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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Trong nghiên cứu từ vựng - ngữ nghĩa của một ngôn ngữ, sự tìm hiểu các 

từ ngữ được liên kết với nhau nhờ có một hoặc một số thành tố nghĩa chung - 

các từ ngữ trong một trường nghĩa - đã được xem là một công việc rất có ý 

nghĩa, cần dành cho sự quan tâm đặc biệt. Một mặt, nó giúp hiểu rõ những đặc 

trưng và quan hệ mang tính hệ thống về cơ cấu nghĩa, về sự phát triển nghĩa 

của các từ ngữ trong từ vựng của ngôn ngữ đang xét, mặt khác giúp hiểu được 

phần nào quan hệ giữa hiện thực và lối tri nhận, cách liên tưởng của cộng đồng 

người nói, qua việc định danh hay sự ghi nhận bằng phương tiện ngôn ngữ, đối 

với các sự vật hiện tượng của hiện thực này. 

1.2. Truyện Đất rừng phương Nam (xuất bản lần đầu năm 1957) của Đoàn 

Giỏi là một tác phẩm rất nổi tiếng, đã được xem là một trong những tiểu thuyết 

Việt Nam viết cho thiếu nhi hay nhất, được viết với một cốt truyện phiêu lưu 

với nhiều tình tiết bất ngờ, oái oăm, bi tráng..., nhưng nhiều chỗ lại rất trữ tình 

nên thơ. Đất rừng phương Nam không chỉ thể hiện vẻ đẹp giàu có đến kì lạ của 

thiên nhiên vùng cực Nam đất nước, cũng như cuộc sống của nhiều tầng lớp 

người suốt hai triền sông Tiền và sông Hậu, vào đến rừng U Minh, với những 

phong tục tập quán, cách sinh hoạt đặc sắc và cả những nét tính cách riêng của 

con người vùng sông nước Nam Bộ, mà còn thu hút bạn đọc bởi tình người sâu 

sắc trên từng trang tác phẩm. Tác phẩm đã được dựng thành phim (có tên là 

Đất Phương Nam, năm 1997), với bài hát trong phim rất nổi tiếng của nhạc sĩ 

Lư Nhất Vũ: Bài ca đất phương Nam... 

Trong số các nhân tố làm nên sự thành công của tác phẩm, không thể 

không kể đến tài năng sử dụng tiếng Việt, trong đó có các từ ngữ thuộc các 

trường nghĩa khác nhau, của nhà văn Đoàn Giỏi. 

1.3. Ai đã một lần đọc Đất rừng phương Nam hay xem phim Đất Phương 

Nam đều khó có thể quên cảnh rừng đước, sân chim, rắn, cá sấu, và cảnh sông 
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nước mênh mang..., cùng những nhân vật như bé An, thằng Cò, chú Võ Tòng, 

dì Tư Béo, Tư Mắm, ông Hai.... Đó là tất cả những gì thuộc “đất rừng” và “con 

người” của vùng đất cực Nam này, vào một thời cách đây hơn nửa thế kỉ, là 

hiện thực được phản ánh sinh động nhất trong truyện. Trong Đất rừng phương 

Nam, các nhân vật và cảnh vật nói trên đã được kể bằng một ngôn từ nghệ 

thuật rất khéo léo, gợi hình gợi cảm. Vậy các lớp từ ngữ thuộc trường “đất 

rừng” và “con người”  trong tác phẩm có những đặc điểm gì, những nét văn 

hóa nào của phương Nam được phản ánh qua các từ ngữ này...? Đó là những 

câu hỏi thú vị dành cho độc giả, trong đó có tác giả của luận văn này.  

Với những lí do trên, đề tài “Từ ngữ chỉ “đất rừng” và “con ngƣời” 

trong truyện Đất rừng phƣơng Nam” đã được chọn làm hướng nghiên cứu 

trong luận văn . 

2. Lịch sử vấn đề  

2.1. Nhận thức được ý nghĩa của việc chỉ ra các đặc điểm của trường từ vựng - 

ngữ nghĩa của một ngôn ngữ, cho đến nay nhiều nhà ngôn ngữ học quan tâm 

tìm hiểu vấn đề này, khi nghiên cứu từ vựng - ngữ nghĩa nói chung của tiếng 

Việt. Có thể kể đến những chuyên khảo được sử dụng như giáo trình được 

giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng nói chung của các tác giả 

Nguyễn Văn Tu, Đỗ Hữu Châu, Nguyễn Thiện Giáp, Mai Ngọc Chừ, Diệp 

Quang Ban, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến... Ở từng công trình nghiên 

cứu, các tác giả đã tìm hiểu từ vựng - ngữ nghĩa của tiếng Việt, trong đó có đề 

cập đến trường từ vựng - ngữ nghĩa ở những mức độ khác nhau . 

Có thể kể đến một số công trình  sau: 

- Nguyễn Văn Tu (1976), Từ và vốn từ tiếng Việt hiện đại, Hà Nội. 

- Đỗ Hữu Châu (1999), Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt, Nxb Giáo dục , 

Hà Nội. 

- Mai Ngọc Chừ (2003), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, Nxb Giáo 

dục, Hà Nội. 


