan về quản trị trường học cho tới các kĩ năng quản trị cụ thể). 

Giai đoạn Vận hành (Operate) trong phát triển chương trình bồi dưỡng được thể hiện 

bằng việc chương trình được phê duyệt và được đưa vào hoạt động giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu của giảng viên và học viên. 

Trong quá trình vận hành, các giảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, điều chỉnh 

để chương trình luôn phù hợp với yêu cầu của đổi mới giáo dục, quản lí giáo dục và nhu 

cầu học tập của nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục. Như vậy, quy trình của CDIO 

luôn vận hành trong phát triển chương trình bồi dưỡng theo vòng xoáy ốc và chương trình 

sau bao giờ cũng mang tinh cập nhật, khoa học hơn chương trình trước. Đó là bản chất của 

bồi dưỡng. 

3. KẾT LUẬN 

Đối với những người làm công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, đổi 

mới hoạt động bồi dưỡng một cách thiết thực là luôn phát triển chương trình bồi dưỡng đáp 

ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục và nhu cầu học tập của người học. Tiếp cận quan điểm 

CDIO trong phát triển chương trình bồi dưỡng là một trong những con đường tăng cơ hội 

dạy học phân hóa, linh hoạt, mềm dẻo của quá trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhà 

giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/1013 về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

2. Đặng Bá Lãm (2015), “Chương trình giáo dục hướng tới phát triển năng lực người học”, - Tạp 

chí Quản lí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2015. 



138 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

3. Phạm Văn Lập (2000), “Một số vấn đề về phát triển chương trình đào tạo trong giáo dục đại 

học”, - In sách “Giáo dục học đại học”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 

4. Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh (biên dịch) (2009), Cải cách và xây dựng chương trình 

đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, - Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

5. Lâm Quang Thiệp, Lê Viết Khuyến (2010), Chương trình và quy trình đào tạo đại học trong 

học chế tín chỉ - Một số vấn đề về giáo dục đại học, - Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi ngạch 

giảng viên lên giảng viên chính. 

ACCESS CDIO IN DEVELOPING THE PROGRAM  

AT THE CENTER TRAINING TEACHERS AND EDUCATION 

MANAGERS, HUNG VUONG UNIVERSITY 

Abstract: CDIO is an acronym from the phrase of Conceive - Design - Implement -

Operate. CDIO is a solution to improve training quality to meet the social requirements 

by determining output standards to plan training program. CDIO in training program 

development is a new theory, a solution that improves the quality of teachers and 

educational managers at the Teacher and Educational manager Training Center, 

Universities Hung Vuong. 

Keywords: CDIO, program, development of fostering programs 

  

  



TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 33/2019  
 
139 

 

 

QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

DỰA VÀO NĂNG LỰC - CÁCH TIẾP CẬN HIỆU QUẢ 

TRONG QUẢN LÍ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

Vũ Tiến Dũng 
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội 

Tóm tắt: Quản lí dựa vào năng lực là cách tiếp cận thực chất và hiệu quả trong quản lí 
nguồn nhân lực hay quản lí nhân sự. Quản lý đội ngũ giảng viên dựa vào năng lực sẵn có 
của họ là phương thức hữu hiệu nhằm phát huy thế mạnh của nguồn lực này trong bối 
cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Bài viết đưa ra một số trao đổi về bản chất và nguyên 
tắc của việc quản lý đổi ngũ giảng viên dựa vào năng lực. 

Từ khóa: Quản lí; giảng viên; phát triển; tiếp cận; năng lực 

Nhận bài ngày 08.7.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 08.8.2019 
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1. MỞ ĐẦU 

Trong bối cảnh đẩy mạnh đổi mới giáo dục nói chung, phát triển giáo dục đại học nói 

riêng hiện nay, đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về quản lí đội ngũ giảng viên theo 

tiếp cận quản lí nguồn nhân lực; về dạy học, giáo dục, đào tạo theo tiếp cận năng lực [1], 

[2], [3], [5]... Nhiều đề tài, bài báo khoa học về quản lí giáo dục có đề cập đến công tác 

quản lí, song tiếp cận năng lực lại là định hướng của dạy học hay đào tạo chứ không phải 

của quản lí hay quản lí giáo dục, quản lí nhân sự. Cũng có nhiều đề tài nghiên cứu quản lí 

đào tạo theo tiếp cận năng lực, nhưng không phải là tiếp cận dưới góc độ quản lí, mà là tiếp 

cận trong dạy học. Vấn đề quản lí nhân sự theo tiếp cận năng lực hay quản lí nhân sự dựa 

vào năng lực trong nhà trường chưa được nghiên cứu cụ thể. Coi quản lí đội ngũ giảng viên 

dựa vào năng lực là một cách tiếp cận hiệu quả, bài viết trao đổi thêm về bản chất, vai trò 

của quản lí dựa vào năng lực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giúp giảng 

viên phát triển năng lực nghề nghiệp dựa vào chính tiềm năng của mình. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Quản lí đội ngũ giảng viên 

Quản lí đội ngũ giảng viên là một trong những nhiệm vụ quản lí giáo dục và quản lí 

nhà trường. Đặng Thành Hưng [6] xem quản lí là một dạng lao động đặc biệt nhằm gây 
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ảnh hưởng, điều khiển, phối hợp lao động của người khác hoặc của nhiều người khác 

trong cùng tổ chức hoặc cùng công việc nhằm thay đổi hành vi và ý thức của họ, định 

hướng và tăng hiệu quả lao động của họ, để đạt mục tiêu của tổ chức hoặc lợi ích của 

công việc cùng sự thỏa mãn của những người tham gia. Từ quan niệm và khái niệm đội 

ngũ giảng viên - nguồn nhân lực giảng dạy ở trường cao đẳng, đại học - trên, có thể xác 

định khái niệm quản lí đội ngũ giảng viên như sau: 

Quản lí đội ngũ giảng viên là quản lí nhân sự và nguồn nhân lực giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học và tham gia tư vấn khoa học kỹ thuật trong nhà trường theo luật định, chính 

sách nghề nghiệp, qui chế tổ chức và chuyên môn của nhà nước cũng như những qui định 

cụ thể của mỗi nhà trường trong điều kiện tự chủ và chịu trách nhiệm.  

Quản lí đội ngũ giảng viên thực hiện các chức năng chủ yếu sau: 

 Định hướng hoạt động và phương hướng phát triển của tập thể và mỗi thành viên 

trong bộ máy giảng dạy của trường. 

 Tạo điều kiện thuận lợi để sẵn sàng thay đổi cơ cấu, cải thiện chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của đội ngũ giảng viên và cá nhân mỗi giảng viên khi cần thiết hoặc khi bước 

vào nhiệm vụ mới. 

 Tạo ra sự phát triển trong cơ cấu, chất lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ 

giảng viên nói chung của trường và của mỗi giảng viên sau chu kỳ hay giai đoạn nhất định, 

tùy theo tầm nhìn và mục tiêu của nhà trường. 

2.2. Quản lí dựa vào năng lực 

Trong giáo dục, khái niệm “năng lực” (competency) được hiểu là thuộc tính cá nhân 

có bản chất sinh học, tâm lí và xã hội cho phép cá nhân thực hiện thành công hoạt động 

nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể của dạy học hay giáo dục. 

Cũng theo Đặng Thành Hưng [4], [8] năng lực có cấu trúc phức tạp, song những thành tố 

cơ bản tạo nên cơ sở cấu trúc của nó gồm tri thức, kĩ năng và hành vi biểu cảm (thái độ). 

Đương nhiên trong mỗi thành tố này đã tích hợp nhiều yếu tố sinh học, tâm lí và văn hóa 

cá nhân. Năng lực không đơn giản là tri thức, thái độ và kĩ năng gộp lại mà phải qua trải 

nghiệm và làm việc mới có năng lực. 

Quản lí dựa vào năng lực hay còn gọi là cách tiếp cận (approach) là thuật ngữ thường 

được sử dụng trong khoa học và hoạt động thực tiễn. Khoa học quản lí mô tả rất nhiều cách 

tiếp cận có thể sử dụng trong thực tiễn quản lí. Trong đó có một số tiếp cận thích hợp với 

quản lí giáo dục. Do đó tiếp cận trong quản lí giáo dục là khái niệm chỉ con đường, cách 

thức, lí thuyết, quan điểm, phương pháp, mô hình quản lí chung được sử dụng để nghiên 

cứu hay xử lí nhiệm vụ quản lí nhất định có liên quan đến vấn đề khoa học quản lí giáo 

dục hay công tác thực tiễn quản lí giáo dục mà chủ thể quan tâm giải quyết [7].  
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Quản lí đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực hay nói cách khác là quản lí đội ngũ 

giảng viên dựa vào năng lực là kiểu quản lí có tính 2 mặt: 1) Dựa vào năng lực của nhà 

giáo; 2) Phát triển năng lực của nhà giáo. Cả hai mặt này đều cần được quan tâm và khai 

thác tích cực để làm nền tảng, làm chỗ dựa của quản lí. Kết quả trước mắt và lâu dài của 

quản lí phải dựa vào năng lực của nhà giáo và phụ thuộc sự phát triển năng lực của họ.  

2.3. Bản chất và vai trò của quản lí dựa vào năng lực 

Quản lí dựa vào năng lực có những vai trò sau: 

 Vai trò chuyên môn hóa nhiệm vụ: Nhờ dựa vào năng lực, nhà quản lí có thể thiết 

lập và phát triển những cá nhân hay tổ, đội trong bộ máy nhân sự có chức năng chuyên 

môn hóa đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ nhất định. Như thế sẽ tránh được chồng chéo nhiệm vụ 

và lãng phí nguồn lực. Người giảng viên có năng lực rõ ràng là A thì giao cho nhiệm vụ A. 

Khi thực hiện tốt nhiệm vụ thì năng lực đó của cá nhân hay nhóm sẽ càng được cải thiện và 

phát triển cao hơn. Nếu giao việc B thì lãng phí lao động, nguồn lực, không những hỏng 

việc và còn làm hỏng chuyên môn của họ, chưa nói đến phát triển năng lực.  

 Vai trò chuyên nghiệp hóa tay nghề: Khi quản lí dựa vào năng lực, nhà quản lí sẽ tạo 

dần văn hóa làm việc chuyên nghiệp trong nhà trường, tránh được bất hòa, tranh chấp, họp 

hành sự vụ không cần thiết và lãng phí thì giờ. Ai cũng biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của 

mình không cần đôi co, khoái thác khi nhận việc, lĩnh trách nhiệm hay khi thực hiện nhiệm 

vụ. Tính chuyên nghiệp chính là yếu tố quan trọng của ngành giáo dục nước ta hiện nay, từ 

mầm non lên đến các cấp đào tạo sau đại học. Khi đã có tính chuyên nghiệp hóa tay nghề 

thì không phải chi phí nguồn lực bồi dưỡng liên miên vì tự họ sẽ học tập, rèn luyện một 

cách hiệu quả. 

 Vai trò tạo lập môi trường học hỏi trong trường: Tiếp cận năng lực giúp nhà quản lí 

phân hóa nhân sự thành các nhóm có khác biệt về năng lực và giúp mỗi người bổ khuyết 

những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh. Điều này khi đã thành hệ thống sẽ tạo ra môi 

trường hợp tác và học hỏi lành mạnh và năng động. Mọi người sẽ chủ động chia sẻ, chỉ bảo 

nhau học tập, rèn luyện. Ai hơn mình cái gì thì mình học cái đó. Mình có thể hỗ trợ ai học 

tập thêm điều gì thì sẵn sàng. Khi đó cũng bớt đi những tính toán thiệt hơn bởi vì khi nhà 

trường là một tổ chức học hỏi thì văn hóa học tập là một nét bền vững, nền tảng của sự 

phát triển đúng đắn và lâu dài. Môi trường học hỏi cao tất nhiên luôn có hòa khí và động 

lực làm việc, khó nảy ra những xung đột căng thẳng mà chỉ có những khác biệt văn hóa. 

Những khác biệt đó rất có ích cho tập thể trong phát triển. 

2.4. Quản lí dựa vào năng lực nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp 

Trong quản lí đội ngũ giảng viên, tiếp cận năng lực cho phép nhà quản lí tạo ra những 

cơ hội và điều kiện để giúp nhà giáo phát triển năng lực nghề nghiệp của mình dựa vào 
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chính tiềm năng và năng lực nền tảng đã có của chính nhà giáo. Như vậy, tác động của 

việc quản lí dựa vào năng lực giúp mỗi giảng viên, bên cạnh việc trực tiếp đảm bảo giảng 

dạy tốt, còn tạo ra nhu cầu và động lực giúp họ phát triển năng lực nghề nghiệp của mình 

trong dạy học [4]. Khi đó vai trò của tiếp cận năng lực là: 

 Động viên, khuyến khích giảng viên và hoạt động dạy học: Do dựa vào năng lực của 

giảng viên mà quản lí nên tiền đề phát triển năng lực của họ luôn sẵn sàng. Người giảng 

viên sở trường việc A thì được giao việc A nên họ sẽ thành công. Thành công là yếu tố 

thúc đẩy nhu cầu cải thiện hoạt động và nâng đỡ toàn bộ sức mạnh của con người. Quản lí 

hướng tới phát triển năng lực của giảng viên nên làm cho giảng viên thấy triển vọng nghề 

nghiệp là tốt đẹp, luôn cảm nhận được mình liên tục tiến bộ và được quan tâm. Cách làm 

này cũng khuyến khích cạnh tranh lành mạnh về chuyên môn, giúp dạy học thêm động lực 

để tiến bộ. 

 Hỗ trợ phát triển bền vững: Theo tiếp cận năng lực, giữa năng lực của giảng viên và 

nhiệm vụ của họ luôn có quan hệ cân xứng. Năng lực nền tảng (kinh nghiệm) luôn được 

xem xét, cải thiện và nâng cao; đồng thời các nhiệm vụ hay yêu cầu mới được giao lại vừa 

tầm họ. Đây là cơ sở của phát triển bền vững về nghề nghiệp và công việc. Luôn có cầu nối 

liên tục giữa năng lực nền tảng và năng lực mới rèn luyện mà có, nên sự phát triển nghề 

nghiệp của giảng viên bền vững, không gián đoạn, không chắp vá manh mún. 

 Phát huy sáng tạo và tự bồi dưỡng của giảng viên: Quản lý giảng viên dựa vào phát 

triển năng lực đương nhiên tạo ra kì vọng khiến họ tự giác học tập, rèn luyện và khao khát 

sáng tạo nghề nghiệp. Đó là biểu hiện của nhu cầu tự khẳng định. Xuất phát từ nhu cầu tự 

khẳng định, con người nói chung tự giác trong mọi việc, từ suy nghĩ đến hành động. Họ 

không dễ bó tay buông xuôi công việc. Không một người làm nghề nào lại không có khát 

vọng giỏi nghề. Nhưng để có được giá trị đó thì phải hơn người. Muốn hơn người phải 

sáng tạo, không lặp lại các tiền lệ mà người ta đã làm. Đây là logic rất tự nhiên khi nhà 

giáo được vun đắp về năng lực thì họ sẽ luôn nỗ lực biểu hiện năng lực đó trong dạy học. 

2.5. Nguyên tắc quản lí đội ngũ giảng viên dựa vào năng lực 

 Kết hợp quản lí và tự quản lí: Trên thực tế, trong phạm vi quản lí nhà trường nói 

chung hay quản lí nhân sự nói riêng, nhà quản lí chỉ có thể quản lí được những biểu hiện 

bên ngoài của giảng viên dưới quyền mình. Chủ thể thực sự quản lí những gì người giảng 

viên nghĩ và làm là chính họ chứ không phải tổ trưởng hay giám hiệu. Nguyên tắc kết hợp 

quản lí của cấp trên và tự quản lí của giảng viên đòi hỏi tác động quản lí phải đến được ý 

thức và hành vi của mỗi giảng viên, điều mà các cấp quản lí trên không thể nào làm nổi 

nếu không coi trọng khả năng và tính sẵn sàng tự quản lí của họ. Khi các giảng viên chủ 

động trong tự quản lí (chỉ chính họ biết rõ hơn bất cứ ai rằng họ làm gì, nghĩ gì và thực lực 
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năng lực của họ ra sao, họ đang cần gì) thì quản lí của cấp trên mới thực sự có hiệu quả 

Error! Reference source not found.. 

 Huy động sự tham gia và hợp tác của giảng viên: Tiếp cận năng lực đòi hỏi quản lí 

đội ngũ giảng viên phải tạo ra cơ chế và môi trường tham gia, hợp tác rộng rãi cho tất cả 

mọi thành viên. Vì vậy, việc giải quyết những vấn đề chuyên môn từ góc độ quản lí cần 

dựa vào việc huy động nhiều ý tưởng, nhiều sáng kiến khác nhau từ mọi người để có nhiều 

cơ hội hơn khi lựa chọn giải pháp. Chỉ có quản lí nhân sự giỏi mới giúp hạn chế những 

xung đột, nâng cao hòa khí và tính hợp tác trong tập thể. Nhưng hợp tác tốt hay không là 

do quản lí nhân sự có hiệu quả hay không Error! Reference source not found..  

 Khuyến khích nhu cầu và sự phát triển năng lực của giảng viên: Nguyên tắc này liên 

quan trực tiếp đến văn hóa học tập và tính chuyên nghiệp của giảng viên cũng như của hoạt 

động dạy học. Vậy nên phải bằng mọi cách, đặc biệt là kiên trì, khơi dậy và phát triển nhu 

cầu học tập của đội ngũ giảng viên để phát triển nghề nghiệp. Dưới ảnh hưởng của quản lí 

mà người giảng viên thỏa mãn với sự phát triển nghề nghiệp của mình và thành tựu giảng 

dạy của mình thì tín nhiệm của nhà trường càng tăng lên. Điều đó giúp tạo nên niềm tin 

của đội ngũ giảng viên vào cán bộ quản lí và đồng nghiệp.  

 Đảm bảo sự thích ứng với năng lực của giảng viên: Nguyên tắc này nhắc đến vai trò 

chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa của tiếp cận năng lực và là nguyên tắc then chốt. Khi 

việc quá tầm, người ta không làm được. Thất bại làm người ta nhụt chí. Khi nhụt chí rồi lại 

càng sợ thất bại. Sợ thất bại thì sẽ làm theo thói quen. Vòng luẩn quẩn ấy làm cho người 

giảng viên cùn mòn tay nghề và khát vọng nghề nghiệp rất nhanh. Cho nên giao việc, nhất 

là nhiệm vụ mới, nhiều vấn đề, thách thức cần phải cân nhắc. Người quản lý cần có tầm 

nhìn và sự tiên liệu để bảo đảm giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc. Chỉ khi đó giảng 

viên mới được kích hoạt đầy đủ năng lực sẵn có, sẵn sàng vượt qua thách thức, phát triển 

cao hơn; đồng thời họ cũng tích lũy được kinh nghiệm quí để chia sẻ với người khác 

Error! Reference source not found..  

3. KẾT LUẬN  

Quản lí đội ngũ giảng viên dựa vào năng lực là quá trình có nhiều khác biệt so với 

cách quản lí thông thường. Nó có sự kết hợp hài hòa quản lí nguồn nhân lực, quản lí theo 

tiếp cận năng lực và tiếp cận hệ thống, trong đó tiếp cận năng lực là cốt lõi. Những tiếp cận 

đó làm nền tảng để xác định bản chất, nguyên tắc, nội dung quản lí nhân sự, đảm bảo tính 

định hướng rõ ràng và hợp lí cho các biện pháp quản lí đội ngũ giảng viên dựa vào năng 

lực ở các trường đại học, cao đẳng nước ta hiện nay.  



144 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Cao Danh Chính (2012), “Dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư 

phạm kĩ thuật”, - Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

2. Nguyễn Hữu Lam (2010), “Phát triển ngăng lực giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục và đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng trong điều kiện toàn cầu hóa và bùng nổ 

tri thức”, - Nguồn htpp://www.cend.ueh.edu.vn 

3. Nguyễn Ngọc Hùng (2006), “Các giải pháp đổi mới quản lí dạy học thực hành theo tiếp cận 

năng lực thực hiện cho sinh viên sư phạm kĩ thuật”, - Luận án Tiến sĩ, Đại học Quốc gia  

Hà Nội. 

4. Đặng Thành Hưng (2012), “Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực”, Tạp chí Quản lí 

giáo dục, số 43. 

5.  Phạm Thành Nghị (2008), Nghiên cứu việc bồi dưỡng cán bộ giảng dạy đại học và giáo viên 

dạy nghề, - Đề tài KHCN cấp Bộ.  

6. Đặng Thành Hưng (2010),“Bản chất của quản lí giáo dục”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 60. 

7. Đặng Thành Hưng (2014), Tiếp cận quản lí giáo dục hiện đại, - Nxb Đại học Sư phạm  

Hà Nội.  

8. Đặng Thành Hưng (2016), “Mô hình năng lực của nhà giáo hiện đại”, Tạp chí Khoa học dạy 

nghề, số 28-29.  

MANAGING LECTURERS BASED-ON THEIR CAPACITY –  

AN EFFECTIVE APPROACH TO HUMAN  

RESOURCES MANAGEMENT  

Abstract: Management based on competency is an effective approach to human resource 

management or personnel management. It is an appropriate management measures 

aiming to uphold both strong and weak sides of the lecturers in the context of current 

education innovation. The article points out some suggestions on nature and rules of 

personnel management based on competency. 
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VAI TRÒ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ 

TRONG HỖ TRỢ DẠY HỌC HỌC SINH LỚP 5 

Ngô Thị Kim Hoàn, Nguyễn Thị Minh Trang, Trương Minh Giang 
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

Tóm tắt: Thuật ngữ tiếng Việt đã hình thành và phát triển trong hơn một thế kỉ. Thuật 
ngữ bản thân chúng đã thể hiện ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống khoa học, 
công nghệ, giáo dục cũng như sự phát triển nói chung của toàn xã hội. Hiện nay, thuật 
ngữ và từ điển thuật ngữ ngày càng được chú trọng phát triển. Với học sinh Tiểu học, 
việc chuẩn hóa hiểu biết về thuật ngữ cho các em là cần thiết. Bài viết nhấn mạnh vai trò 
quan trọng của từ điển thuật ngữ với học sinh. Không chỉ góp phần mở rộng hiểu biết cho 
các em về một đối tượng đặc biệt trong hệ thống từ vựng tiếng Việt, mở rộng hiểu biết về 
từng lĩnh vực, chuyên ngành khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội; mà việc sử dụng từ điển 
thuật ngữ trong học tập cũng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong việc phát triển 
người học về năng lực ngôn ngữ và cách học tập, suy nghĩ trong khoa học. 

Từ khóa: vai trò, từ điển, thuật ngữ, từ điển thuật ngữ, hỗ trợ dạy học, học sinh, lớp 5 

Nhận bài ngày 10.3.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa, duyệt đăng ngày 10.6.2019. 
Liên hệ tác giả: Ngô Thị Kim Hoàn; Email: ntkhoan@hnmu.edu.vn 

1. MỞ ĐẦU 

 Giải nghĩa từ trong dạy học là con đường tiếp cận ngôn ngữ hiệu quả về mặt nội hàm 

của từ ngữ. Giải nghĩa từ giúp làm rõ mặt nghĩa của từ nhằm đảm bảo người học có thể 

hiểu từ và sử dụng từ một cách chính xác. Có thể nói, mối quan hệ giữa từ điển và dạy học 

giải nghĩa từ vì vậy gắn kết và có ý nghĩa cấp thiết trước yêu cầu cao về tính chuẩn hóa. 

Nhất là đối với thuật ngữ - đơn vị ngôn ngữ đặc biệt trong hệ thống ngôn ngữ nói chung và 

tiếng Việt nói riêng, việc sử dụng từ điển thuật ngữ rất quan trọng - do sự quy định bởi tính 

chính xác và tính riêng biệt của mỗi chuyên ngành mang lại, mặt khác do việc dạy học giải 

nghĩa thuật ngữ chưa thực sự được tiếp cận một cách khoa học và có hệ thống trong nhà 

trường Tiểu học. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Khái quát về từ điển thuật ngữ 

 Nếu từ điển đại diện cho một thứ tự sắp xếp theo hệ thống mang tính lô-gíc và khái 

quát về các khía cạnh của từ (ngữ pháp, ngữ nghĩa, cách phát âm...) và thuật ngữ - bộ phận 
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của từ vựng nói chung để biểu đạt những khái niệm xác định thuộc hệ thống những khái 

niệm của một ngành khoa học xác định; thì từ điển thuật ngữ chính là công cụ tra cứu ngôn 

ngữ ở đó người dùng sẽ tìm được những thông tin cơ bản liên quan đến một đối tượng 

ngôn ngữ của một ngành khoa học nhất định. Nói cách khác, từ điển thuật ngữ là một cuốn 

từ điển chuyên ngành (khoa học, sinh học, lịch sử, địa lí...) phục vụ mục đích làm sáng tỏ 

hơn những từ chuyên biệt về những ngành khoa học đó.  

 Từ điển thuật ngữ có hai dạng phổ biến là trực tuyến và truyền thống. Trong đó, từ 

điển trực tuyến thể hiện rõ một số ưu điểm như sự cập nhật về lượng từ và hình thức bổ 

sung ngữ nghĩa, hình ảnh minh họa cũng như tốc độ tra cứu. Tuy nhiên, sự hiện đại cũng 

đòi hỏi những thiết bị thích hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. Các trường 

Tiểu học không hẳn sẽ có điều kiện và thời gian để học sinh sử dụng từ điển trực tuyến tại 

lớp học. Từ điển trực tuyến được khuyến khích khi học sinh tự học và nghiên cứu ở nhà. 

 

(Nguồn: ihttp://www.worldofscience.in/) 

 Từ điển truyền thống, chính là các bản in được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trước sau 

của bảng chữ cái la tinh. Điểm mạnh của từ điển trực tuyến cũng đồng thời là hạn chế của 

từ điển truyền thống và ngược lại. Do đó, sự kết hợp một cách đúng đắn trong học tập và 

nghiên cứu sẽ tăng khả năng thành công trong việc hỗ trợ dạy học của giáo viên và sự 

nghiên cứu của giáo viên về thuật ngữ trong chương trình Tiểu học hiện hành. 
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(Nguồn: Vũ Thanh Khiết, Từ điển Vật li dành cho học sinh - sinh viên) 

2.2. Đặc điểm tâm lí học sinh lớp 5 

 Muốn xây dựng một sản phẩm cần quan tâm tới đối tượng mà sản phẩm đó hướng đến. 

Với mục tiêu ứng dụng từ điển thuật ngữ trong hỗ trợ dạy học cho học sinh lớp 5, là một 

sản phẩm mang tính giáo dục cho đối tượng đặc thù, nhất thiết đòi hỏi phải tìm hiểu đặc 

điểm nhận thức, tâm lí của các em lứa tuổi này. Trong thực tế, các sản phẩm từ điển dành 

cho đối tượng học sinh Tiểu học vốn còn ít, hoặc những sản phẩm đã có còn tồn tại những 

hạn chế nhất định, chưa thực sự phát huy hiệu quả trong ứng dụng với việc học của học 

sinh; hơn nữa từ điển thuật ngữ cho học sinh Tiểu học cũng là một phạm trù khá mới mẻ, 

vì vậy muốn việc ứng dụng thực sự đạt hiệu quả cần chú ý đáp ứng được những đặc điểm, 

nhu cầu của người học. Cần lưu ý, khác với những cuốn từ điển chuyên ngành về các lĩnh 

vực khoa học, từ điển thuật ngữ hỗ trợ dạy học học sinh lớp 5 không chỉ thiên về hướng 

tiếp cận định nghĩa mà khái quát hơn về khái niệm (định nghĩa, đặc điểm, tính chất) và 

hoàn cảnh sử dụng từ. 

 Học sinh lớp 5 là bộ phận học sinh thuộc lớp cuối cấp Tiểu học, là lứa tuổi đã được 

tiếp nhận một lượng kiến thức không nhỏ của các môn học từ lớp 1 đến lớp 4, các em đã có 
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sự trưởng thành hơn hẳn về tâm lí và nhận thức so với các lớp dưới. Điều này tạo ra những 

điều kiện thuận lợi trong dạy học đối với giáo viên, đặc biệt trong dạy học giải nghĩa thuật 

ngữ và ứng dụng từ điển thuật ngữ trong dạy học. 

 Nền tảng cơ bản giúp việc sử dụng thuật ngữ đạt được hiệu quả trong hỗ trợ dạy học 

chính là nền tảng ngôn ngữ. Đối với học sinh lớp 5, ngôn ngữ của em đã phát triển và khá 

hoàn thiện về mặt ngữ pháp, chính tả và ngữ âm. Bởi vậy các em có thể tiếp thu hiệu quả 

kiến thức và tham gia vào các hoạt động rèn kĩ năng, giao tiếp khác nhau ở trường, lớp 

cũng như phát triển khả năng tự học, tự khám phá qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Với 

vốn từ vựng tiếng Việt khá phong phú, khả năng hiểu nghĩa từ, hay năng lực đọc hiểu của 

các em đã được phát triển, thì việc sử dụng Từ điển thuật ngữ trong dạy và học là phù hợp 

và cần thiết bởi các em hoàn toàn có thể sử dụng năng lực ngôn ngữ của mình để tự thực 

hiện tra cứu trong từ điển. 

 Mặc dù lượng thuật ngữ trong chương trình Tiểu học chưa nhiều, hầu hết là các từ cơ 

bản trong lĩnh vực, ngành khoa học nhưng vẫn đòi hỏi có sự lí giải phù hợp nhằm chuẩn 

hóa hiểu biết về từ cũng như định hướng ý hiểu đúng cho học sinh trong học tập, nghiên 

cứu các văn bản khoa học ngay từ sớm. Dựa trên năng lực ngôn ngữ của lứa tuổi, trong 

việc chọn các thuật ngữ để đưa vào hệ thống bảng từ của từ điển thuật ngữ, có thể dựa trên 

cơ sở các từ đã có trong chương trình hoặc có thể bổ sung các thuật ngữ có liên quan phù 

hợp với năng lực và nhu cầu ngôn ngữ của các em mà vẫn đảm bảo phù hợp với mục tiêu 

kiến thức môn học học sinh cần đạt được; vừa làm phong phú hệ thống thuật ngữ cho các 

em nhưng cũng tránh dẫn các thuật ngữ xa xôi trừu tượng, nằm ngoài vùng kiến thức của 

lứa tuổi. 
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Chẳng hạn trong cuốn “Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông” của GS Phan Ngọc Liên, 

sau khi giải nghĩa từ cách mạng, tác giả đã cung cấp và giải nghĩa các thuật ngữ liên quan 

như cách mạng công nghiệp, cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, cách mạng đá mới, cách 

mạng dân tộc dân chủ... như trên. Tuy nhiên, với dung lượng của một cuốn từ điển thuật 

ngữ cho học sinh Tiểu học, cụ thể là đối tượng học sinh lớp 5 và dùng để hỗ trợ dạy học 

các môn học cụ thể trong chương trình (ở đây nói tới môn Lịch sử), cần xem xét lựa chọn 

từ phù hợp, xem xét số lượng từ đưa vào sao cho phù hợp, để đảm bảo kích thước tài liệu 

không bị quá “đồ sộ” so với nhu cầu của lứa tuổi và hoạt động học tập môn học. 

Tư duy mang đậm màu sắc xúc cảm và chiếm ưu thế ở tư duy trực quan hành động 

cũng là đặc điểm nổi bật của học sinh Tiểu học. Khả năng khái quát hóa được phát triển 

dần theo lứa tuổi, do vậy ở giai đoạn cuối Tiểu học, trẻ đã bắt đầu biết khái quát hóa lý 

luận, tuy nhiên còn sơ giản. Vì vậy, trong giải nghĩa từ, đặc biệt trên phương diện thuật 

ngữ chuyên ngành mang tính hàn lâm, cần giúp các em tiếp cận khái niệm thuật ngữ theo 

con đường dễ hiểu nhất, bên cạnh đó, tối đa hóa khả năng mô tả bằng hình vẽ, trực quan 

nhằm tạo hứng thú, tránh sự nhàm chán, đơn điệu của một từ điển giải nghĩa thông thường 

với trẻ. Bởi xét cho cùng, sự hấp dẫn chú ý đối với học sinh Tiểu học, trước tiên đến từ 

những thứ mới mẻ, đẹp đẽ và sinh động - điều mà những cuốn từ điển tri thức dành cho 

học sinh Tiểu học hiện nay còn thiếu sót, trong khi đó, nhiều cuốn từ điển nước ngoài dành 

cho lứa tuổi Tiểu học trong nước và trên thế giới đã khai thác và thực hiện rất tốt điều này. 

Dưới đây là hình ảnh cuốn “Geography from A to Z: A picture glossary” của Jack 

Knowlton: 

 

Có thể thấy, việc huy động kênh hình và kênh chữ trong việc giải nghĩa từ có ý nghĩa 

quan trọng. Do vậy thiết kế một cuốn từ điển thuật ngữ có hấp dẫn dành cho lứa tuổi Tiểu 

học yêu cầu cần có sự nghiên cứu chuyên môn về nghĩa từ cũng như sự sáng tạo trong 

minh họa trực quan. Với các từ có khả năng minh họa, cần được tối đa hóa sử dụng. 
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Về trí nhớ, ở giai đoạn lớp 4, 5, các em đã biết cách ghi nhớ có chủ định, nhưng hiệu 

quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ tích cực tập trung trí tuệ của các em, sức 

hấp dẫn của nội dung tài liệu, yếu tố tâm lí tình cảm hay hứng thú của các em đối với đối 

tượng ghi nhớ. Vì vậy, đối với từ điển thuật ngữ vốn còn mới mẻ với học sinh Tiểu học 

hiện nay, cần có sự tiếp cận trên phương diện lượng từ và nội dung một cách phù hợp. Cần 

xem xét những từ ngữ phù hợp, thuộc chương trình học tập, cũng như có sự mở rộng thêm 

một số từ theo trường nghĩa, chủ đề nhằm mở rộng kiến thức, nhưng phải đảm bảo tính vừa 

sức; mặt khác huy động vốn từ - đặc biệt những thuật ngữ các em đã được hình thành ở các 

khối lớp dưới. Trong xây dựng từ điển cho học sinh Tiểu học, cần đảm bảo lựa chọn cách 

giải nghĩa từ ngắn gọn, dễ hiểu, không nên tạo ra các mối quan hệ thuật ngữ trong thuật 

ngữ đối với việc hình thành khái niệm, khiến các em khó hiểu, khó nhớ. Lựa chọn hình 

thức sắp xếp thuật ngữ được giải nghĩa có thể theo bảng chữ cái tiếng Việt, theo các chủ đề 

đã được thiết kế của môn học, hoặc kết hợp cung cấp thuật ngữ được giải nghĩa và các từ 

liên quan trong trường từ vựng của nó (chẳng hạn khi giải nghĩa đới khí hậu, có thể cung 

cấp các từ liên quan hàn đới, ôn đới, nhiệt đới...) là hướng tiếp cận mang tính khoa học 

giúp học sinh dễ theo dõi, tra cứu nhờ sự tương thích giữa từ điển thuật ngữ học tập với 

chương trình sách giáo khoa hiện hành. 

Nhìn chung với học sinh lớp 5, các em không chỉ thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ 

được giao mà đã hình thành năng lực tự học ở những mức độ nhất định, chủ động trong 

học tập và khám phá. Bởi vậy, định hướng sử dụng từ điển thuật ngữ có ý nghĩa quan trọng 

và cần thiết, đảm bảo phù hợp về năng lực ngôn ngữ, tư duy trực quan tiến tới tư duy trừu 

tượng, trí nhớ cũng như tác phong hoạt động độc lập, tự chủ. 

2.3. Vai trò của từ điển thuật ngữ trong hỗ trợ dạy học học sinh lớp 5 

Quan điểm dạy học hiện nay được định hướng chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp 

cận năng lực người học. Do vậy từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đã được 

thay đổi bằng việc quan tâm học sinh vận dụng được cái gì qua việc học. Khi đó, dạy học 

là dạy học sinh cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành năng lực 

và phẩm chất. Sử dụng từ điển thuật ngữ trong dạy học là cần thiết, bởi theo chúng tôi đây 

được coi là một phương thức tiếp cận khác trong dạy học phát triển năng lực học sinh hiện 

nay dựa trên một số lí do như sau: 

Thứ nhất, từ điển thuật ngữ là công cụ tra cứu, giải nghĩa thuật ngữ đắc lực. Từ điển 

cung cấp lượng thuật ngữ cần dùng trong dạy - học bao gồm việc cung cấp từ, nghĩa của 

từ, ngoài ra một số thuật ngữ có thể bao gồm số liệu và các sự kiện đi kèm. Chẳng hạn, khi 

dạy về chủ điểm Con người và sức khỏe (Khoa học 5), từ điển thuật ngữ cung cấp nghĩa 

của thuật ngữ “dị ứng” là sự quá nhạy cảm của cơ thể đối với các tác nhân vô hại ở môi 

trường. Bên cạnh đó còn cung cấp mức độ và biểu hiện của từng trạng thái dị ứng đó: Cơ 
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thể có thể biểu hiện ở dạng dị ứng nhẹ hoặc nặng. Dị ứng nhẹ có thể dẫn đến tình trạng mắt 

đỏ, nổi nốt gây ngứa, khó thở. Tuy nhiên nếu dị ứng nặng với các tác nhân gây dị ứng cơ 

thể ở môi trường, thực phẩm hoặc một số loại thuốc trong y tế có thể nguy hiểm đến tính 

mạng... Điều này giúp học sinh được chuẩn hóa về nghĩa thuật ngữ bởi bản thân các thuật 

ngữ không thể chỉ hiểu một cách nôm na như các từ ngữ thông thường mà nó phải gắn với 

các đặc trưng riêng của chuyên ngành đó. 

Từ điển cung cấp lượng thuật ngữ nhất định nhưng các từ được đảm bảo đặt trong một 

hệ thống chặt chẽ được quy định bởi bảng từ (sắp xếp theo quy tắc bảng chữ cái) hoặc chủ 

điểm hoặc theo từng bài học như phân phối chương trình của từng môn/ phân môn. 

Thứ hai, từ điển cung cấp vốn từ với mục đích hỗ trợ cho dạy học. Các từ được cung 

cấp có quan hệ chặt chẽ với nội dung, chương trình giáo dục phổ thông. Thuật ngữ được 

chọn phải đảm bảo thực hiện một nhiệm vụ giáo dục đối với người học. Chẳng hạn, trong 

dạy và học Địa lí, nhiệm vụ đó là làm rõ hơn nội dung kiến thức, đáp ứng mục tiêu dạy 

học: các thuật ngữ đưa ra cần phản ánh được những khái niệm, đối tượng tiêu biểu trong 

phạm vi lĩnh vực Địa lí được nói đến trong mỗi bài học. Ví dụ bài Khí hậu (Địa lí 5) để 

phục vụ các hoạt động nhận thức trong bài học, cần đề cập đến một số thuật ngữ như khí 

hậu, đới khí hậu, gió mùa, gió phơn, nhiệt đới gió mùa, El Nino, biến đổi khí hậu..., để làm 

rõ về đặc trưng nổi bật của khí hậu Việt Nam và một số vấn đề có tính thời sự liên quan 

đến khí hậu hiện nay. 

Như vậy qua sử dụng từ điển thuật ngữ, học sinh sẽ làm quen với thuật ngữ, khái niệm 

thuật ngữ một cách khoa học, có hệ thống. Tương tự như việc hiểu nghĩa từ, hiểu thuật ngữ 

giúp học sinh hiểu được nội dung văn bản, các thông tin kiến thức cũng như các nhiệm vụ 

được đề xuất; trong sử dụng ngôn ngữ môn học, học sinh sẽ biết sử dụng đúng các thuật 

ngữ chuyên môn để trình bày, mô tả, đối chiếu, so sánh... về các đối tượng hay vấn đề đưa 

ra. Chẳng hạn, khi thực hiện yêu cầu mô tả một số nét chính về khí hậu Việt Nam, học sinh 

cần phải hiểu được khí hậu là gì, thuật ngữ khí hậu khác với thời tiết như thế nào, từ đó gọi 

tên được đặc điểm khí hậu nước ta bằng những từ ngữ chuyên ngành như khí hậu nhiệt đới 

ẩm gió mùa, phân hóa thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa, mùa khô; biết sử dụng ngôn ngữ Địa 

lí để phân tích và lí giải sự khác nhau về khí hậu giữa hai miền Bắc - Nam dựa trên các yếu 

tố về vị trí địa lí, địa hình (chẳng hạn chỉ ra được sự khác biệt khí hậu là do dãy Bạch Mã 

chắn ngang tạo thành ranh giới khí hậu...). 

Tóm lại, vai trò cung cấp vốn từ của từ điển được thể hiện qua việc học sinh nhận diện 

được chính xác tên gọi khoa học của từ, hiểu bản chất của vấn đề mà nó phản ánh. 

Thứ ba, từ điển góp phần hình thành và rèn luyện thói quen học tập tích cực. Thói 

quen học tập tích cực được biểu hiện ở hai phương diện: học tập gắn với khoa học và học 

tập với sự chủ động. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Học tập gắn với khoa học đó là được tiếp xúc với ngữ liệu khoa học giúp học sinh 

bước đầu làm quen với ngôn ngữ mang tính chính xác và khách quan. Qua đó, các em dần 

tích lũy được vốn ngôn từ làm nền tảng cho tư duy, phân tích, diễn đạt đảm bảo tính hệ 

thống (tuần tự) và logic. Ở giai đoạn 1945 - 1954, khi đất nước ta đang trong thời kì bảo vệ 

chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp, sách giáo khoa Lịch sử 

& Địa lí 5 cũng đã chỉ ra: hoạt động mở lớp học dành cho những người lớn tuổi ngoài giờ 

lao động nhằm giúp dân ta vượt qua tình thế khó khăn được gọi tên là lớp Bình dân học vụ. 

Hiện nay, các lớp học nhằm xóa mù chữ vẫn được duy trì phần lớn tại các tỉnh biên giới 

hoặc vùng sâu vùng xa, nhưng không được gọi là lớp bình dân học vụ, vì tên gọi này chỉ 

tồn tại trong giai đoạn lịch sử kể trên. Như vậy, khi học sinh tìm hiểu và trình bày về các 

vấn đề văn hóa, xã hội hoặc giáo dục có liên quan đến các lớp học xóa mù chữ, cần chú ý 

đặt trong giai đoạn lịch sử nào để sử dụng chính xác tên gọi khoa học của đối tượng được 

nói đến. Điều này là lí do cho việc mặc dù sách giáo khoa đã có quan tâm đề cập giải nghĩa 

một số từ nằm trong hệ thống thuật ngữ nhưng vẫn cần có một bảng dẫn nhập cho các thuật 

ngữ được sắp xếp theo hệ thống từ điển đảm bảo đầy đủ về thời gian, đối tượng và nguồn 

gốc. Theo GS Phan Ngọc Liên, thuật ngữ Bình dân học vụ được hiểu là “phong trào xóa 

nạn mù chữ trong toàn dân, do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động theo 

Sắc lệnh ngày 8-9-1945” [4]. 

Như vậy, khi học sinh được trải nghiệm trong môi trường khoa học khách quan, từ 

hướng tư duy đến việc tìm hiểu mọi ý nghĩa của từ đều phản ánh theo góc độ chuyên môn 

hơn vì khi đó đối tượng nhắc đến đã được đặt trong một hệ thống cụ thể và học sinh được 

làm việc với ngôn ngữ trong phạm vi đã được quy định đó. Từ đó giúp rèn luyện lối tư duy 

hệ thống, nhìn nhận từ ngữ theo một chỉnh thể không tách rời (hệ thống thuật ngữ chuyên 

ngành). Điều này có nghĩa là học sinh cần được hiểu và nắm rõ không chỉ tên gọi mà còn 

sự kiện chính xác liên quan gần nhất đến thuật ngữ đó. 

Học tập với sự chủ động. Sự chủ động được biểu hiện trong việc từ điển định hướng 

được cách đặt mục tiêu và phương pháp học tập của các em. Muốn học sinh có sự chủ 

động trong học tập, hứng thú là một phần quan trọng mà từ điển thuật ngữ phải khơi dậy 

được từ các em. Nói cách khác, học sinh có khả năng chủ động trong việc khám phá và 

luyện tập tri thức một khi ở các em phải có động lực học tập tích cực. 

Lứa tuổi này các em ham học hỏi và hứng thú với nhiều diễn biến xảy ra trong cuộc 

sống. Từ điển thuật ngữ bản thân nó mang theo tên gọi, mang tính học thuật khó có khả 

năng xây dựng sự hứng thú cho học sinh. Do đó, hình thức từ điển thuật ngữ hỗ trợ dạy - 

học cho học sinh lứa tuổi Tiểu học lại mang những ưu điểm để kích thích hứng thú của học 

sinh: kích thước, nội dung, sự tiện lợi và hình thức trình bày. Thứ nhất, từ điển thuật ngữ 
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hỗ trợ giáo viên và học sinh Tiểu học có kích thước nhỏ (do sự hạn chế lượng kiến thức 

được quy định theo các chủ điểm trong từng phân môn) nên thuận lợi trong các hoạt động 

học tập có tính độc lập, cá nhân. Thứ hai, đó là sự phù hợp với trình độ đọc - hiểu của học 

sinh. Vì khi xây dựng từ điển hỗ trợ học tập, đối tượng được xác định đó là học sinh tiểu 

học do vậy các yếu tố đi kèm về nội dung, hình thức đã đảm bảo đạt được sự phù hợp nhất 

định, trong đó có kể đến trình độ đọc hiểu - hệ thống từ được cung cấp và cách định nghĩa 

chúng không gây khó khăn cho người học. Thứ ba, chủ điểm và nội dung bài học chứa 

dung lượng kiến thức không nhiều, chỉ đòi hỏi ở người học những nền tảng kiến thức cơ 

bản, ban đầu, tạo điều kiện cho việc lĩnh hội tri thức ở những bậc học cao hơn. Thứ tư, định 

hướng xây dựng, thiết kế từ điển thuật ngữ hỗ trợ trong dạy học Tiểu học sẽ có yếu tố 

mang hình ảnh cộng hưởng với sắc màu, như một cuốn Từ điển bách khoa giúp hình ảnh 

hóa các thuật ngữ chuyên ngành vốn mang nhiều tính học thuật, giúp học sinh dễ hứng thú 

và duy trì hứng thú trong việc tìm hiểu và gợi mở tìm hiểu sau đó. 

Sau khi đạt được hứng thú của học sinh bằng hình thức bên ngoài của từ điển thuật 

ngữ, học sinh sẽ được định hướng lối học tập chủ động. Giáo viên sẽ định hướng cho các 

em những thuật ngữ sẽ xuất hiện ở bài học tiếp theo. Học sinh dựa vào những thuật ngữ 

được xác định trong sách giáo khoa đó, kết hợp từ điển thuật ngữ hỗ trợ môn học, các em 

thể hiện sự chuẩn bị của việc giải nghĩa tên gọi khái niệm đó vào vở hướng dẫn học (hình 

thức soạn bài trước khi đến lớp), bên cạnh các từ ngữ xuất hiện trong sách giáo khoa. Do 

vậy, vai trò rèn năng lực học tự chủ cho học sinh được biểu hiện thông qua việc nó tạo cơ 

sở cần thiết cho việc học sinh có thể thực hiện các hoạt động tự tra cứu, tìm hiểu, chuẩn bị 

bài trước khi lên lớp. Các em tự giải nghĩa các thuật ngữ trọng tâm để làm quen, tiếp xúc 

và tìm hiểu trước bài học. Đồng thời với các thuật ngữ được bổ sung trên cơ sở đề xuất của 

tác giả, học sinh có thể tự tìm hiểu và quan tâm đến những sự kiện đi kèm khác trong phạm 

vi bài học đó để tự mở rộng kiến thức, hiểu biết cá nhân. Ví dụ bài 6 Địa lí 5 Đất và rừng, 

học sinh được định hướng các thuật ngữ đất phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, 

rừng ngập mặn là những thuật ngữ đã xuất hiện ở ngữ liệu của sách giáo khoa. Qua việc 

giải nghĩa các thuật ngữ nêu trên, học sinh được định hình về các đối tượng địa lí sẽ được 

tìm hiểu ở bài đó (đây là quá trình tự chuẩn bị bài ở nhà). Ngoài ra, với những mục từ đề 

xuất thêm ở Từ điển thuật ngữ bao gồm xói mòn đất và xâm nhập mặn, học sinh đồng thời 

được định hướng tìm hiểu, xây dựng kiến thức xã hội liên hệ đến tình hình đất và rừng Việt 

Nam hiện nay; học sinh hiểu nghĩa thuật ngữ và tiến hành tra cứu, thu thập thêm thông tin 

từ các nguồn học liệu khác. 

Như vậy, dựa trên sự tích cực, chủ động, nhiều học sinh có thể phát hiện được mối 

quan tâm và sở thích của mình như một chuyên gia đối với một lĩnh vực khoa học xác định 
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như Toán học, Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lí, Tin học... Cụ thể, có thể đưa ra giả thiết rằng, sau 

chủ điểm Con người và sức khỏe (Khoa học 5), khi học sinh đã được tiếp cận các thuật ngữ 

về con người và tình trạng cơ thể nói chung, các em sẽ đặt hứng thú tiếp theo vào những 

vấn đề ở phạm vi lớn hơn về sức khỏe thể chất và sức khỏe xã hội. Từ đó, thúc đẩy các em 

tìm hiểu nhiều hơn về khoa học y tế cho bản thân và những người xung quanh. 

3. KẾT LUẬN 

 Trước sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học công nghệ, và những yêu cầu 

của nền giáo dục thời đại mới, việc xây dựng Từ điển thuật ngữ cho học sinh Tiểu học có ý 

nghĩa quan trọng. Những nghiên cứu đã có về thuật ngữ và từ điển thuật ngữ của các tác 

giả trong nước và quốc tế là nền tảng lí luận vững chắc để nhóm tác giả tiếp tục hướng đi 

xây dựng, thiết kế từ điển thuật ngữ hỗ trợ cho học sinh Tiểu học. Sử dụng Từ điển thuật 

ngữ trong dạy học có ý nghĩa tích cực phát triển người học về kiến thức, năng lực sử dụng 

ngôn ngữ, cũng như đáp ứng những tiêu chí nhất định theo quan điểm dạy học định hướng 

phát triển năng lực hiện nay. Từ điển nói chung và từ điển thuật ngữ nói riêng là tài liệu 

tham khảo, hỗ trợ học tập, định hướng tự học cao. Vì vậy, giáo viên không chỉ hình thành 

thói quen sử dụng từ điển cho học sinh trong các tiết học trên lớp bằng các hoạt động cụ 

thể mà đồng thời cần khuyến khích quá trình tự nghiên cứu, tìm hiểu ở nhà để tạo thói 

quen cũng như phát huy giá trị của từ điển thuật ngữ đối với người học. 
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THE ROLE OF USING TERMINOLOGY DICTIONARY FOR 

SUPPORTING THE FIFTH GRADE 5 STUDENTS IN STUDYING 

Abstract: Vietnamese terminology has been formed and developed for over a century. The 

term itself has shown an extremely important meaning to the life of science, technology, 

education as well as the general development of the whole society. Currently, 

terminology and terminology dictionary (the glossary of term) are increasingly focused 

on development. For elementary students, standardizing their terminology is necessary. 

The article highlights the important role of terminology with students. Not only 

contributing to expanding their knowledge about a special object in the Vietnamese 

vocabulary system, expanding their understanding of each field, specialized science to 

meet social needs; but using the terminology in learning also brings many practical 

meanings in the development of learners. Develop learners about language competencies 

and ways of learning and thinking in science. 

Keywords: Role, dictionary, terminology, term, terminology dictionary (the glossary of 

term), support teaching, students, grade 5. 
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Tóm tắt: Phát triển năng lực nói chung, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo nói riêng 
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Bài viết trình bày một số vấn đề về sử dụng dãy biến đổi hoá học trong việc phát triển 

năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Năng lực là “khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt 

động nào đó” như năng lực tư duy, năng lực tài chính hoặc là “phẩm chất tâm sinh lý và 

trình độ chuyên môn tạo cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với 

chất lượng cao” như năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo [10]. Theo Từ điển năng lực 

của Đại học Harvard thì năng lực, theo thuật ngữ chung nhất, là “những thứ” mà một người 

phải chứng minh có hiệu quả trong việc làm, vai trò, chức năng, công việc, hoặc nhiệm vụ 

[8]. Theo Từ điển Oxford, vấn đề là “một đối tượng khó hoặc đòi hỏi phải giải quyết và có 

gì đó khó để hiểu hoặc tiếp cận nó” [9].  

Giải quyết vấn đề và sáng tạo là một loại năng lực đặc biệt [1]. Ngoài việc tháo gỡ 

được những vướng mắc về nhận thức và hành động (giải quyết vấn đề) nó còn đòi hỏi cách 

thức giải quyết vấn đề đó theo một cách không theo một thông lệ hay quy tắc đã được định 

sẵn. Muốn vậy, người giải quyết vấn đề phải có những kết nối linh hoạt, đặc biệt giữa kiến 



TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 33/2019  
 
157 

 

thức và thực tế để có những cách giải quyết khác biệt (sáng tạo). Các tác giả [7] đã đề ra 3 

bước để giải quyết bài toán thực tiễn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng có thể gộp lại thành 2 

bước: Xác định vấn đề; Phân tích, đánh giá và lựa chọn giải pháp. 

Trong mỗi con người, qua thời gian đều ẩn chức những năng lực nhất định. Tuy nhiên, 

để phát triển được một cách có hệ thống, cần có quá trình rèn luyện. Bài tập Hóa học hữu 

cơ, trong nhiều tình huống, có thể là một công cụ hữu hiệu. 

 2. NỘI DUNG 

2.1. Dãy biến đổi hóa học 

Việc chuyển chất này thành chất khác có thể thực hiện qua 1 hoặc nhiều phản ứng hóa 

học. Để biểu diễn quá trình này, người ta dùng dãy biến đổi hóa học. Thông thường, dãy 

biến đổi hóa học gồm nhiều phản ứng hóa học liên tiếp từ chất đầu đến chất sản phẩm 

mong muốn. Tùy theo dụng ý của người ra đề mà có thể có các dãy biến đổi hoá học tường 

minh hoặc không tường minh. Việc sử dụng dãy biến đổi hoá học không những có tác 

dụng củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng mà còn có tác dụng rất tốt trong việc phát triển 

tư duy hoá học nếu xây dựng được các dãy chuyển hoá thích hợp [2, tr.3].  

Dãy biến đổi hoá học được gọi là tường minh khi cho các chất trong sơ đồ và yêu cầu 

bổ sung điều kiện phản ứng hoặc cho một số chất và điều kiện phản ứng. Dãy biến đổi hoá 

học được gọi là không tường minh khi hầu hết các chất trong sơ đồ và điều kiện phản ứng 

chưa được cho sẵn. Yêu cầu chung của dạng bài tập này là học sinh phải bổ sung những 

thông tin còn thiếu trong sơ đồ biến đổi (điều kiện phản ứng, chất phản ứng hoặc chất tạo 

thành...) với mỗi biến đổi hoá học được biểu diễn bằng một mũi tên thường là ứng với một 

phản ứng hóa học (không kể trường hợp chuyển vị). 

2.2. Rèn luyện cho học sinh khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua 

việc thực hiện dãy biến đổi hóa học 

2.2.1. Thông qua việc hoàn thành dãy chuyển hoá tường minh  

Các chất trong dãy chuyển hoá đều được cho rõ ràng về công thức cấu tạo hoặc điều 

kiện chuyển hoá các chất. Để làm được bài tập dạng này, chỉ cần bổ sung điều kiện phản 

ứng (có thể có nhiều cách chuyển hoá) hoặc công thức cấu tạo của chất. Những dãy biến 

đổi này thì các học sinh có học lực trung bình đều có thể làm được, vì chủ yếu yêu cầu của 

bài tập là tính chất hoá học của các chất. 

Thí dụ 1. Cho dãy chuyển hoá sau: 

C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5 

Hãy bổ sung các điều kiện phản ứng (1), (2), (3). 

(1) (2) (3)
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Xác định vấn đề: Tìm điều kiện thích hợp cho biến đổi hóa học. 

Khi đó (1) có thể là CuO, toC hoặc nước brom (Br2 + H2O) hoặc H2O2;  

Tương tự, (2) có thể là nước brom (Br2 + H2O) hoặc H2O2. 

Phân tích, đánh giá và lựa chọn giải pháp: 

Chọn (1) là CuO, toC thì thực tế hơn vì có thể dễ dàng thu được sản phẩm CH3CHO. 

Chọn (2) là H2O2, vì việc sử dụng H2O2 thuận lợi hơn cho việc thu được sản phẩm hữu cơ. 

Đối với (3) thì chỉ có điều kiện duy nhất: C2H5OH/H2SO4 đặc, nóng là phù hợp. 

Thí dụ 2. Cho dãy chuyển hoá sau: 

Benzen C6H6 (A)  (B)  (D)  (E)  (M). 

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất A, B, D, E, M. 

Xác định vấn đề: Cần xác định được A sẽ phản ứng với brom trong điều kiện trên tạo 

sản phẩm gì, từ đó xác định được các chất tiếp theo. 

Phân tích, đánh giá và lựa chọn giải pháp: Trong điều kiện có Fe, brom sẽ có phản 

ứng thế 01 nguyên tử H của vòng benzen bằng 01 nguyên tử Br tạo ra C6H5Br (B); Các 

phản ứng tiếp theo là: thế Br/trong môi trường kiềm tạo ra D, C6H5ONa; từ đó tạo ra E, 

C6H5OH và M, 2,4,6-(O2N)3C6H2OH. 

Lưu ý: Có thể học sinh sẽ mắc sai lầm khi cho D là C6H5OH (thế nguyên tử Br bằng 

nhóm OH), từ đó sẽ không xác định đúng được các chất tiếp theo. 

Thí dụ 3. Cho dãy chuyển hoá sau: 

C2H5OH  A B  D 

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất A, B, D. 

Xác định vấn đề: Với loại bài tập này, học sinh chỉ cần thuộc tính chất của các chất để 

có thể bổ sung điều kiện phản ứng và CTCT của sản phẩm khi đã biết điều kiện phản ứng.  

Phân tích, đánh giá và lựa chọn giải pháp: Trong điều kiện nhất định, A có thể là 

anken, andehit hoặc ete C2H5OC2H5 nếu chọn X là H2SO4 đặc. Vì A tác dụng được với 

brom trong nước nên nó có thể là anken hoặc anđehit. 

Vì B có phản ứng este hóa với ancol nên nó là axit. Vậy A phải là andehit; như vậy, X 

là một tác nhân oxi hóa ancol trong điều kiện đun nóng, do đó có thể chọn X là CuO. Khi 

đó, công thức cấu tạo của các chất A, B, D lần lượt là: CH3CHO, CH3COOH và 

CH3COOC2H5. 

Tuy nhiên, cũng với nội dung trên nhưng chỉ cần thay đổi một chút, việc giải bài tập sẽ 

đòi hỏi người học phải có phân tích, lập luận sâu hơn. 

Br ,Fe2
oNaOH, t ,p

dd HCl HNO3

oX, t C
Br +H O2 2

oC H OH,H SO , t C2 5 2 4
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Thí dụ 4. Hoàn thành dãy chuyển hoá sau:  

C3H8O (X)  A B  D 

Xác định vấn đề: Vấn đề cần xác định đầu tiên là công thức cấu tạo của X.  

Phân tích, đánh giá và lựa chọn giải pháp: Tương tự thí dụ 3, có thể thấy X phải là 

ancol no, đơn chức, mạch hở, vì nó có thể bị oxi hóa bởi X; vì A có CTPT C3H6O tác dụng 

được với nước brom và B có thể phản ứng với ancol chứng tỏ A phải là anđehit và B là 

axit. Vậy X là ancol bậc I: CH3CH2CH2OH. Từ đó ta có: A CH3CH2CHO; B 

CH3CH2COOH và D CH3CH2COOCH2CH3. 

Thí dụ 5. Xác định công thức cấu tạo của các chất A, B, D, E, G, F trong sơ đồ sau: 

 

Xác định vấn đề: Ở đây chỉ cần biết khi tác dụng brom ở 400C thu được sản phẩm 

chính nào, từ đó xác định được các chất còn lại dựa vào tính chất hóa học của các chất 

tương ứng. 

Phân tích, đánh giá và lựa chọn giải pháp: Trường hợp này đòi hỏi người làm phải có 

kiến thức chắc chắn về tính chất của các chất thì mới làm đúng được. Cụ thể:  

 Phản ứng tạo ra chất A: Khi buta-1,3-đien tác dụng với brom ở nhiệt độ cao (400C) 

thì tạo ra sản phẩm cộng (1,4) Br-CH2CH=CHCH2-Br; B là sản phẩm của phản ứng thế 

nguyên tử -Br bằng nhóm -CN: NC-CH2CH=CHCH2-CN. 

 Chất B cộng hiđro trong điều kiện trên chỉ xảy ra quá trình cộng vào liên kết đôi 

C=C tạo ra chất D: NC-CH2CH2CH2CH2-CN; chất D trong điều kiện đó tạo ra điamin G: 

H2N-CH2CH2CH2CH2CH2CH2-NH2; thủy phân D tạo ra điaxit G; F là sản phẩm của phản 

ứng trùng ngưng giữa điaxit với điamin. 

Từ đó, xác định được công thức cấu tạo của các chất lần lượt là E (H2NCH2-[CH2]4-

CH2NH2), F (HOOC-[CH2]4-COOH) và G (-(-HN-[CH2]6-NH-OC-[CH2]4-CO-)-n.  

2.2.2. Thông qua việc hoàn thành dãy chuyển hoá không tường minh 

Các chất trong dãy chuyển hoá không/chưa tường minh hầu hết đều được cho ở dạng 

chưa rõ CTPT hoặc CTCT hoặc cho điều kiện phản ứng nhưng không cho cụ thể về các 

chất trong sơ đồ. 

Đối với các chất hữu cơ, vì hiện tượng đồng phân và sự đa dạng sản phẩm trong phản 

ứng hữu cơ tùy thuộc điều kiện phản ứng, do đó việc xác định các chất trong dãy chuyển 

hoá không tường minh nói chung khó suy luận hơn đối với các chất vô cơ. Ngoài ra, việc 

oX, t C
Br +H O2 2

0C H OH,H SO ,t C2 5 2 4

CH2=CH-CH=CH2
Br2, 400C

( ChÊt A)
KCN

(ChÊt B) (ChÊt D)
H2, Pt

200C

H2,Pt

2000C

H2O, H+

( ChÊt E)

(ChÊt G)

( ChÊt F)



160 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

chọn điều kiện phản ứng cần được chú ý tính thực tế của mỗi quá trình. Vì vậy, để làm loại 

bài tập này đòi hỏi học sinh phải nắm vững bản chất tính chất của các chất, có khả năng 

phân tích, suy luận và kiến thức thực tiễn về sản xuất, điều chế các chất.  

Kiến thức lí thuyết: Học sinh cần nhớ một số nhận xét sau về sự biến đổi phân tử các 

chất hữu cơ được giới thiệu trong chương trình Hoá học phổ thông: 

Hợp 

chất đầu 

Biến đổi 

thành 
Sự biến đổi Nhận xét 

Điều kiện 

phản ứng 

CxHyO CxHyO2 

Tăng thêm 1 

nguyên tử oxi 
RCHO  RCOOH 

Br2/H2O; H2O2; 

O2/Ag;... 

CxHyO CxHy–2O 
Giảm 2 nguyên 

tử hiđro 

–CH2OH–CH=O; 

–CHOH  C=O. 
H2SO4,t

oC; 

CxHyO CxHy–1X 
Phản ứng thế 

OH bằng X 
Chứng tỏ đó là ancol HX; 

CxHyX CxHy-1 
Phản ứng tách 

HX 

Chứng tỏ đó là dẫn xuất 

halogen mạch hở, X liên kết 

với nguyên tử C no 

HO/ROH; 

CxHyO CxHy–2 
Phản ứng tách 

H2O 
Chứng tỏ đó là ancol H2SO4,t

oC; 

CxHyO2 Cx+nHy+2nO2 

Tăng thêm một 

số lần CH2 

Phản ứng este hoá của axit 

với ancol no đơn chức 
CnH2n+1OH/H2SO4,t

oC; 

C6H5R C7H6O2 

- Giảm một số 

nguyên tử H và 

có thể C; tăng 2 

nguyên tử O. 

- Oxi hoá mạch 

nhánh của vòng 

benzen. 

Nếu có nhiều mạch nhánh ở 

vòng benzen thì số nguyên 

tử O tăng lên = 2 lần số 

mạch nhánh bị oxi hoá. 

KMnO4/H
+, toC; 

HNO3, t
oC; 

 

Phương pháp suy luận: Mỗi chất trong sơ đồ phải thỏa mãn đồng thời điều kiện tạo ra 

nó và điều kiện nó bị biến đổi thành chất khác. Mỗi chuyển hóa có thể có nhiều điều kiện 

khác nhau. Cặp điều kiện duy nhất thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện trên. 

Thí dụ 6. Cho dãy chuyển hoá sau: 

C3H6 (A)C3H6Br2 (B)C3H8O2 (D)C3H4O2 (E)C3H4O4 (M)C5H8O4(X)  

C6H10O4 (Y). Hãy bổ sung điều kiện của phản ứng và viết công thức cấu tạo của các chất A, 

B, D,...Y. 
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Xác định vấn đề: Từ AB là phản ứng cộng; B D: phản ứng thế Br bằng OH; 

DE: oxi hóa điancol thành hợp chất có 2 nhóm C=O; EM: phản ứng oxi hóa 2 nhóm -

CH=O thành 2 nhóm –COOH; MX: este hóa 1 nhóm –COOH với ancol CH3OH.  

Phân tích, đánh giá và lựa chọn giải pháp: Bắt đầu từ chất A có CTPT tương ứng 

thuộc loại anken (CH3CH=CH2) hoặc monoxicloankan. Nếu A là anken CH3CH=CH2 thì B 

phải là CH3CHBrCH2Br, và do đó D (C3H8O2) có CTCT CH3CH(OH)CH2OH và M phải 

là CH3COCOOH (C3H4O3), không phù hợp với đầu bài (M: C3H4O4). Vậy A là 

xiclopropan. Khi đó các chất B, D, E, M, X, Y lần lượt là:  

B: BrCH2CH2CH2Br; D:HOCH2CH2CH2OH; E: O=CHCH2CH=O;  

M: HOOCCH2COOH; X: HOOCCH2COOC2H5; Y: C2H5OOCCH2COOCH3. 

Khi đó, dãy chuyển hóa được hoàn chỉnh như sau:  

 

Thí dụ 7. Cho sơ đồ biến hoá sau: 

 

Viết công thức cấu tạo của các chất A, B, D,.. trong sơ đồ biến hoá trên, biết D không 

làm mất màu dung dịch brom. 

Xác định vấn đề: Để giải được bài tập này, cần nhận xét một số vấn đề sau: Loại phản 

ứng hóa học nào xảy ra ở mỗi biến đổi? Sử dụng điều kiện phản ứng nào cho hợp lí nhất. 

Phân tích, đánh giá và lựa chọn giải pháp:  

 Chất A có độ không no bằng 4, nên có thể có các liên kết đôi C=C mạch hở  

hoặc vòng. 

 Từ C9H10Br2 khi tác dụng với NaOH thành C9H10O: nếu theo phản ứng thủy phân 

dẫn xuất halogen thông thường thì 2 nguyên tử Br bị thay bằng 2 nhóm OH; khi đó sản 

phẩm phải là C9H12O2. Theo đầu bài, chứng tỏ 2 nguyên tử Br ở cùng một vị trí C no, do 

đó 2 nhóm OH đã loại nước để tạo ra nhóm C=O. 

Br2(dd) H2O/OH

C2H5OH/H2SO4CH3OH/H2SO4

CuOBrCH2CH2CH2Br HOCH2CH2CH2OH O=CHCH2CH=O

HOOCCH2COOHHOOCCH2COOC2H5CH3OOCCH2COOC2H5

C9H11Br C9H10Br2 C9H10O C8H6O4 C8H4O3

C9H10 C9H12O

A B D E M

X Y
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 Từ C9H11Br tác dụng với NaOH thành C9H10: chứng tỏ đây là phản ứng tách HBr và 

như vậy nguyên tử Br phải ở mạch cacbon no; phân tử C9H10 có 1 liên kết C=C của anken; 

từ đó thấy C9H12O có chức ancol. 

 Từ C9H10O tạo thành C8H6O4: là phản ứng oxi hoá giảm mạch cacbon. Điều này xảy 

ra khi đó là dẫn xuất của benzen có 2 nhóm thế, trong đó có 1 nhóm bị oxi hóa giảm mạch 

cacbon. Vậy chất A là dẫn xuất của benzen. 

 E C8H6O4 là điaxit có thể bị loại 1 phân tử H2O thành C8H4O3 chứng tỏ E có 2 nhóm 

COOH ở vị trí cạnh nhau trong vòng benzen. 

Từ đó có thể lập được sơ đồ biến đổi:  

 

Thí dụ 8. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:    

C2H4  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  C2Cl6.  

Biết rằng: Ở đây chỉ xảy ra phản ứng cộng clo theo tỉ lệ mol 1: 1 và phản ứng tách 1 

phân tử HCl; A3 là hidrocacbon có tỉ khối so với hidro bằng 13; Các chất A1, A2, A4, A5, 

A6, A7, A8 là các chất hữu cơ chứa clo; A5 có khối lượng mol phân tử 168 g/mol và cấu 

trúc phân tử đối xứng. Viết công thức cấu tạo các chất từ A1 đến A8 và hoàn thiện sơ đồ 

chuyển hóa trên. 

Xác định vấn đề: Vì các chất A1 đến A8 phân tử chỉ có 2 nguyên tử cacbon nên chúng 

chỉ có nhóm nguyên tử này hoặc nhóm nguyên tử khác không chứa cacbon (Br, OH,...).    

Phân tích, đánh giá và lựa chọn giải pháp: Vì A3 có M = 2. 13 = 26 (g/mol) nên A3 

phải là CH  CH. Các chất từ A1 đến A8 phân tử đều có 2 nguyên tử cacbon. 

Vì phân tử A5 cũng chỉ có 2 nguyên tử cacbon, có cấu trúc phân tử đối xứng với khối 

lượng mol là 168 g/mol, do đó A5 có công thức là CHCl2 – CHCl2. Suy ra công thức của 

các chất còn lại là: A1 là CH2Cl–CH2Cl; A2 là CH2 = CHCl; A4 là CHCl = CHCl; A6 là 

CCl2 = CHCl; A7 là CCl3 – CHCl2; A8 là CCl2 = CCl2. 

Từ đó ta có sơ đồ chuyển hóa: 

CHCH3

CH3

Br

CCH3

CH3

Br

Br

CCH3

CH3

O

CHCH3

CH3

OHCH=CH2

CH3

COOH

COOH

O

O

O

A B D E

M

X

Y

Br2/t H2O/OH
KMnO4/H2SO4

KOH/C2H5OH

H2O/H2SO4

P2O5

0

CuO
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2.2.3. Thực nghiệm sư phạm 

  Mục đích thực nghiệm 

 Rèn luyện cho học sinh một phương pháp phân tích, lựa chọn cách giải quyết vấn đề 

khi giải quyết nhiệm vụ trong biến đổi hóa học. 

 Tạo cho học sinh một thái độ tự tin, không sợ sai, sẵn sàng đề xuất ý tưởng (có thể 

rất khác lạ) để giải quyết vấn đề gặp phải. 

  Địa bàn thực nghiệm 

Việc cho học sinh làm các bài tập sử dụng dãy biến đổi hóa học theo cách như trên 

được triển khai ở trường THPT Yên Dũng 2 (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) và trường 

THPT Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội).  

  Nội dung thực nghiệm 

 Hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề: Sau các bài học, cho học sinh làm các bài tập 

như trên. Hướng dẫn học sinh cách tháo các nút thắt kiến thức, gợi ý những cách giải quyết 

phù hợp. 

 Đánh giá mức độ phát triển năng lực GQVĐ của học sinh: Cho học sinh làm những 

bài tập tương tự theo nhóm học tập. Học sinh đã rất hứng thú trao đổi, bàn bạc theo nhóm, 

mạnh dạn đề xuất các phương án giải quyết vấn đề. 

 Đánh giá sự phát triển năng lực GQVĐ&ST của học sinh: Qua bài kiểm tra ngắn 5 – 

15 phút) với những câu hỏi có vấn đề, học sinh đã đạt được kết quả rất khả quan so với học 

sinh các lớp không được hướng dẫn chi tiết cách giải quyết vấn đề. 

Về định tính: Học sinh rất hào hứng, tự tin đề xuất ý tưởng, trong đó có những ý tưởng 

rất phi thực tế. 

Về định lượng: Đánh giá qua việc chấm bài kiểm tra ngắn. 

Bài kiểm tra ngắn (05 phút) 

1. Trong phòng thí nghiệm, học sinh được khuyến cáo: Khi pha loãng axit sunfuric đặc, không 

được rót nước vào axit sunfuric đặc, mà phải rót từ từ axit sunfuric đặc vào nước vào khuấy đều. 

Hãy giải thích. 

2. Về mùa đông, không nên đốt bếp than tổ ong để sưởi ấm, nhất là trong nhà đóng kín cửa. Giải 

thích tại sao. 
  

  

  

 

      

     

     

2

2 2

2 2

Cl HCl HCl
2 2 2 2 2

Cl (1mol) Cl HCl
2 2 2

Cl ClHCl

3 2 2 2 3 3

CH CH CH Cl CH Cl CH CHCl CH CH

CHCl CHCl CHCl CHCl CCl CHCl

CCl CHCl CCl CCl CCl CCl
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Bài kiểm tra ngắn (15 phút) 

1.  Canxi hiđroxit là chất rắn tan trong nước. Khi quét nước vôi (huyền phù canxi hidroxit) lên 

tường, sau thời gian ngắn, lớp vôi bám trên tường lại không bị nước hòa tan. Tại sao vậy? 

2. Tại sao khu vực xung quanh nhà máy sản xuất phân đạm Hà Bắc, hóa chất Đức Giang thấy cây 

cối bị vàng lá, giảm thiểu rất nhiều về thủy sinh (cá ít, không có rong rêu,...) ? 

3. Khi đun nóng ancol etylic với axit sunfuric ở 140oC để điều chế ete etylic C2H5OC2H5 nếu dẫn 

hỗn hợp khí và hơi từ bình phản ứng vào dung dịch nước brom lại thấy dung dịch brom bị nhạt 

màu, mặc dù ete etylic không phản ứng với nước brom ? 
 

Kết quả bài kiểm tra được thể hiện trên bảng dưới đây: 

TT 
Tiêu chí đánh giá NLGQVĐ  

của HS 

Điểm trung bình 

Giáo viên đánh giá HS tự đánh giá 

TN ĐC TN ĐC 

1 
Phát hiện, nhận biết THCVĐ 

trong Dãy biến đổi hóa học 
2,5 1,7 2,6 2,2 

2 
Phát biểu vấn đề cần giải quyết 

trong Dãy biến đổi hóa học 
2,7 2,1 2,8 2,4 

3 

Thu thập thông tin liên quan đến 

vấn đề cần giải quyết trong Sơ đồ 

biến đổi 

2,6 1,8 2,7 2,1 

4 

Phân tích và đánh giá thông tin 

liên quan đến vấn đề cần giải 

quyết trong Dãy biến đổi hóa học 

2,6 1,6 2,5 2,2 

5 

Đề xuất, lựa chọn giải pháp để 

GQVĐ trong Dãy biến đổi hóa 

học 

2,5 1,7 2,6 2,3 

6 Lập kế hoạch GQVĐ 2,7 2,2 2,6 2,3 

7 Thực hiện kế hoạch GQVĐ 2,6 1,9 2,7 2,6 

8 
Giám sát toàn bộ quá trình thực 

hiện GQVĐ 
2,5 2,1 2,8 2,5 

9 
Điều chỉnh và đánh giá giải pháp 

đã thực hiện về tính sáng tạo 
2,7 2,0 2,7 2,1 

Điểm trung bình 2,6 1,9 2,7 2,3 
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3. KẾT LUẬN 

Như vậy, nếu xây dựng được dãy biến đổi hoá học hợp lí, có sự hướng dẫn logic, khoa 

học sẽ dần dần phát triển cho học sinh năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Điều này sẽ 

giúp cho học sinh tự tin đề xuất những giải pháp, hứng thú học tập bộ môn.  
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USING SERIES OF CHEMICAL CHANGES TO DEVELOP 

CAPACITY OF PROBLEM RESOLUTION AND CREATIVE  

FOR THE HIGH SCHOOL STUDENTS 

Abstract: Problem solving and creativity are a special kind of competence. In addition to 

removing problems of awareness and action (problem solving) it also requires a way to 

solve the problem in a way that does not follow a predetermined practice or rule. To do 

this, the problem solver must have flexible connections, especially between knowledge 

and practice to have different solutions (creative). Using a series of chemical 

transformations can develop the problem solving and creative abilities for high school 

students. 

Keywords: Series of chemical transformations, capacity of problem resolution, high 

school students 

  



TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 33/2019  
 
167 

 

 

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM 

NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN  

Nguyễn Thị Hồng Hương1, Nguyễn Đức Khiêm2 

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
2 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 

Tóm tắt: Đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt đạo đức nghề dạy học là vấn đề không mới 

nhưng luôn mang tính thời sự. Những vụ việc tiêu cực xẩy ra ở ngành giáo dục thời gian 

qua gây nhức nhối dư luận, gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ tha hóa, biến chất về 

tư tưởng, lối sống, đạo đức của một bộ phận những người làm công tác giáo dục, đặt ra 

nhiều vấn đề về phẩm chất đạo đức nhà giáo; quan hệ, văn hóa ứng xử giữa giáo viên với 

học sinh. Bài viết nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường giáo dục đạo đức nghề dạy học cho 

sinh viên sư phạm hiện nay. 

Từ khóa: Đạo đức nghề dạy học, giáo dục đạo đức, sinh viên sư phạm. 
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Liên hệ tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hương; Email: nthhuong@hunre.edu.vn 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kiến thức và phẩm chất, năng lực và nhiệt huyết của người giáo viên luôn là yếu tố 

quyết định chất lượng giáo dục. Bởi vậy, trong các cơ sở đào tạo giáo viên việc nâng cao 

chất lượng công tác đào tạo cùng với nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

cho giáo sinh là vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Sinh viên sư phạm chưa phải là giáo viên, 

họ đang trong quá trình luyện tài, rèn đức để trở thành người giáo viên. Do đó, các giá trị 

đạo đức nghề nghiệp cần giáo dục cho sinh viên phải phù hợp với đặc thù hoạt động nghề 

dạy học nhằm xây dựng nền tảng vững chắc giúp sinh viên tiếp tục tự học tập, tự rèn luyện 

khi chính thức bước vào hoạt động lao động sư phạm với tư cách là người giáo viên  

thực sự. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Tác động xã hội - thời đại đến việc giáo dục đạo đức nghề dạy học 

Hiện nay, cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ và làm thay đổi căn bản 

mọi sinh hoạt trong đời sống. Giáo dục đại học chịu sự chi phối và tác động mạnh mẽ của 
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cuộc cách mạng này nhanh hơn bởi đây là bậc giáo dục then chốt tạo ra nguồn nhân lực 

chất lượng cao, có khả năng lĩnh hội, tiếp biến và làm chủ được nền khoa học công nghệ 

hiện đại. Nắm bắt và chủ động đón nhận thách thức này, Đảng ta đã xác định: “Đổi mới 

căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh 

nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát huy vai trò quốc sách hàng đầu 

của giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất 

nước” [2, tr.77], “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, 

đào tạo theo hướng coi trọng, phát triển phẩm chất, năng lực của người học” [2, tr.115]. Để 

khơi dậy và phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của người học, trước hết cần phải có đội 

ngũ nhà giáo không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà cần phải có phẩm chất đạo đức 

nghề nghiệp trong sáng, giàu lòng nhân ái, lý tưởng sống cao đẹp... vì nhà giáo không chỉ 

dạy tri thức khoa học mà còn cần và phải dạy học trò bằng chính lương tâm, phẩm cách 

của mình.  

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ở nước ta đang diễn ra trong bối 

cảnh lịch sử trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Yêu cầu đổi mới toàn diện sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 đòi hỏi người 

giáo viên phải có phẩm chất và năng lực mới bên cạnh những giá trị, phẩm chất nền tảng. 

Theo đó, người giáo viên phải là người công dân gương mẫu, có ý thức trách nhiệm xã hội, 

chủ động và tích cực tham gia vào sự phát triển chung của cộng đồng; yêu mến, tôn trọng 

nhân cách người học, có khả năng thích ứng và tương tác phù hợp với từng đối tượng 

người học; biết tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng 

cập nhật tri thức khoa học hiện đại không chỉ trong chuyên ngành đào tạo và được đào tạo 

mà cần bao hàm cả tri thức khoa học liên ngành; không ngừng đổi mới và tự đổi mới 

phương pháp dạy học, chuyển từ cách dạy học thông báo sang cách dạy tìm tòi, khám phá 

cho học sinh; có kỹ năng hợp tác bởi trong sự tác động của cách mạng số hóa hiện nay, 

nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã trở thành tài sản chung của cả cộng đồng quốc tế. 

Thế giới đương đại đòi hỏi phải có sự liên kết cá nhân trên bình diện toàn cầu trong tất 

cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, không có kỹ năng hợp tác đa tầng, linh động, 

mềm dẻo, người giáo viên khó có thể truyền đạt cho học sinh cách thức phối hợp, hợp tác 

giải quyết các vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống và quá trình học tập. Nhiệm vụ của 

người giáo viên hiện nay không chỉ bó gọn trong vai trò người truyền thụ tri thức mà còn 

phải là người tổ chức, chỉ đạo, gợi mở, hướng dẫn, cố vấn và là trọng tài trong các hoạt 

động khám phá, tìm tòi, sáng tạo trên con đường chinh phục tri thức khoa học của học 

sinh. Xã hội càng phát triển, vấn đề đạo đức, nhân cách càng phức tạp, người giáo viên 

càng cần phải có tâm, có tầm, phải trở thành “tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo” theo 

đúng vai trò, chức năng cao quý của nghề nghiệp.  
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2.2. Khái niệm đạo đức và đạo đức nghề nghiệp 

Đạo đức là ý thức, phẩm chất, cốt cách định hình loài người, là thước đo giá trị người 

của mỗi cá nhân. Đạo đức cá nhân góp phần hình thành, xác lập chuẩn mực đạo đức xã hội. 

Khái niệm đạo đức được phát triển, hoàn thiện trên cơ sở các chế độ kinh tế - xã hội nối 

tiếp nhau từ thấp đến cao, đỉnh cao là đạo đức mới - nền đạo đức cộng sản mà xã hội ta 

đang xây dựng. Là một thành tố cấu thành ý thức, giá trị căn bản của cộng đồng, xã hội, 

khái niệm đạo đức được cắt nghĩa dưới góc nhìn của nhiều ngành khoa học xã hội và nhân 

văn khác nhau. Theo Từ điển tiếng Việt, khái niệm đạo đức được tiếp cận từ hai khía cạnh: 

“1- Đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành 

vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội; 2- Đạo đức là những phẩm chất 

tốt đẹp của con người do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn đạo đức mà có” [11, tr.290]. Tiếp 

cận vấn đề dưới góc nhìn của triết học, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về đạo đức 

học cho rằng: “Đạo đức là quy tắc chung trong xã hội và hành vi của con người, quy định 

những nghĩa vụ của người này đối với người khác và đối với xã hội. Đạo đức là hình thái 

của ý thức xã hội... Chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng quan điểm về đạo đức và những yêu 

cầu của đạo đức không phải trên những định nghĩa chung chung và trừu tượng mà trên 

những điều kiện lịch sử cụ thể. Không có đạo đức nào ở ngoài xã hội loài người... Trong 

một xã hội có giai cấp, đạo đức có tính giai cấp. Những hình thức kết cấu xã hội và cơ sở 

kinh tế mà biến đổi thì đạo đức cũng biến đổi theo” [9, tr.234]. Nhóm tác giả Phạm Khắc 

Chương và Hà Nhật Thăng quan niệm: “Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng 

hợp những quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của 

mình sao cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc của con người và tiến bộ xã hội trong quan hệ 

với con người, giữa cá nhân với xã hội...” [1, tr.4]. Xem “đạo đức học” là một khoa học, có 

ý kiến cho rằng: “Đạo đức học là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, 

quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong 

quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi 

truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội” [6, tr.8]. 

 Dù có rất nhiều cách diễn đạt và định nghĩa khác nhau về đạo đức nhưng tất cả các 

quan điểm trên đều có những dấu hiệu chung trong nội hàm khái niệm đạo đức: 1) Những 

chuẩn mực đạo đức là ý thức xã hội, tức là các chuẩn mực đạo đức được chế ước, quy định 

bởi điều kiện kinh tế - xã hội, chịu sự chi phối của phương thức sản xuất, của thể chế tổ 

chức chính trị; 2) Đạo đức là phạm trù ý thức xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng, vì vậy, 

tất yếu có sự thay đổi khi cơ sở hạ tầng sản sinh ra nó đã có sự thay đổi; 3) Những giá trị 

của đạo đức ở mỗi thời đại là tấm gương phản ánh quan hệ của con người với con người, 

cá nhân với cộng đồng, quan niệm và hành vi của con người với trách nhiệm, nghĩa vụ là 

một thành viên trong cộng đồng xã hội; 4) Giá trị của đạo đức không xuất phát từ ý muốn 
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chủ quan của con người mà là sản phẩm khách quan của quá trình lao động sản xuất, của 

hoạt động thực tiễn. Bàn về vấn đề này, chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng: “Phương thức 

sản xuất đời sống vật chất quyết định các quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần 

nói chung. Không phải ý thức của con người quyết định tồn tại của họ; trái lại tồn tại của 

họ quyết định ý thức của họ” [7, tr.641]. Ph.Ăngghen khẳng định: “Từ dân tộc này đến dân 

tộc khác, từ thời đại này sang thời đại khác, những ý niệm về thiện và ác rất khác nhau. 

Đến nỗi thường là trái ngược nhau” [10, tr.160]. Những luận điểm trên, là chìa khóa để 

khám phá tất cả các vấn đề xã hội có trong đạo đức.  

Đạo đức nghề nghiệp là một bộ phận cấu thành, nằm trong khái niệm đạo đức, đó là 

những chuẩn mực đạo đức đặc trưng thể hiện trong hoạt động nghề nghiệp cụ thể. Do 

những đặc điểm của hoạt động riêng biệt trong hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi mối quan hệ 

giữa con người với con người phải có những quy chuẩn đạo đức nhằm đảm bảo cho các 

hoạt động nghề nghiệp ấy có chất lượng, hiệu quả. Đạo đức nghề nghiệp là sự cụ thể hóa 

những giá trị đạo đức chung, phổ quát nhưng cũng có thể là những chuẩn mực đạo đức 

riêng biệt do tính chất lao động của từng nghề quy định. Ví dụ, nhân nghĩa là đạo lí chung 

của dân tộc Việt Nam, là một trong những giá trị nền tảng tạo nên truyền thống văn hiến 

của dân tộc, nhưng giá trị ấy thể hiện trong từng ngành, nghề không có sự đồng nhất. Nếu 

nhân nghĩa trong ngành y tế đòi hỏi thầy sự tận tụy, tận tâm chăm sóc người bệnh, cảm 

thông chia sẻ nỗi đau của bệnh nhân... thì ngành giáo dục đòi hỏi người thầy ở sự mực 

thước trong cuộc sống và công việc, sự tận tâm với nghề, băn khoăn, day dứt trước những 

hành vi chưa phù hợp của học trò cả trong giờ lên lớp và cuộc sống. Nhà giáo dục lỗi lạc 

người Nga Usinxki đã nói: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn 

đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất 

kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào 

khác”. Đạo đức nghề nghiệp không chỉ là thước đo phẩm chất, phản ánh năng lực tạo thành 

động lực bên trong điều chỉnh sự hoàn thiện và tự hoàn thiện hành vi ứng xử, giao tiếp của 

người lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động nghề nghiệp góp phần vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp mà còn bổ sung, làm giàu và 

phong phú thêm hệ thống giá trị đạo đức của dân tộc. Từ các luận cứ trên, có thể hiểu: Đạo 

đức nghề nghiệp là một hệ thống chuẩn mực đạo đức của người lao động trong một lĩnh 

vực sản xuất, hoạt động xã hội cụ thể. Nó thể hiện thái độ, quan hệ, hành vi giao tiếp, ứng 

xử của con người với con người trong cùng lao động với đối tượng lao động nghề nghiệp, 

đối với sản phẩm lao động và vị trí của nghề trong sự phát triển của xã hội. 

2.3. Nghề dạy học và đạo đức nghề dạy học 

Nghề dạy học cũng như bao nghề khác trong xã hội. Nhưng do đối tượng lao động sư 

phạm là lớp lớp thế hệ trẻ đang trong giai đoạn hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân 
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cách nên nghề dạy học có những nét đặc thù riêng biệt không giống bất kỳ nào trong xã 

hội. Xuất phát từ đối tượng lao động và đặc điểm lao động nghề của người giáo viên, ta có 

thể hiểu: “Nghề dạy học là lĩnh vực hoạt động lao động trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Sau khi được đào tạo tại các trường, các khoa sư phạm, sinh viên có được những tri thức 

và những kỹ năng nhất định để có thể trở thành giáo viên và tham gia vào giáo dục thế hệ 

trẻ, đáp ứng được nhu cầu của xã hội” [5, tr.9-10]. Chất lượng giáo dục và đào tạo phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố, song yếu tố chiếm vị trí quan trọng hàng đầu là đội ngũ người 

thầy. Để có nền giáo dục tiên tiến, toàn diện, trước hết phải có đội ngũ nhà giáo giỏi về 

chuyên môn, triển khai và thực hiện có hiệu quả hệ thống năng lực nghề trong hoạt động 

lao động sư phạm, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống... Tất cả những điều đó không 

có sẵn mà cần có quá trình rèn luyện, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục bởi nhà giáo dù 

được đào tạo đạt trình độ nào vẫn luôn đứng trước yêu cầu phải tiếp tục và không ngừng 

học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp của mình. C.Mác đã viết: “Cái học thuyết duy vật cho rằng con người là sản phẩm 

của những hoàn cảnh và của giáo dục, rằng do đó con người đã biến đổi sản phẩm của 

những hoàn cảnh khác và của một nền giáo dục đã thay đổi, cái học thuyết ấy quên rằng 

chính những con người làm thay đổi hoàn cảnh và bản thân nhà giáo dục cũng cần phải 

được giáo dục... Sự phù hợp giữa sự thay đổi của hoàn cảnh với hoạt động của con người, 

chỉ có thể được quan niệm và được hiểu một cách hợp lý khi coi đó là thực tiễn cách 

mạng” [8, tr.10]. Do đó, việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội 

ngũ nhà giáo là rất quan trọng, vì trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên của cách mạng công nghệ 

hiện nay, tri thức nhân loại gia tăng một cách nhanh chóng cả về bề rộng và chiều sâu nên 

học tập suốt đời trở thành yêu cầu bắt buộc đối với người lao động nói chung, người lao 

động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng.  

Mục đích hoạt động lao động sư phạm của nhà giáo là chuẩn bị cho thế hệ trẻ những 

phẩm chất và năng lực cần thiết để bước vào cuộc sống lao động sản xuất, duy trì sự phát 

triển của xã hội và làm chủ tương lai. Lao động sư phạm của nhà giáo là sự tái sản xuất sức 

lao động xã hội, “sáng tạo ra sức mạnh con người”. Bởi vậy, kết quả lao động sư phạm của 

nhà giáo phụ thuộc trước hết vào phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, năng lực chuyên 

môn của chính họ. Thầy nào thì trò ấy. Sản phẩm sau quá trình lao động sư phạm của 

người thầy là sự thay đổi và phát triển về chất của người học. Các sản phẩm này mang tính 

vô hình nhưng lại đóng vai trò quyết định đến quá trình hình thành các sản phẩm hữu hình 

trong các hoạt động lao động của các ngành nghề khác. Nếu các ngành nghề khác trong xã 

hội sử dụng công cụ lao động hữu hình, với các phương pháp lao động mang tính cụ thể 

tác động lên các đối tượng vật chất nhằm tạo ra sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người, 

tạo nền tảng kinh tế cho sự phát triển của xã hội thì lao động sư phạm sử dụng nguồn vốn 

tri thức, kinh nghiệm... của nhân loại được lựa chọn và đưa đến người học để họ tiếp thu, 
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kiến tạo thành sức mạnh nội sinh của bản thân, chuyển thành vốn tri thức của cá nhân - yếu 

tố nhân lõi tạo nên sự thay đổi và phát triển của cá nhân. Nhà giáo dục Xôviêt 

V.A.Xukhomlinxki đã chỉ rõ: “Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết 

sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có 

kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái 

tim con người”. Nhân cách và phẩm chất tâm hồn của các nhà giáo ảnh hướng rất lớn đến 

quá trình hình thành và phát triển nhân cách, năng lực, thái độ làm việc... của người học, 

bởi: “Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát 

triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được” [12].  

Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục nước nhà. Dù bận rất 

nhiều công việc nhưng Người luôn dành thời gian cho các Hội nghị của ngành giáo dục. Sự 

hiện diện của Người không chỉ thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ đến 

giáo dục và đào tạo mà còn bởi Người là một nhà giáo dục lỗi lạc, một người thầy vĩ đại 

của cách mạng Việt Nam. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành không những dạy học trò kiến 

thức văn hóa mà còn gieo vào tâm trí người học về nguồn cội, khơi dậy lòng tự hào, niềm 

tự tôn dân tộc, tình yêu nước, sự trăn trở của người dân mất nước qua mỗi bài giảng. Tư 

tưởng, mục đích giáo dục của Người không chỉ dừng lại ở việc trao truyền tri thức mà còn 

phải đào tạo ra những con người không chỉ có tâm, có đức, có tài mà phải có tầm, biết làm 

việc và có phương pháp làm việc khoa học. Người là hiện thân, là tấm gương sáng về đạo 

đức nghề dạy học. Tấm gương đạo đức người thầy của Người là “pho tượng vàng” trong 

truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Trong bài nói chuyện tại lớp học chính trị của 

giáo viên cấp II, III toàn miền Bắc ngày 13/9/1953, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vì lợi 

ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người... Chính phủ giao 

nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề 

nhưng rất vẻ vang” [4, tr.140]. Và Người chỉ rõ: “Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn 

luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính 

trị...” [4, tr.221]. Là người thầy của nền giáo dục hiện đại, Hồ Chủ tịch luôn đánh giá cao 

công lao của các thầy giáo, cô giáo, Người nói: “Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con 

em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy, nghề thầy giáo rất 

là quan trọng, rất là vẻ vang”[4, tr.156-157] và thường nhắc nhở các thầy, cô giáo: “Trong 

giáo dục không những chỉ có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có đức 

phải có tài. Có tài không có đức, tham ô, hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như 

ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được cho ai” [4, tr.100]. Đề cao vai trò của đạo 

đức, coi đạo đức là linh hồn của nghề dạy học, Người căn dặn: “Dạy cũng như học phải 

biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất quan trọng. Nếu 

không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng...” [4, tr.153-154]. 
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Đạo đức nghề dạy học là phẩm chất cốt lõi quan trọng hàng đầu đối với nhà giáo, là 

nền tảng, động lực thôi thúc mỗi nhà giáo phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của 

mình, xứng đáng với nghề cao quý mà xã hội tôn vinh. Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao 

vai trò của nhà giáo và chỉ rõ: “Giáo viên, nhân viên và người lao động phải nêu cao tinh 

thần tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn 

nghiệp vụ. Khắc phục tình trạng quản lý, giáo dục “quyền uy”, áp đặt đối với học sinh. Đặc 

biệt, các thầy giáo, cô giáo phải có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự 

“người thầy”; luôn “tự soi”, “tự sửa”; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” [14]. Trong Điều 4, Quyết định số 16/2008/QĐ - BGDĐT ngày 

16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quy định cụ thể, chi tiết về đạo đức 

nhà giáo như sau: “1- Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm 

nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong 

công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; 

sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, đồng 

nghiệp và cộng đồng; 2- Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy 

của đơn vị, nhà trường, của ngành; 3- Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá 

đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống 

tham nhũng, lãng phí; 4- Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; 

thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo  

dục” [13]. 

Có thể nói, văn bản trên không chỉ là cơ sở pháp lý để mỗi nhà giáo nỗ lực tu dưỡng, 

rèn luyện đạo đức phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh mà còn là cơ sở khoa 

học để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực 

học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, 

có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo. Đồng 

thời, định chuẩn này trở thành mục tiêu, là nhiệm vụ đặt ra cho quá trình đào tạo ở các 

trường sư phạm và các cơ sở đào tạo giáo viên. Bởi vậy, việc giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp, đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm đóng vai trò nền móng vững chắc cho quá 

trình hình thành nhân cách của mỗi nhà giáo tương lai. 

2.4. Những phẩm chất đạo đức nghề dạy học mà sinh viên sư phạm cần tu 

dưỡng, rèn luyện  

Theo các nhà tâm lý học, phẩm chất, đạo đức nhân cách của con người nói chung 

gồm: 1) Các phẩm chất xã hội, gồm các thành tố: thế giới quan, lý tưởng, niềm tin, lập 
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trường quan điểm, thái độ chính trị, lao động, đặc biệt là biểu giá trị xã hội; 2) Các phẩm 

chất cá nhân, gồm: tính nết, tính khí, tính tình... 3) Các phẩm chất ý chí của cá nhân: tính 

mục đích, tính quyết đoán, sự kiên trì, chịu đựng hoặc trái lại và cách ứng xử, giao tiếp 

hàng ngày hay tác phong, lối sống. Khu biệt phạm vi có thể thấy, phẩm chất đạo đức  

nghề dạy học mà sinh viên sư phạm - các nhà giáo tương lai cần tu dưỡng, trau dồi và rèn 

luyện gồm: 

Một là, hình thành và rèn luyện thế giới quan khoa học, đúng đắn, niềm tin, lý tưởng 

xã hội chủ nghĩa, tình yêu nghề, yêu quê hương, đất nước, lương tâm nghề trong sáng. Đây 

là những điều cần thiết đối với tất cả công dân trong xã hội, đặc biệt là người làm công tác 

giáo dục bởi việc giáo dục thế hệ trẻ - những chủ nhân hiện tại và tương lai của đất nước - 

chỉ thực sự mang lại kết quả khi họ được giáo dục, tiếp nhận và kế thừa những phẩm chất 

cao quý của thế hệ đi trước. 

Hai là, lòng yêu nghề. Đây là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cơ bản, giúp người giáo 

viên vượt lên tất cả để làm tròn trách nhiệm của mình không chỉ với ngành giáo dục, với 

thế hệ trẻ, với xã hội hiện tại mà còn cả trong tương lai. Cần chú ý và biết lắng nghe những 

điều tâm sự, trăn trở, suy tư của học sinh cả trong môi trường sư phạm và ngoài đời sống. 

Chỉ khi biết lắng nghe, giáo viên mới có thể cảm thông và thấu hiểu học trò tạo nên sự 

đồng điệu, cách giao tiếp cởi mở, thân mật..., qua đó, uốn nắn, điều chỉnh, định hướng cho 

học sinh trong nhận thức và hành động. Việc làm, lời nói, đặc biệt là sự cảm thông, chia sẽ, 

thấu hiểu của giáo viên giúp các em cảm thấy ấm áp, thân thiện và được khích lệ tạo ra môi 

trường học tập, rèn luyện lành mạnh. Trong mối qua hệ thầy - trò, nếu giáo viên biết lắng 

nghe và quan tâm đến học trò bao giờ cũng thể hiện thái độ tôn trọng, lòng vị tha của người 

thầy với trò, giúp trò nhận thức được lỗi lầm, khuyết điểm của bản thân. Sự tin tưởng, lòng 

vị tha của giáo viên là gốc dễ bền chặt tạo nên niềm tin và tình yêu của học sinh với giáo 

viên. Lòng yêu nghề còn thể hiện ở sự tận tâm với nghề dạy học, là thái độ tích cực với lao 

động sư phạm của người giáo viên. Đây là phẩm chất không thể thiếu của người giáo viên. 

Phẩm chất này thể hiện trên nhiều bình diện: Trách nhiệm đối với công việc, tận tình trong 

từng bài giảng, tiết giảng, khả năng thuyết phục, khơi gợi cảm xúc để giáo dục tình cảm, 

đạo đức, nhân cách, lối sống... cho học sinh qua bài học, môn học. 

 Ba là, ý chí vượt khó trong hoạt động lao động sư phạm. Ý chí là thuộc tính tâm lý 

tồn tại hữu hình trong mỗi cá nhân và là một trong những phẩm chất nhân lõi trong nhân 

cách con người. Tuy nhiên, ý chí chỉ xuất hiện và biểu thị sức mạnh khi nảy sinh tình 

huống có vấn đề đòi hỏi cá nhân phải hành động để vượt qua khó khăn, trở ngại nhằm đạt 

tới mục đích. Các nhà tâm lý học đã khẳng định: “Ý chí là một phẩm chất tâm lý vận động 

nội lực, vượt qua khó khăn, vươn tới thực hiện ý định, mục đích” [3, tr.228]. Dạy học là 
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một nghề đặc biệt, đòi hỏi người giáo viên phải thường xuyên tích cực học hỏi kinh 

nghiệm, tích lũy kiến thức, cập nhật thông tin mới nhất về các vấn đề kinh tế - xã hội, sự 

phát triển tâm sinh - lý của học sinh, cập nhật thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ 

hiện đại, ứng dụng và áp dụng phương pháp, phương tiện dạy học hiện đại để làm giàu tri 

thức và kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh... Tất cả những điều đó đòi hỏi giáo 

viên phải luôn có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này không chỉ 

giúp giáo viên tự nâng mình lên trước đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn giáo dục mà còn 

là tấm gương sáng để học sinh noi theo. 

Bốn là, khả năng điều khiển các trạng thái tâm lý và kiềm chế cảm xúc của bản thân. 

Thực tế quá trình dạy học nảy sinh các tình huống bất ngờ, đa dạng ngoài dự kiến của giáo 

viên trong giờ lên lớp: Học sinh đặt câu hỏi về các vấn đề tế nhị, khó nói có thể liên quan 

hoặc không liên quan đến bài giảng, giáo viên vào lớp nhưng học sinh không chào, không 

xóa bảng có kiến thức khoa học của tiết học đã qua, đánh nhau trong lớp, nói tục, chửi bậy, 

thể hiện tình cảm thái quá với giáo viên... đòi hỏi giáo viên không chỉ biết kiềm chế cảm 

xúc, tự chủ hành vi mà còn phải điều khiển được các trạng thái tâm lý bản thân. Cảm xúc 

là những rung động khác nhau nảy sinh do sự thỏa mãn hay không thỏa mãn, phù hợp hay 

không phù hợp của hoàn cảnh thực tế. Đây là quá trình tâm lý diễn ra rất nhanh và ngắn 

nhưng lại bộc lộ thái độ, thể hiện cách ứng xử tinh tế của chủ thể đối với tồn tại khách 

quan tác động qua các giác quan vào chủ thể nhận thức. Do đó, giáo viên ở mọi hoàn cảnh, 

mọi tình huống phải làm chủ được bản thân, điều khiển được cảm xúc và hành vi không để 

mất khả năng kiểm soát hàng vi, nếu không kiềm chế, điều tiết được cảm xúc dễ dẫn đến 

hành động thiếu ý chí và lý chí. Làm được điều này sẽ giúp giáo viên đứng lớp một cách tự 

tin, tỉnh táo, thoái mái nhưng vẫn giữ được đúng vị thế xã hội trong qua hệ với học sinh.  

Năm là, kỹ năng giải quyết và xử lý tình huống. Các tình huống nảy sinh trong quá 

trình dạy học rất đa dạng, mỗi đối tượng học sinh, thậm chí cùng đối tượng nhưng ở các 

lớp khác nhau, các tình huống nảy sinh trong quá trình lao động sư phạm của giáo viên 

cũng không giống nhau cả về tính chất, mức độ và hoàn cảnh. Vì vậy, cần rèn luyện cho 

sinh viên sư phạm các kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống nảy sinh trong thực tiễn trên 

nhiều chiều cạnh khác nhau, linh hoạt, sáng tạo nhưng phải bảo đảm tính giáo dục, tính 

công bằng, tôn trọng nhân cách học sinh, tính hiệu quả triệt để, tính mục đích trong xử lý 

tình huống và các tác động giáo dục. 

3. KẾT LUẬN 

Đạo đức nghề dạy học là một bộ phận của đạo đức xã hội, là hệ thống giá trị đạo đức 

đã được thực tiễn, chuyên biệt hóa. Do vậy, giáo dục đạo đức nghề dạy học, hình thành 
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nhân cách nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm, hướng giáo sinh vươn tới những giá trị 

chân, thiện, mỹ trong hoạt động nghề nghiệp phải được quan tâm, chú trọng trước hết trong 

quá trình sinh viên “học nghề”. Về điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu: “Tiến 

hành rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, hình thức đào tạo; gắn 

yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và yêu cầu của 

chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại 

khóa, thực hành, thực tập sư phạm để rèn các kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết 

tình huống sư phạm và bồi dưỡng đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm” [14]. Đó là 

cẩm nang, là hành trang giúp sinh viên sư phạm tự tin, bản lĩnh trước những khó khăn, 

vướng mắc của cuộc sống góp phần phát triển hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức 

của người giáo viên tương lai.  
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EDUCATING ETHICAL ISSUES FOR PEDAGOGICAL  

STUDENTS AIMING TO IMPROVE COMPREHENSIVE 

EDUCATIONAL QUALITY 

Abstract: Job ethic, especially ethical issues for pedagogical students are always 

considered as hot-news. Recently, education sector faced with many negative issues 

which alerted a warning-bell on lifestyle and morality deterioration of a part of 

educational employees. The article emphasizes that the sector should strengthen 

educating ethical issues for pedagogical students aiming to improve comprehensive 

educational quality. 

Keywords: Job ethic, educating ethical issues, pedagogical students. 
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Tóm tắt: Phương pháp giáo dục Montessori là phương pháp với tiến trình giáo dục đặc 
biệt dựa vào việc học qua sự cảm nhận của các giác quan với đồ dùng dạy học. Thông 
qua việc trải nghiệm bằng các giác quan, trẻ tự học được những bài học theo mục đích 
của nhà giáo dục. Bài viết đưa ra một số bài tập ứng dụng phương pháp Montessori 
nhằm giáo dụcd phát triển thể chất, nhận thức - ngôn ngữ, tình cảm đạo đức - thẩm mỹ 
cho trẻ mẫu giáo tại các nhóm lớp mầm non tư thục của thành phố Hà Nội. 

Từ khóa: Phương pháp giáo dục Montessori, giáo dục Montessori, Montessori, bài tập 
ứng dụng. 

Nhận bài ngày 12.7.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 10.8.2019 
Liên hệ tác giả: Hoàng Thu Huyền, Email: hthuyen@hnmu.edu.vn 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Phương pháp Montessori là tên gọi của một phương pháp dạy học do một bác sĩ - nhà 

giáo dục học người Ý Maria Montessori (1870 - 1953) sáng lập. Đây là phương pháp với 

tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua sự cảm nhận của các giác quan với đồ 

dùng dạy học. Nó được thiết kế một cách chuyên biệt trong môi trường thích hợp và tôn 

trọng những đặc tính riêng biệt của trẻ, cho phép trẻ phát triển tùy theo những khả năng 

riêng của mình. Do đó, việc tổ chức các lớp học theo mô hình Montessori phải đảm bảo sự 

tôn trọng tính riêng biệt của mỗi trẻ và phải bố trí phòng học và bài học phù hợp những 

nhu cầu và mục đích của mỗi em [2]. Hiện phương pháp Montessori đã được áp dụng thể 

nghiệm tại một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội cũng như một số địa phương khác, 

bước đầu ghi nhận kết quả khả quan.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Khái quát về phương pháp giáo dục Montessori 

 Triết lí giáo dục của Montessori 

Triết lí giáo dục của Montessori coi trọng hai năng lực nội sinh cho sự phát triển của 

một đứa trẻ là quá trình nhận biết và khả năng nhận thức. Trẻ em có năng lực trí tuệ và khả 
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năng nhận thức riêng để học hỏi và tiếp thu kiến thức từ chính môi trường của trẻ, không 

giống như năng lực nhận thức của người lớn. Trong môi trường đó, trẻ em có thể sáng tạo 

và hoạt động theo ý tưởng của mình. Trẻ em cũng có đời sống tinh thần riêng, vừa có năng 

lực học tập vừa có tinh thần sẵn sàng học hỏi. Trẻ em có khả năng tiếp thu trực giác, tự 

nhận thức thông qua các hoạt động độc lập. Những gì trẻ tự thực hiện sẽ tác động đến việc 

hình thành nhân cách trẻ. Trẻ tự nhận thức được giá trị bản thân, chúng cảm thấy việc lao 

động không còn là gánh nặng của chúng nữa. Phương pháp Montessori nhằm hướng tới sự 

phát triển tổng thể tính cách của trẻ dựa trên ba lĩnh vực: sự vận động của cơ thể, kích thích 

giác quan và cách phát huy hoạt động trí tuệ. Sự phát triển hài hòa giữa thể chất và tinh 

thần giúp trẻ trở thành một con người toàn diện có tri thức và sức khỏe. 

Tôn trọng sự tự do của trẻ là một trong những triết lý được Montessori chú trọng đến. 

Trẻ em được tự do lựa chọn công việc và được quyền quyết định tương lai của mình, 

Montessori giao quyền quyết định lại cho các em. Montessori cho rằng sự tự do như nhân 

tố quan trọng nhất để tạo cơ hội và hỗ trợ quá trình học tập của trẻ: “Tự do trong hoạt động 

nhận thức là cơ sở cho sự rèn luyện bên trong”, tuy nhiên sự tự do trong phương pháp 

Montessori là có giới hạn thông qua đồ dùng và quy tắc xã hội bởi các em chỉ được lựa 

chọn đồ dùng tương ứng với giai đoạn phát triển, chỉ sử dụng những đồ dùng trẻ mới được 

hướng dẫn, mỗi đồ dùng chỉ có một. “Chính sự tự do lựa chọn ấy đã làm bộc lộ những khả 

năng kì diệu của trẻ và những quy luật chi phối sự hình thành tâm lý của trẻ” [2, tr.3]. 

Như vậy, thông qua các nội dung trong triết lý giáo dục của Montessori nêu trên ta có 

thể thấy rằng phương pháp Montessori có nhiều ưu thế trong việc giáo dục và phát triển 

toàn diện trẻ. 

 Nguyên tắc dạy học Montessori 

Về nguyên tắc, phương pháp Montessori hướng tới việc đảm bảo mối quan hệ khăn 

khít giữa vận động và nhận thức của trẻ trong dạy học, trong đó vận động có thể thúc đẩy 

tư duy và học tập. Đảm bảo sự tự do của trẻ trong quá trình dạy học. Học tập cùng bạn bè 

và từ bạn bè. Học tập trong các bối cảnh thực tế với đầy đủ đồ dùng dạy học có ý nghĩa sâu 

sắc và phong phú hơn so với việc học tập trong các bối cảnh trừu tượng. Đảm bảo sự tương 

tác giữa giáo viên và trẻ sẽ thúc đẩy thành quả học tập của trẻ. Đảm bảo tính trật tự trong 

môi trường và nhận thức. 

 Đồ dùng dạy học Montessori 

Đồ dùng Montessori có những đặc trưng sau: 

Đồ dùng học tập dễ lấy, dễ sử dụng bởi các đồ dùng được để ở trong các hộp mở. Mỗi 

đồ dùng được sắp xếp ở một chỗ riêng. 

Đồ dùng được sắp xếp theo một trình tự nhất định, đồ dùng được để ở trên khay, hộp 

hoặc rổ để có thể dễ dàng đêm đến nơi học tập. Bên cạnh đó đồ dùng luôn sạch sẽ, nguyên 

vẹn, được thiết kế tốt và hoàn thiện nên trông rất hấp dẫn. 
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Mỗi đồ dùng được sử dụng theo cách cụ thể và được chia ra thành các bước, mỗi bước 

cần được thực hiện chậm rãi, bình tĩnh và đẹp mắt. Mỗi đồ dùng chỉ có một nhưng lại cho 

phép học sinh lặp lại hoạt động theo mong muốn của chúng. Sự lặp lại một cách tự phát thể 

hiện nhu cầu học tập bên trong của trẻ. Với những học sinh có những khuyết tật về thể trí 

hay nhìn kém, học sinh khiếm thị... thì các đồ dùng, dụng cụ học tập này sẽ được thay đổi 

phù hợp với khả năng của học sinh [4]. 

 Môi trường dạy học của Montessori  

Môi trường dạy học Montessori được chuẩn bị tốt với môi trường học tập phong phú, 

có các góc học tập với đồ dùng được cấu trúc hóa và được bố trí nhiều không gian khac 

nhau: không gian cho việc làm nhóm đôi, cá nhân, hoạt động chung, thảo luận. Lớp học 

Montessori có cấu trúc với các góc học tập, khoảng không trên tường để trưng bày sản 

phẩm của học sinh hay báo tường, cho các góc đồ dùng văn phòng phẩm, góc đọc sách... 

Môi trường học tập được chuẩn bị dựa trên đặc điểm của các học sinh trong lớp theo các 

độ tuổi, khả năng và sở thích của các em sẽ khơi gợi tiềm năng trí tuệ giúp các em phát 

triển tốt nhất [1]. 

Từ các đặc điểm trên, có thể thấy phương pháp Montessori khá phù hợp và có nhiều 

ưu thế, có thể ứng dụng trong giáo dục mầm non và tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo 

dục hiện nay. Tuy vậy, một trong những đòi hỏi và cũng là điều kiện để dạy học theo 

phương pháp Montessori đạt hiệu quả tốt nhất chính là sự đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng 

phục vụ dạy học. Hiện tại, ngoại trừ một số trường tư thục, hệ thống giáo dục mầm non 

trên địa bàn Hà Nội và cả nước chưa thể áp dụng rộng rãi phương pháp này, không phải vì 

chưa nhận thấy tính phù hợp, hiệu quả của nó, mà vì chưa có kinh phí đầu tư thể nghiệm.  

2.2. Thiết kế một số bài tập ứng dụng phương pháp Montessori vào dạy học 

cho trẻ mẫu giáo ở các lớp mầm non tư thục của thành phố Hà Nội 

 Nhóm bài phát triển thể chất 

Bài tập 1: Kẹp theo chấm tròn 

 Đồ dùng cần thiết: Hộp đựng các loại cặp quần áo có màu giống các chấm tròn càng 

tốt. Tấm bìa có dán hình các chấm tròn để trẻ cặp theo đúng hình. 

 Cách thực hiện: Giáo viên đặt khay trước mặt mình và đặt hộp đựng cặp ở phía trái. 

Giáo viên dùng tay cặp kẹp quần áo theo đúng chấm và kiểm tra nó một cách kỹ lưỡng. 

Giáo viên hướng dẫn các em tự thực hành và hướng dẫn các em tháo tất cả các cặp đó vào 

trong hộp. 

Lưu ý và điều chỉnh: Thay đổi số lượng cac loại cặp, khi trẻ cặp thành thạo, yêu cầu 

chọn cặp đúng với màu chấm tròn. 

Tự kiểm tra: Cặp đúng vào các cặp phù hợp với chấm tròn. 
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Bài tập 2: Xâu dây 

Đồ dùng cần thiết: Họp chứa các dây xâu khác nhau. Các tấm bìa có đục lỗ theo 

khoảng cách khác nhau. 

 Cách thực hiện: Giáo viên đặt tấm bìa ở trước mặt. Dùng tay trái cầm tấm bìa, tay 

phải bắt đầu xỏ dây theo lỗ. Tiếp tục xâu theo các lỗ kế tiếp cho đến khi hết các lỗ. Giáo 

viên hướng dẫn các em xâu và tháo dây đã xỏ xong, cất vào hộp. 

Lưu ý và điều chỉnh: Thay đổi hình dạng tấm bìa, thay đổi khoảng cách giữa các lỗ, sử 

dụng các loại dây khác nhau. 

Tự kiểm tra: Xâu đúng lỗ và hoàn thành hết nhiệm vụ 

Bài tập 3: Xúc gạo 

Đồ dùng cần thiết: Hộp đựng gạo, thìa, 2 bát, khay. 

Cách thực hiện: Giáo viên đặt khay ở trước mặt, đổ gạo từ hộp ra bát ở phía tay trái. 

Giáo viên dùng thìa xúc gạo từ bát phía trái sang phía phải. Khi xúc hết xoay khay 180 độ 

tiếp tục xúc gạo lại. 

Lưu ý và điều chỉnh: Có thể thay đổi nhiều vật liệu khác nhau 

Tự kiểm tra: Gạo không vãi ra khay là được. 

Bài tập 4: Mở khóa 

Đồ dùng cần thiết: Khóa, chìa với kích thước khác nhau, khay và rổ đựng khóa riêng, 

rổ đựng chìa riêng 

 Cách thực hiện: Lần lượt xếp khóa từ to đến nhỏ dần trên khay. Để chìa đúng kích 

thước theo đúng phía dưới khóa. Dùng chìa tra vào khóa và mở dần từng khóa một. Giáo 

viên hướng dẫn trẻ khóa lại và để lại khóa theo trình tự và chìa để riêng rổ. Cho hai rổ vào 

khay và cất đồ dùng. 

 Lưu ý và điều chỉnh: Có thể thay đổi số lượng, kích thước chìa. 

 Tự kiểm tra: Mở đúng chìa đúng khóa là được. 

 Nhóm bài phát triển nhận thức - ngôn ngữ  

Bài tập 1: Phân biệt độ nhẵn mịn và thô ráp. 

 Đồ dùng cần thiết: Giáo viên chuẩn bị cho trẻ cảm nhận bề mặt của các vật liệu khác 

nhau xem nó nhẵn, sần sùi hay khô ráp... 

 Cách thực hiện: Giáo viên cho trẻ sờ vào các bề mặt khác nhau. Đồng thời đặt câu hỏi 

để cho trẻ phản ánh bằng lời dấu hiệu bề mặt của từng chất liệu như: Tấm bìa này có bề 

mặt như thế nào? Nó nhẵn hay sần sùi? Vì sao con biết? Vậy còn bề mặt của tấm vải này 

thì sao?... Sau nhiều lần trải nghiệm, trẻ phải tìm ra các cặp giống nhau. 
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 Lưu ý và điều chỉnh: Trong các mảng cảm giác trẻ được cảm nhận có chứa các yêu tố 

gây nhiễu hoặc có thể gây nhầm lẫ cho trẻ về chất liệu, màu sắc. Buộc trẻ phải tự mình 

điều chỉnh và phân biệt. 

 Tự kiểm tra: Khi trẻ chọn được cặp giống nhau sẽ lật mặt sau lên xem ký hiệu tương 

tự nhau thì đó là lựa chọn chính xác. 

Bài tập 2: Phân biệt nhiệt độ 

 Đồ dùng cần thiết: Để giúp trẻ có khả năng nhận biết, cảm nhận nhiệt độ, ta sử dụng 

một bộ bát kim nhỏ chứa đầy nước ở những nhiệt độ khác nhau. Sau đó, chúng ta đo nhiệt 

độ nước ở những nhiệt độ khác nhau. Tiếp theo, chúng ta đo nhiệt độ nước ở những chiếc 

bát, có thể có hai chiếc bát có chứa nước có cùng nhiệt độ 

Cách thực hiện: Những chiếc bát có vỏ bọc xung quanh. Sau đó chúng ta cho đứa trẻ 

cầm trực tiếp vào chiếc bát và cảm nhận nhiệt độ từ bên ngoài những chiếc bát đó. Hoặc có 

thể chúng ta để trẻ tự nhúng tay mình vào từng chậu nước âm ấm và sau đó lại tiếp tuvj 

nhúng tay vào chậu nước khác. Từ đó trẻ sẽ cảm nhận và phân biệt được sự khác nhau về 

độ ấm của hai chậu nước đó. 

Tự kiểm tra: Kiểm tra phần đánh dấu của giáo viên xem có khớp nhau giữa các  

cặp không. 

Bài tập 3: Rèn luyện vị giác 

Đồ dùng cần thiết: Các cặp đĩa có những vị đắng, ngọt, mặn giống nhau. Đánh dấu mã 

hóa ở những cặp giống nhau có mã giống nhau. 

Cách thực hiện: Dùng lưỡi để cảm nhận các vị khác nhau: đắng, chua, mặn, ngọt. 

Chúng ta để cho đứa trẻ xúc miệng bằng những cốc nước có những vị khác nhau, sau đó lại 

lấy đầy một cốc nước ấm và để trẻ xúc miệng thật cẩn thận để vị của cốc nước lần thử 

trước không còn vương lại trong miệng trẻ. Bằng cách cho trẻ xúc miệng bằng những cốc 

nước có vị khác nhau và giữa những lần thử cho trẻ xúc miệng thật cẩn thận với nước ấm. 

Tự kiểm tra: Kiểm tra phần đánh dấu của giáo viên xem có khớp với các cặp không. 

Bài tập 4: Hộp cảm nhận âm thanh 

Đồ dùng cần thiết: Năm cặp hộp phim đựng các đồ vật nhỏ khác nhau (Gạo, đậu, đá, 

nước...) và các hộp đều chấm màu dưới đáy để tự kiểm tra, năm nắp hộp màu xanh, năm 

nắp hộp màu đỏ, khay đựng. 

Cách thực hiện: giáo viên đặt chiếc khay đựng các hộp cảm nhận về bên phải của góc 

học tập. Giáo viên lấy các hộp cảm nhận âm thanh ra ngoài xếp thành hai hàng, các hộp có 

nắp màu xanh xếp cùng một hàng, các hộp có nắp màu đỏ xếp cùng một hàng về phía 

khác. Sử dụng các ngón tay của bàn tay trái lấy một hộp từ bên trái và giơ lên phía tai trái 

lắc, lắc hộp nhẹ nhàng và lắng nghe âm thanh của nó một cách chăm chú. Tiếp theo, giáo 

viên đặt hộp xuống trước mặt. Giáo viên sử dụng các ngón tay dùng để viết của bàn tay 
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phải lấy một chiếc hộp khác từ hàng bên phải và cũng lắc như vậy. Giáo viên so sánh các 

âm thanh bằng cách lần lượt lắc hộp này đến hộp kia. Nếu âm thanh của hai hộp đó giống 

nhau, đặt chúng lên phía trên của chỗ thực hiện hoạt động. Còn nếu âm thanh của hai hộp 

không giống nhau, đặt hộp của hàng bên phải ra xa về phía bên phải của chỗ thực hiện hoạt 

động và lấy một hộp khác từ hàng bên phải. Giáo viên cũng lắng nghe theo cách như vậy. 

Giáo viên lập lại chu trình này cho đến khi tìm được các cặp. Giáo viên lật đáy các cặp hộp 

lại để kiểm tra xem liệu giáo viên đã tìm đúng hay chưa. Nếu các cặp khong đúng, giáo 

viên quay lại xếp chúng thành hai hàng - một hàng có nắp màu đỏ, một hàng có nắp màu 

xanh và lặp lại chu trình này cho đến khi tất cả các cặp đã được tìm. 

 Nội dung trọng tâm: Số lượng các hộp khác nhau, thiết lập trò chơi khoảng cách. Xếp 

các hộp theo thứ tự âm thanh từ nhỏ - lớn và ngược lại 

Tự kiểm tra: Kiểm tra phàn đánh dấu của giáo viên xem có khớp nhau giữa các  

cặp không. 

 Nhóm bài phát triển tình cảm đạo đức - thẩm mỹ  

Bài tập 1: Phân loại các đồ vật theo màu sắc 

Đồ dùng cần thiết: Hộp chứa các vật thể giống nhau: Hạt ngọc trai, cúc áo, đá..., học 

sinh rất thích các vật giống như đá quý, những vật này trông đặc biệt và thú vị. Các vật này 

sẽ có 4 màu xanh da trời, đỏ, vàng, xanh lá cây. Khay đựng tất cả các đồ dùng này. 

Cách thực hiện: Giáo viên đặt ngay trước mặt mình và đặt 4 miếng vải dạ hình vuông 

thành 1 hàng ở phía trước khay. Giáo viên dùng tay gắn 1 đồ vật từ hộp và kiểm tra nó một 

cách kỹ lưỡng. Giáo viên đặt đồ vật đó trên tấm vải hình vuông có màu sắc tương ứng, 

giáo viên hướng dẫn các em cho tất cả các đồ vật đã phân loại theo màu sắc tương ứng và 

hướng dẫn cho vào hộp. 

Lưu ý và điều chỉnh: Sử dụng các đồ vật khác nhau. Thay đổi số lượng các đồ vật của 

mỗi màu. Thiết lập trò chơi bằng cách (Học sinh đi dọc phòng để tìm màu sắc tương ứng 

của đồ vật) 

Tự kiểm tra: Màu sắc của các vật và màu sắc của những miếng vải hoặc những chiếc 

bát không phù hợp với nhau. 

Bài tập 2: Bài tập phân biệt màu sắc 

Đồ dùng cần thiết: Hộp chứa các cặp thanh màu giống nhau (Xanh da trời, đỏ, vàng, 

xanh lá cây), Khay đựng đồ dùng. 

Cách thực hiện: Đầu tiên chọn ra 3 màu cơ bản: đỏ, xanh da trời, vàng. Mỗi thanh màu 

sẽ có một cặp gồm 2 thanh màu. Sau đó chúng ta để cả 6 thanh màu lên trước để trẻ xếp 

hai thanh màu có màu sắc tương ứng vào thành 1 cặp. Tiếp tục bài tập này có thể lên tới 8 

màu gồm 16 thanh được đưa ra cùng lúc. Khi trẻ đã quen và thành thạo với màu xanh, 

chúng ta sẽ thay đổi để trẻ xếp những cặp màu sáng hơn. Và cuối cùng chúng ta để trẻ xếp 

các màu theo mức độ sáng dần. 
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Lưu ý và điều chỉnh: Với mức độ khó hơn, 8 thanh với 2 màu khác nhau: màu đỏ và 

màu vàng. Lúc này trẻ phải tìm cách tách 8 thanh màu thành từng nhóm có màu giống 

nhau. Để nâng cao mức độ, cho trẻ phân biệt những màu gần giống nhau hơn. Hỏi trẻ về 

những thanh có màu sắc giống như thanh màu mà trẻ đã nhìn. Việc thành công với bài tập 

này sẽ gây ấn tượng mạnh cho trẻ và chỉ có một số ít trẻ sai lầm. Với trẻ 5 tuổi, chúng thích 

thú so sánh những thanh màu và đánh giá chúng chọn đúng hay không? 

3. KẾT LUẬN  

Phương pháp Montesssori là phương pháp phù hợp trong giáo dục phát triển thể chất, 

nhận thức - ngôn ngữ và tình cảm đạo đức - thẩm mỹ cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo. Thay cho 

các từ ngữ, khái niệm trừu tượng, trẻ tiếp nhận các tri thức cần thiết bằng trực quan, do vậy 

có ấn tượng sâu và hào hứng, thích thú với việc học tập. Các bài tập này được áp dụng thể 

nghiệm tại một số lớp mầm non tư thục ở Hà Nội. Nhóm nghiên cứu hiện đang thiết kế, 

mở rộng thêm các dạng bài tập khác để có thể áp dụng rộng rãi trong tất cả các cơ sở giáo 

dục mầm non nói chung. Việc đánh giá, khẳng định hiệu quả của phương pháp này tất 

nhiên còn cần thời gian và các điều kiện như đã nói.  
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DESIGNING TASKS APPLYING MONTESSORI METHOD  

TO TEACH KINDERGARTENERS IN HANOI PRIVATE 

PRESCHOOL CLASSES 

Abstract: Montessori education method includes special education process based on 

learning via feeling of senses to tools. By using their senses, children themselves achieve 

lessons as educators want. Since then, educators may design tasks applying Montessori 

method to teach kindergarteners in Hanoi private preschool classes in many fields such 

as: physical education, awareness and language, moral and aesthetic education 

Keywords: Montessori education method, Montessori education, Montessori, tasks 

applying Montessori method. 
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KHẢO SÁT, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CHO GIẢNG VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Trần Thị Thảo 
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì 

không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản 

phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Nghiên cứu đề cập một số biện pháp 

nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội. 5 

nhóm biện pháp được khảo sát, gồm: Nhóm biện pháp về tổ chức, quản lí và đầu tư kinh 

phí, trang thiết bị cấp cơ quan ban ngành; nhóm biện pháp về tổ chức, quản lí và đầu tư 

kinh phí, trang thiết bị cấp trường ĐH; nhóm biện pháp về nâng cao năng lực NCKH; 

nhóm biện pháp về hợp tác trong và ngoài nước; nhóm biện pháp về chuyển giao công 

nghệ (CGCN) đều được đánh giá là khả thi. 

Từ khóa: bồi dưỡng, năng lực, nghiên cứu khoa học, giảng viên, trường Đại học Thủ đô 

Hà Nội 

Nhận bài ngày 21.7.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 20.8.2019 

Liên hệ tác giả: Trần Thị Thảo; Email: ttthao@hnmu.edu.vn 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, các trường đại học 

không chỉ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao mà còn đóng vai trò là những 

trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ (NCKH-CN) tiên tiến và tri thức mới phục vụ 

cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Những kiến thức mới này sẽ xâm nhập và đóng 

góp cho sự phát triển của xã hội một cách nhanh chóng thông qua các hoạt động đào tạo có 

hiệu quả của các trường đại học. 

Nhận thức được vai trò quan trọng của NCKH nhất là NCKH-CN, đội ngũ giảng viên 

(GV) trường Đại học Thủ đô Hà Nội (ĐHTĐHN) đã và đang tích cực tìm kiếm cách thức 

và con đường tiếp cận, đẩy mạnh hoạt động NCKH-CN trong điều kiện và tiềm lực hiện 

có. Song thực tế, hoạt động NCKH-CN còn nhiều hạn chế. Số lượng các công trình NCKH 

đã và đang thực hiện chưa nhiều. Các lĩnh vực nghiên cứu của GV chưa đa dạng. Việc bồi 
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dưỡng năng lực NCKH-CN cho GV, khuyến khích GV đăng ký thực hiện đề tài, nhiệm vụ 

nghiên cứu các cấp, nhất là cấp Bộ, Nhà nước... còn chưa được chú trọng. Do đó, nhìn lại 

các hoạt động NCKH-CN thời gian qua và khảo sát, đề xuất một số biện pháp thích hợp 

nhằm nâng cao năng lực NCKH-CN cho đội ngũ cán bộ khoa học, GV trường Đại học Thủ 

đô Hà Nội là vấn đề cần thiết mang ý nghĩa tích cực. 

2. NỘI DUNG  

2.1. Công cụ và nội dung khảo sát 

Công cụ khảo sát là phiếu hỏi thăm dò ý kiến của cán bộ quản lí (CBQL) phụ trách 

quản lí hoạt động NCKH của GV trường ĐHTĐHN. Phiếu hỏi này được triển khai sau một 

thời gian tập hợp và phân tích kết quả nghiên cứu các biện pháp nâng cao năng lực nghiên 

cứu khoa học của GV. Phiếu hỏi nhằm thu thập sự đánh giá của cán bộ quản lí và GV về 

mức độ đồng ý và mức độ khả thi đối với các biện pháp trong năm nhóm đề xuất sau đây: 

 Nhóm biện pháp về tố chức, quản lí và đầu tư kinh phí, trang thiết bị cấp cơ quan 

ban ngành; 

 Nhóm biện pháp về tổ chức, quản lí và đầu tư kinh phí, trang thiết bị cấp trường ĐH; 

 Nhóm biện pháp về nâng cao năng lực NCKH; 

 Nhóm biện pháp về hợp tác trong và ngoài nước; 

 Nhóm biện pháp về chuyển giao công nghệ (CGCN). 

2.2. Kết quả khảo sát 

2.2.1. Nhóm biện pháp về tổ chức, quản lí và đầu tư kinh phí, trang thiết bị cấp cơ 

quan ban ngành  

Các biện pháp trong nhóm biện pháp về tổ chức, quản lí và đầu tư kinh phí, trang thiết 

bị cấp cơ quan ban ngành đều được đánh giá là khả thi trong việc nâng cao năng lực 

NCKH của GV. Các biện pháp này đều tập trung vào các cấp lãnh đạo, chính vì vậy các cơ 

quan ban ngành có liên quan trong nhóm biện pháp cần có sự quan tâm đến việc thực hiện 

các biện pháp này để góp phần nâng cao năng lực NCKH của GV. 

Kết quả khảo sát ở Bảng 1 cho thấy biện pháp “Sở KH&CN và các cơ quan, ban 

ngành trong tỉnh/TP tạo điều kiện và giao/đặt 186ang cho trường các đề tài cấp tỉnh/TP để 

cán bộ, GV của trường có điều kiện nâng cao năng lực NCKH & CGCN” được đánh giá 

cao với ĐTB = 3,11, ứng với mức đồng ý. Biện pháp này có đến 80,0% CBQL và GV lựa 

chọn mức “đồng ý” trở lên. Theo kết quả này thì các cơ quan quản lí cấp trên cần có những 

đơn đặt 186ang/giao đề tài để các trường thực hiện, thông qua đó nâng cao được năng lực 

NCKH của GV.  
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Bảng 1. Nhóm biện pháp về tổ chức, quản lí và đầu tư kinh phí,  

trang thiết bị cấp cơ quan ban ngành 

Các biện pháp 

Mức độ 

ĐTB Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Bộ GD&ĐT cần có chính sách để cấp 

kinh phí cho hoạt động NCKH ở trường 

ĐH công lập trực thuộc tỉnh/TP hoặc 

giao/đặt 187ang cho trường một số đề tài, 

dự án cấp Bộ 

50 

(33,3) 

71 

(47,3) 

26 

(17,3) 

3 

(2,0) 

0 

(0,0) 
3,14 

Bộ GD&ĐT cần có chính sách đầu tư 

trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm để 

nâng cao năng lực NCKH trong hệ thống 

các trường ĐH địa phương 

40 

(26,7) 

72 

(48,0) 

30 

(20,0) 

8 

(5,3) 

0 

(0,0) 
2,98 

Sở KH&CN và các cơ quan, ban ngành 

trong tỉnh/TP tạo điều kiện và giao/đặt 

187ang cho trường các đề tài cấp tỉnh/TP 

để CB, GV của trường có điều kiện nâng 

cao năng lực NCKH & CGCN 

52 

(34,7) 

68 

(45,3) 

24 

16,0) 

6 

(4,0) 

0 

(0,0) 
3,11 

 

Biện pháp “Bộ GD&ĐT cần có chính sách để cấp kinh phí cho hoạt động NCKH ở 

trường ĐH công lập trực thuộc tỉnh/TP hoặc giao/đặt hàng cho trường một số đề tài, dự án 

cấp Bộ” với ĐTB=3,14, cũng ứng với thang điểm chuẩn mức đồng ý. Biện pháp này có 

đến 80,6% CBQL và GV lựa chọn từ rất đồng ý đến đồng ý. Kết quả này dường như là 

biện pháp “cứu cánh” cho những trường ĐH công lập trực thuộc Tỉnh/TP, bởi lẽ trước giờ 

Bộ GD&ĐT thiếu sự “ưu ái” về mặt kinh phí để các trường hoạt động NCKH. Cuối cùng 

là biện pháp Bộ GD&ĐT cần có chính sách đầu tư trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm 

để nâng cao năng lực NCKH trong hệ thống các trường ĐH địa phương” với ĐTB=2,98. 

Biện pháp này cũng ứng với thang điểm chuẩn mức đồng ý và có hơn 70,0% CBQL và GV 

lựa chọn mức “đồng ý” trở lên. 

Việc đầu tư trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm để nâng cao năng lực NCKH cần 

chú trọng đến chất lượng và phát huy hết công suất hoạt động của phòng thí nghiệm. Như 

vậy, các biện pháp trong nhóm biện pháp về tổ chức, quản lí và đầu tư kinh phí, trang thiết 

bị cấp Cơ quan ban ngành đều được CBQL và GV nhận thức là “đồng ý” khi có điểm trung 

bình (ĐTB) trải dài từ 2,98 đến 3,14 (ứng thang điểm chuẩn mức đồng ý). Kết quả này cho 
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thấy các biện pháp đã đề xuất là cần thiết với việc nâng cao năng lực NCKH của GV các 

trường ĐH địa phương. 

2.2.2. Nhóm biện pháp về tổ chức, quản lí và đầu tư kinh phí, trang thiết bị cấp 

trường ĐH 

Bảng 2. Nhóm biện pháp về tố chức, quản lí và đầu tư kinh phí, trang thiết bị cấp trường ĐH 

Các biện pháp 

Mức độ 

ĐTB Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Nâng cao vai trò của HĐKH&ĐT cấp 

Trường 

58 

(38,7) 

72 

(48,0) 

18 

(12,0) 

2 

(1,3) 

0 

(0,0) 
3,24 

Đôn đốc việc kiện toàn HĐKH-ĐT cấp 

đơn vị 

57 

(38,0) 

55 

(36,7) 

28 

(18,7) 

10 

(6,7) 

0 

(0,0) 
3,07 

Đổi mới công tác quản lí khoa học, đảm 

bảo tính chủ động, phát huy triệt để tiềm 

năng chất xám của các nhà khoa học 

52 

(34,7) 

60 

(40,0) 

32 

(21,3) 

6 

(4,0) 

0 

(0,0) 
3,06 

Xây dựng định hướng NCKH theo từng 

lĩnh vực và theo từng giai đoạn, nhất là 

những lĩnh vực trọng điểm 

56 

(37,3) 

60 

(40,0) 

30 

(20,0) 

4 

(2,7) 

0 

(0,0) 
3,11 

Thành lập quỹ phát triển KH&CN nhằm 

huy động nguồn lực trong và ngoài nước 

cho hoạt động NCKH và phát triển công 

nghệ của trường 

59 

(39,3) 

61 

(40,7) 

23 

(15,3) 

7 

(4,7) 

0 

(0,0) 
3,11 

Nâng cao năng lực và kỹ năng NCKH của 

đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ 

nghiên cứu theo hướng chuyên sâu 

48 

(32,0) 

74 

(49,3) 

23 

(15,3) 

5 

(0,3) 

0 

(0,0) 
3,09 

Xây dựng, quy hoạch chiến lược phát 

triển đội ngũ, nhất là đội ngũ làm khoa 

học, lực lượng đầu đàn về NCKH và có 

chính sách đầu tư mạnh mẽ để xây dựng 

nhóm nghiên cứu đủ mạnh, đa lĩnh vực để 

có thể hợp tác nghiên cứu trong và ngoài 

nước và dẫn dắt đội ngũ trẻ tham gia 

NCKH và nâng cao năng lực cho đội ngũ 

kế cận 

41 

(27,3) 

68 

(45,3) 

36 

(24,0) 

2 

(1,3) 

3 

(2,0) 
2,98 
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Các biện pháp 

Mức độ 

ĐTB Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Rà soát lại đội ngũ cũng như tuyển dụng, 

thu hút, đãi ngộ những người có trình độ 

cao, có thành tích NCKH và những triển 

vọng trong tương lai để quy hoạch cho 

phù hợp với lộ trình phát triển của nhà 

trường và định hướng NCKH trong tương 

lai 

44 

(29,3) 

65 

(43,3) 

33 

(22,0) 

6 

(4,0) 

2 

(1,3) 
2,95 

Xây dựng chính sách khuyến khích các 

chuyên gia trong và ngoài trường (kể cả 

chuyên gia người nước ngoài) tham gia 

NCKH và CGCN 

34 

(22,7) 

84 

(56,0) 

23 

(15,3) 

6 

(4,0) 

3 

(2,0) 
2,94 

Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động 

NCKH trong công tác kiểm định các bộ 

môn, khoa chuyên môn, Trung tâm và 

xem NCKH là tiêu chí quan trọng của 

hoạt động kiểm định 

42 

(28,0) 

70 

(46,7) 

29 

(19,3) 

9 

(6,0) 

0 

(0,0) 
2,96 

Cải tiến công tác đánh giá và nghiệm thu 

kết quả NCKH, lấy chất lượng và hiệu 

quả làm tiêu chuẩn đánh giá công trình 

NCKH 

35 

(23,3) 

77 

(51,3) 

27 

(18,0) 

11 

(7,3) 

0 

(0,0) 
2,91 

Tận dụng nguồn nhân lực có trình độ và 

thâm niên công tác NCKH trong nhà 

trường để tổ chức các buổi bồi dưỡng 

chuyên đề cho GV trẻ, chưa có kinh 

nghiệm NCKH để nâng cao đồng bộ cho 

mọi GV 

33 

(22,0) 

67 

(44,7) 

43 

(28,7) 

7 

(4,7) 

0 

(0,0) 
2,81 

Gắn chặt NCKH với đào tạo đặc biệt là 

đào tạo sau ĐH, hoạt động NCKH góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo 

35 

(23,3) 

70 

(46,7) 

31 

(20,7) 

11 

(7,3) 

3 

(2,0) 
2,82 

Chú trọng đề xuất các chế độ khen 

thưởng kịp thời đối với GV tham gia 

NCKH, đặc biệt là các GV đạt thành tích 

cao cụ thể như: tặng giấy khen, tiền 

thưởng, tiêu chuẩn để bình xét thi đua 

35 

(23,3) 

81 

(54,0) 

25 

(16,7) 

7 

(4,7) 

2 

(1,3) 
2,95 
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Các biện pháp 

Mức độ 

ĐTB Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Đầu tư nâng cao hàm lượng khoa học của 

tạp chí khoa học của trường ngang tầm 

với các tạp chí khoa học ở khu vực và cả 

nước 

33 

(22,0) 

80 

(53,3) 

36 

(24,0) 

1 

(0,7) 

0 

(0,0) 
2,96 

Tranh thủ các dự án của các tổ chức trong 

và ngoài nước để tổ chức NCKH, CGCN 

và tiếp nhận công nghệ hiện đại 

38 

(25,3) 

86 

(57,3) 

25 

(16,7) 

0 

(0,0) 

1 

(0,7) 
3,06 

Đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin 

khoa học với các tỉnh, nắm bắt nhu cầu, 

nhiệm vụ NCKH, phát triển KT – XH và 

đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh 

39 

(26,0) 

70 

(46,7) 

36 

(24,0) 

5 

(3,3) 

0 

(0,0) 
2,95 

Triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu 

vào thực tiễn sản xuất, đời sống ở các địa 

phương đồng thời bổ sung kiến thức, tài 

liệu giảng dạy... 

34 

(22,7) 

69 

(46,0) 

42 

(28,0) 

3 

(2,0) 

2 

(1,3) 
2,85 

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các biện pháp trong nhóm biện pháp về tổ chức, quản lí 

và đầu tư kinh phí, trang thiết bị cấp Trường ĐH được đánh giá ứng với thang điểm chuẩn 

mức đồng ý và rất đồng ý khi có ĐTB trải dài từ 2,81 đến 3,24. Điều này chứng minh rằng 

các biện pháp được CBQL và GV nhận định là rất cần thiết trong việc nâng cao năng lực 

NCKH của GV các trường ĐH địa phương. Nổi trội nhất là biện pháp “Nâng cao vai trò 

của Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐKH&ĐT) cấp Trường” (ĐTB = 3,24, ứng thang 

điểm chuẩn mức rất đồng ý). Đây cũng là biện pháp duy nhất trong nhóm biện pháp được 

đánh giá là rất đồng ý. Trong khi đó, biện pháp “Tận dụng nguồn nhân lực có trình độ và 

thâm niên công tác NCKH trong nhà trường để tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên đề cho 

GV trẻ, chưa có kinh nghiệm NCKH để nâng cao đồng bộ cho mọi GV” được đánh giá ở 

vị trí cuối cùng với ĐTB = 2,81. Mặc dù được đánh giá ở vị trí cuối cùng nhưng biện pháp 

này cũng được CBQL và GV đồng ý là có thể nâng cao năng lực NCKH cho GV trường 

ĐHTĐHN. Các biện pháp còn lại cũng đều được đánh giá ứng với thang điểm chuẩn mức 

đồng ý khi ĐTB trải dài từ 2,82 đến 3,11. Điều này có nghĩa là tất cả các biện pháp đưa ra 

khảo sát được CBQL và GV xác nhận là có thể nâng cao năng lực NCKH cho GV trường 

ĐHTĐHN. 
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2.2.3. Nhóm biện pháp về nâng cao năng lực NCKH 

Bảng 3. Nhóm biện pháp về nâng cao năng lực NCKH 

Các biện pháp 

Mức độ 

ĐTB 
Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) các hội 

thảo khoa học cấp trường, tỉnh, khu vực, 

quốc gia và quốc tế 

33 

(22,0) 

78 

(52,0) 

30 

20,0 

8 

(5,3) 

1 

(0,7) 
2,91 

Liên kết hợp tác nghiên cứu để nâng cao 

năng lực nghiên cứu của cán bộ, GV 

31 

(20,7) 

78 

(52,0) 

29 

(19,3) 

9 

(6,0) 

3 

(2,0) 
2,84 

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng và CGCN, 

đồng thời tận dụng nguồn kinh phí 

NCKH từ bên ngoài 

39 

(26,0) 

70 

(46,7) 

34 

(22,7) 

7 

(4,7) 

0 

(0,0) 
2,94 

Đầu tư dài hạn cho đội ngũ đầu đàn, 

nhóm nghiên cứu mạnh, đa lĩnh vực để có 

thể hợp tác nghiên cứu trong và ngoài 

nước và dẫn dắt đội ngũ trẻ tham gia 

NCKH và nâng cao năng lực cho đội ngũ 

kế cận 

34 

(22,7) 

83 

(55,3) 

25 

(16,7) 

5 

(3,3) 

2 

(1,3) 
2,91 

Mỗi GV phải thấy được trách nhiệm của 

mình trong việc tham gia NCKH và 

hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH 

51 

(34,0) 

71 

(47,3) 

25 

(16,7) 

3 

(2,0) 

0 

(0,0) 
3,12 

 

Kết quả khảo sát ở bảng 3 cho thấy biện pháp “Mỗi GV phải thấy được trách nhiệm 

của mình trong việc tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH” là biện 

pháp có ĐTB nổi trội nhất so với các biện pháp trong nhóm biện pháp nâng cao năng lực 

NCKH. Với ĐTB = 3,12, biện pháp này được đánh giá ứng với thang điểm chuẩn mức 

“đồng ý” với hơn 80,0% CBQL và GV nhận định. Việc nâng cao năng lực NCKH cho GV 

cần được xuất phát từ chính trong nhận thức của mỗi cá nhân GV. Đó chính là nguyên 

nhân sâu xa và gốc rễ của mọi vấn đề. Mỗi GV phải thấy được trách nhiệm của mình trong 

việc tham gia NCKH, thấy được hoạt động NCKH không những là trách nhiệm mà còn là 
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hoạt động góp phần nâng cao năng lực chuyên môn đối với khoa học chuyên ngành và 

giảng dạy. 

Đứng thứ 2 là biện pháp “Đẩy mạnh triển khai ứng dụng và CGCN, đồng thời tận 

dụng nguồn kinh phí NCKH từ bên ngoài” với ĐTB = 2,94, ứng thang điểm chuẩn mức 

đồng ý. Biện pháp này đặt ra yêu cầu của cấp quản lí nhà trường phải tạo được thương hiệu 

đến các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp bên ngoài nhà trường trong lĩnh vực NCKH, bởi 

lẽ thông thường những đề tài được triển khai ứng dụng, CGCN là những đề tài mang tính 

thực tiễn cao, đem lại nhiều lợi ích cho một số cá nhân, đơn vị nhất định. Biện pháp “Đầu 

tư dài hạn cho đội ngũ đầu đàn, nhóm nghiên cứu mạnh, đa lĩnh vực để có thể hợp tác 

nghiên cứu trong và ngoài nước và dẫn dắt đội ngũ trẻ tham gia NCKH và nâng cao năng 

lực cho đội ngũ kế cận được đánh giá vị trí tiếp theo” với ĐTB = 2,91, cũng ứng với thang 

điểm chuẩn mức đồng ý. Hoạt động NCKH là một hoạt động trí tuệ, đòi hỏi chuyên môn 

sâu rộng, sáng tạo. Chính vì lẽ đó mà việc phát triển những đội ngũ, nhóm NCKH là điều 

cần thiết tại các trường. Biện pháp này còn giúp đội ngũ GV, những người nghiên cứu trẻ 

có cơ hội được học hỏi, rèn luyện khả năng NCKH của mình thông qua các đề tài cùng với 

những GV có kinh nghiệm dày dặn trong hoạt động NCKH. Với ĐTB = 2,89, ứng thang 

điểm chuẩn mức đồng ý thì biện pháp “Tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) các hội thảo khoa 

học cấp trường, tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế” đứng vị trí kế tiếp. Tổ chức hội thảo 

khoa học là một trong những biện pháp nâng cao năng lực NCKH cho GV. Tùy theo điều 

kiện mà các trường có thể tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo NCKH cấp trường, tỉnh, 

khu vực, quốc gia hay quốc tế. Thông qua hội thảo, các kết quả nghiên cứu của các cá 

nhân, tập thể sẽ được mổ xẻ và phát triển, đồng thời cũng là cơ hội để những người nghiên 

cứu trẻ có dịp được học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu tri thức chuyên ngành cho lĩnh vực của 

mình. Với ý nghĩa này, chúng tôi thiết nghĩ đây sẽ là một biện pháp cần thiết cho việc nâng 

cao năng lực NCKH của GV trường ĐHTĐHN. 

Cuối cùng là biện pháp “Liên kết hợp tác nghiên cứu để nâng cao năng lực nghiên cứu 

của cán bộ, GV” có ĐTB = 2,84, ứng thang điểm chuẩn mức đồng ý. Một lần nữa, tinh 

thần NCKH trong tập thể, phát triển nhóm nghiên cứu “điểm” cần được phát huy trong nội 

bộ trường và liên trường. Biện pháp là cách thức để huy động trí tuệ khoa học của cá nhân 

và tập thể những người NCKH cùng ngành hoặc liên ngành với nhau. Chính vì ý nghĩa đó 

mà biện pháp này được CBQL và GV cho rằng cần thiết với việc năng cao năng lực 

NCKH của GV. Tóm lại, các biện pháp trong nhóm biện pháp nâng cao năng lực NCKH 

đều được CBQL và GV các trường nhận định là đồng ý cho việc nâng cao năng lực NCKH 

của GV các trường ĐH địa phương. Các ĐTB thu được đều thuộc mức điểm chuẩn mức 

đồng ý (từ 2,41 đến 3,2). 
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2.2.4. Nhóm biện pháp về hợp tác trong và ngoài nước 

Bảng 4. Nhóm biện pháp về hợp tác trong và ngoài nước 

Các biện pháp 

Mức độ 

ĐTB Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Gắn kết hoạt động NCKH của nhà trường 

với các viện, trường, doanh nghiệp, các 

đơn vị bên ngoài, các tổ chức trong và 

ngoài nước 

42 

(28,0) 

75 

(50,0) 

24 

(16,0) 

8 

(5,3) 

1 

(0,7) 
2,98 

Mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo và 

nghiên cứu với các viện, trường, doanh 

nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao 

năng lực NCKH cho cán bộ, GV của 

trường 

41 

(27,3) 

78 

(52,0) 

28 

(18,6) 

2 

(1,3) 

1 

(0,7) 
3,01 

 

Bảng 4 cho thấy hai biện pháp trong nhóm biện pháp về hợp tác trong và ngoài nước 

được CBQL và GV nhận định là đồng ý khi có ĐTB trong khoảng từ 2,98 đến 3,01. Cụ 

thể, “Mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với các viện, trường, doanh 

nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao năng lực NCKH cho cán bộ, GV của trường” là 

biện pháp nổi trội nhất với ĐTB = 3,01, ứng với thang điểm chuẩn mức đồng ý. Kết quả 

này cho thấy hoạt động hợp tác NCKH với các viện, trường, doanh nghiệp trong và ngoài 

nước được nhóm khách thể đồng tình ủng hộ, đặc biệt là việc đưa NCKH vượt ra khỏi 

phạm vi trong nước, tiếp cận với nền khoa học của thế giới. 

Biện pháp “Gắn kết hoạt động NCKH của nhà trường với các viện, trường, doanh 

nghiệp, các đơn vị bên ngoài, các tổ chức trong và ngoài nước” cũng được nhóm khách thể 

nhận định là đồng ý với ĐTB = 2,98. Biện pháp này góp phần tăng tính thực tiễn cho các 

đề tài NCKH, tranh thủ sự đầu tư kinh phí của các đơn vị cho hoạt động NCKH và đặc biệt 

là nâng cao năng lực NCKH cho GV nói chung và GV trường ĐHTĐHN nói riêng. 

Suy cho cùng, hai biện pháp này là hai biện pháp trọng tâm trong nhóm biện pháp về 

hợp tác trong và ngoài nước mà người quản lí cần thực hiện khi muốn nâng cao năng lực 

NCKH của GV. Một biện pháp quan tâm việc “hướng nội”, còn một biện pháp chú trọng 

việc “hướng ngoại” đối với việc nâng cao năng lực NCKH của GV. Thiết nghĩ đây sẽ là 

hai biện pháp cần thiết trong việc nâng cao năng lực NCKH của GV. 
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2.2.5. Nhóm biện pháp về chuyển giao khoa học công nghệ 

Bảng 5. Nhóm biện pháp về chuyển giao khoa học công nghệ 

Các biện pháp 

Mức độ 

ĐTB Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực 
nghiệm để có đủ điều kiện thực hiện 
những đề tài sản xuất thử nghiệm (sau khi 
đã hoàn thành quy trình công nghệ) 

43 

(28,7) 

74 

(49,3) 

23 

(15,3) 

8 

(5,3) 

2 

(1,3) 
2,99 

Hỗ trợ chủ nhiệm đề tài đăng kí nhãn hiệu 
hàng hóa để quảng bá sản phẩm 

42 

(28,0) 

86 

(57,3) 

18 

(12,0) 

3 

(2,0) 

1 

(0,7) 
3,08 

Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, CGCN 
dưới dạng sản xuất thử nghiệm 

43 

(28,7) 

83 

(55,3) 

18 

(12,0) 

5 

(3,3) 

1 

(0,7) 
3,06 

Có nhiều hình thức giới thiệu các sản 
phẩm nghiên cứu của trường để ứng dụng 
vào thực tế thông qua hợp đồng sản xuất, 
CGCN 

42 

(28,0) 

83 

(56,0) 

17 

(11,3) 

7 

(4,7) 

1 

(0,7) 
3,07 

 

Bảng 5 cho thấy ĐTB đánh giá mức độ đồng ý của CBQL và GV đối với nhóm biện 

pháp về CGCN ứng thang điểm chuẩn mức đồng ý khi có ĐTB trải dài từ 2,99 đến 3,08. 

Nổi trội hơn hết là hai biện pháp “Hỗ trợ chủ nhiệm đề tài đăng kí nhãn hiệu hàng hóa để 

quảng bá sản phẩm” và “Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, CGCN dưới dạng sản phẩm thử 

nghiệm” (ĐTB = 3,08, ứng với mức đồng ý). Hai biện pháp còn lại cũng ứng thang điểm 

chuẩn mức đồng ý: “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực nghiệm để có đủ điều kiện thực 

hiện những đề tài sản xuất thử nghiệm (sau khi đã hoàn thành quy trình công nghệ)”  

(ĐTB = 2,99); “Có nhiều hình thức giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu của trường để ứng 

dụng vào thực tế thông qua hợp đồng sản xuất, CGCN” (ĐTB = 3,07). Cả hai biện pháp 

này đều tập trung vào việc quảng bá sản phẩm NCKH của GV trên cơ sở áp dụng kết quả 

nghiên cứu vào trong cuộc sống và sản xuất. Bởi kết quả của công tác thử nghiệm sẽ là 

công cụ để tuyên truyền và quảng bá sản phẩm hiệu quả nhất. Với kết quả trên, nhóm biện 

pháp này thực sự cần thiết đối với những người quản lí hoạt động khoa học công nghệ 

trường ĐHTĐHN trong việc nâng cao năng lực NCKH của GV. Nhìn chung, các biện pháp 

trong nhóm biện pháp này được đánh giá là khả thi trong việc nâng cao năng lực NCKH 

của GV. Trong nhóm biện pháp có nhiều biện pháp mang tính mới mẻ, đột phá, hứa hẹn sẽ 

đem đến cho hoạt động nghiên cứu của GV nhiều “màu sắc” mới. 
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3. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy: 

 Mức độ khả thi của các biện pháp trong nhóm biện pháp tổ chức, quản lí và đầu tư 

kinh phí, trang thiết bị cấp Trường ĐH được cả CBQL và GV đánh giá ứng với thang điểm 

chuẩn mức khả thi khi ĐTB thu được từ 2,98 đến 3,14. 

 Các biện pháp trong nhóm biện pháp về nâng cao năng lực NCKH được CBQL và 

GV đánh giá là khả thi trong việc nâng cao năng lực NCKH của GV các trường ĐH MĐ và 

MTNB (ĐTB trải dài từ 2,81 đến 3,24). 

 Nhóm biện pháp về hợp tác trong và ngoài nước cũng được đánh giá là khả thi từ 

phía CBQL và GV khi có ĐTB trải dài từ 2,84 đến 3,12, ứng thang điểm chuẩn mức  

khả thi. 

 Nhóm biện pháp về chuyển giao khoa học công nghệ được đánh giá là khả thi trong 

việc nâng cao năng lực của GV. Trong đó, biện pháp “Có nhiều hình thức giới thiệu các 

sản phẩm nghiên cứu của trường để ứng dụng vào thực tế thông qua hợp đồng sản xuất, 

CGCN” được đánh giá ưu tiên 195ang đầu về tính khả thi với ĐTB = 3,07. 

Nhìn chung, đây là những biện pháp dễ nhận thấy, được ủng hộ và tán thành. Việc còn 

lại là xem xét tiến trình và điều kiện thực tiễn để áp dụng nhằm nâng cao năng lực NCKH 

của GV hiện nay nói chung và GV ĐHTĐHN nói riêng. 
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SURVEYING AND PROPOSING SOME MEASURES  

TO ENHANCE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL  

RESEARCH CAPACITY FOR LECTURERS AT HANOI 

METROPOLITAN UNIVERSITY 

Abstract: Scientific research plays an important role in higher education because it not 

only contributes to improving the quality of training but also creates new knowledge and 

new products for the development of humanity. Scientific research discusses a number of 

methods to improve scientific research capability of lecturers in Hanoi Metropolitan 

University. With five solution groups are examined: the solution group of the 

organization, management and investment of funds, Agencies and sectors equipments; the 

solution group of the organization, management and investment of funds, University 

equipments; the solution group of improving scientific research capability, the solution 

group of domestic and international cooperation, the solution group of transferring 

technology, are assessed to be viable. 

Keywords: Methods, scientific research capability, methods to improve scientific 

research capability.  
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THỂ LỆ GỬI BÀI 

1.  Tạp chí Khoa học là ấn phẩm của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, công bố các công trình 

nghiên cứu và bài viết tổng quan trong nhiều lĩnh vực khoa học. Tạp chí được xuất bản định 

kì, mỗi số về một lĩnh vực cụ thể: Khoa học Xã hội và Giáo dục; Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ. 

2.  Tác giả có thể gửi toàn văn bản thảo bài báo cho Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập hoặc 

biên tập viên theo địa chỉ email ghi ở dưới. Tất cả bản thảo bài báo gửi công bố đều được 

thẩm định về nội dung khoa học bởi các nhà khoa học chuyên ngành có uy tín. Tạp chí 

không nhận đăng các bài đã công bố trên các ấn phẩm khác và không trả lại bài nếu không 

được duyệt đăng. Tác giả bài báo chịu hoàn toàn trách nhiệm về pháp lí đối với nội dung kết 

quả nghiên cứu được đăng tải.  

3.  Bố cục bài báo cần được viết theo trình tự sau: tóm tắt (nêu ý tưởng và nội dung tóm tắt của 

bài báo); mở đầu (tổng quan tình hình nghiên cứu, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề); nội 

dung (phương pháp, phương tiện, nội dung nghiên cứu đã thực hiện); kết luận (kết quả 

nghiên cứu, hướng nghiên cứu tiếp theo) và tài liệu tham khảo.  

 Bài báo toàn văn không dài quá 10 trang đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Times New 

Roman (Unicode), cỡ chữ (Size) 12 thống nhất cho toàn bài, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách 

trên, cách dưới 2.5 cm, giãn dòng (Multiple) 1.25. Các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo 

lường viết theo quy định hiện hành của Nhà nước; các công thức, hình vẽ cần được viết theo 

các ký hiệu thông dụng; tên hình vẽ đặt dưới hình, tên bảng, biểu đồ đặt trên bảng. Khuyến 

khích các bài sử dụng chương trình LaTex với khoa học tự nhiên, công thức hóa học có thể 

dùng ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word. Bài báo phải có tóm tắt bằng tiếng 

Việt và tiếng Anh. Tóm tắt viết không quá 10 dòng. Tóm tắt tiếng Việt đặt sau tiêu đề bài 

báo và tên tác giả, tóm tắt tiếng Anh gồm cả tiêu đề bài báo đặt sau tài liệu tham khảo. Các 

tên nước ngoài được ghi bằng kí tự Latinh. Cuối bài có ghi rõ cơ quan công tác, số điện 

thoại, địa chỉ email của tác giả. 

4.  Phần Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và sắp xếp theo mẫu 

dưới đây: 

1. John Steinbeck (1994), Chùm nho phẫn nộ (Phạm Thủy Ba dịch, tập 2), - Nxb Hội nhà 

văn, H., tr.181.    

2. Bloom, Harold (2005), Bloom’s guides: John Steinbeck’s The Grapes of Wrath, New 

York: Chelsea House, pp.80-81. 

3. W.A Farag, V.H Quintana,. G Lambert-Torres (1998), “A Genetic-Based Neuro-Fuzzy 

Approach to odelling and Control of Dynamical Systems”, IEEE Transactions on neural 

Networks Volume: 9 Issue: 5, pp.756-767. 
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