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Abstract: Hệ thống hóa lý thuyết về thơ văn xuôi: khái niệm thơ văn xuôi, phân 

biệt thơ văn xuôi với một số thể loại lân cận, sự hình thành và phát triển của thơ 

văn xuôi. Vạch rõ những đặc điểm cơ bản trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại về 

nội dung và hình thức. Khảo sát những đặc trưng sử dụng ngôn ngữ trong thơ văn 

xuôi Việt Nam hiện đại: đặc trưng về nhịp điệu, đặc trưng về cú pháp. Từ đó đưa 

ra cái nhìn khái quát nhất về thơ văn xuôi Việt Nam nói riêng và thế giới nói 

chung. 
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Content 

1. Lí  do chọn đề tài 

  Nhà thơ Ấn Độ Rabin Dranat Tagor (1861- 1942) trong suốt cuộc đời làm thơ của 

mình đã chiêm nghiệm: “Thơ đâu phải viết ra chỉ để cắt nghĩa một điều gì đó. Khi tình 

cảm tự tìm cho mình một hình thức để bộc lộ ra ngoài, chúng ta có thơ”. Cái hình thức ấy 

không thể có trước mà phải do nội dung, do tình cảm quyết định. “Cũng như nụ cười và 

nước mắt, thực chất của thơ là phản ánh một cái gì được hoàn thiện từ bên trong”. Nhịp 

bên trong của thơ chính là nhịp của tâm hồn, cảm xúc, tự nó sẽ quy định hình thức thơ. 

Theo đó, người ta phân ra ba hình thức thơ cơ bản: thơ cách luật, thơ tự do, thơ văn xuôi. 

  Bước sang thế kỉ XX, nền văn học Việt Nam đã chuyển từ văn học trung đại sang 

văn học hiện đại, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ của đời sống thể loại văn học nước nhà. 

Nhiều thể loại văn học cũ được cách tân, nhiều thể loại mới ra đời từ cuộc sống lao động 

sáng tạo sôi động của các văn nghệ sĩ. Trên địa hạt thơ ca, sự xuất hiện của cái tôi trữ tình 

cá nhân đã đưa đến những kiểu nhà thơ mới, thi pháp mới. Thơ cũ với những niêm luật 

khắt khe không còn phù hợp nữa nên tất yếu có sự thay đổi. Nói như Lưu Trọng Lư: 

http://www.lic.vnu.edu.vn:8000/cgi-bin/gw_49_5_4/chameleon?sessionid=2012122616152009874&skin=Citrus&lng=vn&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&elementcount=1&t1=Ng%c3%b4n%20ng%e1%bb%af%20h%e1%bb%8dc&u1=21&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://www.lic.vnu.edu.vn:8000/cgi-bin/gw_49_5_4/chameleon?sessionid=2012122616152009874&skin=Citrus&lng=vn&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&elementcount=1&t1=Th%c6%a1%20v%c4%83n%20xu%c3%b4i&u1=21&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1


“Hình thức thơ phải mới, mới luôn, cho phù hợp với tâm hồn của ta, tâm hồn phiền phức 

của ta trong khi tiếp xúc với hoàn cảnh mới, lại càng thêm phiền phức”. Dấu hiệu đầu 

tiên của sự đổi mới là việc “bùng nổ” về thể loại thơ. Và, thơ văn xuôi ra đời cũng là do 

nhu cầu tự thân của thời đại, để phù hợp với đời sống văn hóa tinh thần của con người 

hiện đại. 

  Thơ văn xuôi, như chính tên gọi của nó, có thể hiểu một cách chung nhất là thơ viết 

bằng văn xuôi. Là một thể tài mới, thơ văn xuôi vẫn đang trong quá trình sinh thành và 

vận động. Tuy chiếm số lượng không lớn nhưng nó đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong tiến 

trình thơ hiện đại. Nó cũng là mảnh đất “màu mỡ” cho các nhà nghiên cứu tìm tòi, khai 

phá. Do đó, xét cả về phương diện sáng tác cũng như nghiên cứu, đã và sẽ còn nhiều cách 

làm thơ và nhiều ý kiến khác nhau bàn về thể thơ này. 

  Với khuôn khổ của một luận văn Thạc sĩ, trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ cố 

gắng bước đầu tìm hiểu và soi sáng khái niệm thơ văn xuôi, những đặc trưng nổi bật của 

thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại dựa trên những thành tựu Ngôn ngữ học. 

2. Mục đích nghiên cứu 

  Với đề tài “Khảo sát ngôn ngữ trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại”, chúng tôi 

mong muốn góp một phần nhỏ bé vào việc tìm hiểu và nhận diện thơ văn xuôi- một thể 

thơ mới đang phát triển mạnh mẽ, đánh dấu những biến đổi về mặt hình thức của ngôn 

ngữ thơ Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Đồng thời trên cơ sở khảo sát và nghiên 

cứu những đặc điểm cơ bản và đặc trưng về nhịp điệu, cú pháp trong thơ văn xuôi Việt 

Nam hiện đại, chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp hữu ích đối với việc nghiên cứu và giảng 

dạy bộ môn Ngữ văn- Phong cách học trong trường phổ thông cũng như bậc Đại học. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

  Luận văn lấy đối tượng nghiên cứu là ngôn ngữ trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện 

đại. Cụ thể, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu và khảo sát trên nguồn ngữ liệu là Tuyển 

tập thơ văn xuôi- Việt Nam và nước ngoài: với tổng số 160 bài thơ văn xuôi Việt Nam 

hiện đại, bao gồm 23 bài trước Cách mạng tháng 8- 1945 và 137 bài sau Cách mạng 

tháng 8- 1945 đến nay. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1. Hệ thống hóa lý thuyết về thơ văn xuôi: khái niệm thơ văn xuôi, phân biệt thơ văn 

xuôi với một số thể loại lân cận, sự hình thành và phát triển của thơ văn xuôi. 

4.2. Vạch rõ những đặc điểm cơ bản trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại về nội dung và 

hình thức. 



4.3. Khảo sát những đặc trưng sử dụng ngôn ngữ trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại: 

đặc trưng về nhịp điệu, đặc trưng về cú pháp.  

 Từ đó đưa ra cái nhìn khái quát nhất về thơ văn xuôi Việt Nam nói riêng và thế giới 

nói chung. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

  Để phục vụ tốt cho đề tài, luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp mô tả: mô tả cấu trúc khổ thơ, đoạn thơ, bài thơ; phép đối thanh điệu 

bằng- trắc, phép lặp… 

- Phương pháp phân tích: phân tích đặc trưng của thể loại thơ văn xuôi về nhịp điệu, cú 

pháp, ngôn từ… 

- Phương pháp thống kê phân loại: thông kê số lượng bài thơ, tần số xuất hiện, tính tỉ lệ 

%; phân loại theo các kiểu cấu trúc văn bản, các kiểu mô hình nhịp điệu, biện pháp tu 

từ... 

- Phương pháp so sánh: so sánh thơ văn xuôi các giai đoạn trước Cách mạng tháng 8 và 

sau Cách mạng tháng 8, so sánh với các thể thơ truyền thống để làm nổi bật sự cách tân 

về hình thức và nội dung thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại. 

6. Bố cục của luận văn 

  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục Tài liệu tham khảo, cấu trúc của luận văn 

được chia thành ba chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài 

Chương 2: Đặc điểm cơ bản trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại 

Chương 3: Đặc trưng sử dụng ngôn ngữ trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại 
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