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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Mở đầu cuốn Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh, Hoài Chân đã viết: “Từ bao 

giờ đến bây giờ, từ Hô – mê – rơ đến Kinh Thi đến ca dao, thơ vẫn là một sức 

đồng cảm mãnh liệt và quảng đại. Nó ra đời giữa những buồn vui của loài người 

và nó sẽ kết bạn với loài người cho đến ngày tận thế” [63, 45].Thật vậy, thơ ca từ 

xưa đến nay và mãi đến muôn đời sau vẫn là bạn đồng hành với những hỉ, nộ, ái, ố 

của cuộc đời. Dẫu trong xã hội hiện đại ngày nay khi mà con người ta bị “cơ khí 

hóa” đến cả tâm hồn – nói theo cách của Nguyễn Tuân thì nàng thơ vẫn khẳng 

định một chỗ đứng cho riêng mình. Thơ - nay không chỉ dành cho các văn nhân, 

tao nhân mặc khách mà thơ đã là “của chung” mọi người. Thơ không phải để 

“ngôn chí” mà thơ để nói đời, nói những cái “ối a ba phèng”, người ta hay gọi là 

thơ chơi. Có thể khẳng định thơ chơi là một hiện tượng trong văn học Việt Nam, 

góp nên một tiếng thơ mới cho nền văn học đương đại. Nói như nhà thơ Phùng 

Quán: 

… Một ngày tôi hết nửa ngày say 

Nằm dài chiếu vầu ngắm trời mây 

Hứng lên múa bút, thơ lên cót 

Thơ rượu, thơ tình, thơ cỏ cây !.... 

(Thơ chơi, Phùng Quán) 

Thơ rượu, thơ tình, thơ cỏ cây… ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc 

sống. Do đó chúng ta cần xem xét thơ chơi như một hiện tượng, một thể loại văn 

học không thể thiếu để từ đó thấy được đặc điểm cũng như vai trò của nó trong đời 

sống và trong văn học. 

Không ai có thể phủ nhận được vị trí “bản lề” của nhà thơ Tản Đà trong văn 

học giao thời. Chính vì thế Hoài Thanh đã thành kính thắp nén hương chiêu hồn 

anh Tản Đà trong hội tao đàn của Thơ mới và trịnh trọng gọi thi nhân là “người 

của hai thế kỉ”. Không chỉ khép lại cánh cửa thơ ca của cửa Khổng sân Trình 

thống trị hàng nghìn năm và đưa văn học bén duyên với cái Tây, cái mới; Mà 
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trong nền văn học dân tộc, Tản Đà còn được xem như là một trong những người 

có công phát triển loại thơ chơi. 

Là người tài hoa, có cá tính độc đáo, có một vị trí quan trọng trong đời sống 

văn chương thời đó, Tản Đà đã mở ra một lối sống mới, một cách thể hiện mới 

làm cho bộ mặt thơ ca có phần thay đổi. Bước vào sân khấu cuộc đời với chén 

rượu khật khưỡng trong tay, với “túi thơ đeo khắp ba kì”, thi sĩ của sông Đà, núi 

Tản thực sự đã để lại một dấu ấn cá nhân riêng. 

Có rất nhiều ý kiÕn nghiªn cøu th¬ T¶n §µ (như TrÇn §×nh Sö, TrÇn §×nh 

Hưîu, Xu©n DiÖu, Huy CËn, TrÇn Ngäc Vư¬ng…) song, từ trước tới nay chưa ai 

hệ thống hóa nội dung thơ chơi trong sự nghiệp Tản Đà và đánh giá vị trí vai trò 

của nó trong sự nghiệp của nhà thơ. Qua thơ chơi, người đọc được tiếp cận gần 

hơn với con người đời thường của Tản Đà và ngược lại, cũng từ việc tiếp cận con 

người trong thơ ông, người đọc ngày hôm nay sẽ có một cái nhìn sâu sắc và cụ thể 

hơn về thơ Tản Đà trong tiến trình thơ ca Việt Nam trung đại, hiện đại và cả 

đương đại. Bộ phận thơ chơi của Tản Đà là nhân tố tạo nên hồn cốt, phong cách 

thơ đặc sắc của ông. 

Thùc hiÖn ®Ò tµi này - mét ®Ò tµi thuéc chuyªn ngành văn học Việt Nam, 

chóng t«i muốn nghiên cứu hiện tượng thơ chơi của Tản Đà và đặt nó trong văn 

mạch nói chung để thấy được xu hướng thơ ca hiện đại từ góc nhìn tư duy nghệ 

thuật. Gi¶i quyÕt ®Ò tµi “Thơ chơi” của Tản Đà từ góc nhìn tư duy nghệ thuật, 

chóng t«i cßn nh»m môc ®Ých gãp phÇn trang bÞ thªm lý luËn, kiến thức nh»m n©ng 

cao chÊt lượng gi¶ng d¹y phÇn th¬ T¶n §µ trong c¸c cÊp häc hiÖn nay đặc biệt là 

cấp phæ th«ng c¬ së.  

XuÊt ph¸t tõ lý do này, luËn văn cña chóng t«i chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ: 

“Thơ chơi” của Tản Đà từ góc nhìn tư duy nghệ thuật. 

2. Lịch sử vấn đề 

Trong lịch sử nghiên cứu văn học, có một số tác giả đã đề cập đến hiện 

tượng “thơ chơi” hoặc chữ “chơi” trong văn học một cách khái quát. “Có thể nói, 

chưa bao giờ, loại thơ vui, thơ giải trí hay gọi là thơ chơi lại phát triển phong phú 
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và đa dạng như bây giờ. Thơ vui, thơ chơi là loại thơ mang tính dân gian, tính chất 

trào lộng, tính khôi hài” [57; 584]. Trong cuốn Tư duy thơ và tư duy thơ Việt Nam 

hiện đại, tác giả Nguyễn Bá Thành đưa ra quan niệm, mà theo ông, loại thơ chơi 

ông đề cập đến là những bài thơ “mang tính trào lộng, tự trào, đôi khi có ý bông 

đùa, giễu nhại”. Nhà nghiên cứu khẳng định: thơ chơi không chỉ xuất hiện như 

một loại sáng tác, một “tiểu thể loại”, một chủng loại mà nó như là một thứ gia vị, 

một hoạt chất mới có rất nhiều trong các sáng tác thơ hiện nay. Đây là những gợi 

mở vô cùng quý báu và là định hướng để chúng tôi thực hiện luận văn này. 

Một tài liệu khác bàn về chữ “chơi” trong văn học mà chúng tôi được dịp 

tiếp cận đó là bài viết của tác giả Trần Ngọc Hiếu (in lần đầu trên Tạp chí Nghiên 

cứu văn học 11-2011, trang 16-27). Trong bài viết của mình, tác giả Trần Ngọc 

Hiếu đã cắt nghĩa “sự chơi”, theo quan niệm của Johan Huizinga, được hiểu là 

“…một hoạt động tự do, tách ra một cách tương đối khỏi cuộc đời „thường nhật‟ 

như là một sự „không nghiêm trọng‟ song đồng thời lại có khả năng cuốn hút 

người chơi mãnh liệt và tuyệt đối. Nó là một hoạt động không gắn với một quan 

tâm vật chất nào và vụ lợi nào. Nó triển diễn bên trong những giới hạn không gian 

và thời gian của riêng mình, tuân theo những luật lệ cố định và theo một cách thức 

mang tính mệnh lệnh”. Từ diễn giải về sự chơi như thế, có thể thấy chơi được định 

nghĩa như là sự đối lập với thực tại, với cái nghiêm trọng, nghiêm túc. Sự chơi tạm 

thời đưa con người bước ra khỏi quỹ đạo của cuộc đời thường nhật với những giới 

hạn không-thời gian, những quy luật, tất yếu của nó, để thâm nhập vào một thế 

giới khác vừa ở trong mà cũng vừa ở ngoài thực tại, mang tính tự trị tương đối (có 

không gian-thời gian riêng, có những luật lệ riêng). Con người chơi để được là 

mình, để không bị quy giản thành một thực thể duy lý vì “chơi là phi duy lý”. Con 

người chơi như một cách để tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, như một 

cách để tạo nghĩa cho chính thế giới mà y tồn tại trong đó. Con người chơi để khai 

phá sự tự do khi vượt qua những tất yếu của thực tại, để phát hiện những khả thể 

của bản thân và của chính thế giới. Với tài liệu này, ý nghĩa của sự chơi trong thơ 

ngày càng hiển hiện sắc nét hơn, định hướng cho vấn đề chúng tôi nghiên cứu. 
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Mặt khác, chúng tôi tiếp cận gần hơn với vấn đề khi đọc được những gợi 

mở của tác giả Trần Ngọc Hiếu trong luận án Lý thuyết trò chơi và một số hiện 

tượng thơ Việt Nam đương đại [28]. Trong luận án, tác giả Trần Ngọc Hiếu đã chỉ 

ra về cơ bản “chơi trong thơ trung đại là chơi với, chơi trong những luật đã hình 

thành trước, đã rắn lại, nhà thơ chấp nhận những thách đố của thể loại, của công 

thức và giải quyết chúng trên văn bản” [28, 91]. “Tinh thần giải thoát thực tại là 

một biểu hiện đặc trưng của ý niệm trò chơi trong thơ ca trung đại và hình ảnh nhà 

nho tài tử” [28, 90]. Nếu như trò chơi trong trung đại nhìn chung là cuộc chơi của 

tác giả, chấp nhận những thách đố của thể loại và giải quyết chúng trên văn bản thì 

quan sát diễn tiến của thơ đương đại, có thể nhận thấy một xu hướng: thơ không 

hẳn chỉ là trò chơi với/trong những luật lệ, quy ước đã sẵn có; thơ còn thiết lập nên 

những luật lệ mới, quy ước mới, thậm chí chưa từng tiền lập. Những công trình 

nghiên cứu đã gợi mở cho chúng tôi một cái nhìn sâu sắc và toàn diện về hiện 

tượng “chơi” trong văn học và từ đó, chúng tôi có mối liên hệ với thơ chơi Tản 

Đà. 

Các công trình nghiên cứu về Tản Đà chủ yếu khám phá phương diện 

phong cách, cá tính, thi pháp. Theo sự thống kê của Nguyễn Ái Học trong luận án 

tiến sĩ Thi pháp thơ Tản Đà [24], cho ®Õn nay ®· cã h¬n 300 c«ng tr×nh ®Ò cËp, 

giíi thiÖu, nghiªn cøu, phª b×nh, b×nh luËn - ở các cấp, từ báo cáo khoa học đến 

luận án tiến sĩ… vÒ cuéc ®êi vµ th¬ v¨n T¶n §µ - mét khèi lưîng kh«ng thÓ coi lµ 

nhá. Điều đó khẳng định th¬ T¶n §µ ®· cã søc sèng m·nh liÖt, s©u s¾c trong lßng 

b¹n ®äc qua nhiÒu thÕ hÖ. Ở đây, tác giả đã chia lịch sö nghiªn cøu th¬ T¶n §à lµm 

3 hưíng chÝnh: Thø nhÊt: nghiên cứu thơ Tản Đà theo hướng khám phá, phân tích 

cái Tôi ngông nghênh, tài hoa, cá tính của Tản Đà. Thø hai: nghiªn cøu th¬ T¶n §µ 

theo hưíng t×m hiÓu tư tưởng, lo¹i h×nh nhµ v¨n - x· héi. Thø ba: nghiªn cøu th¬ 

T¶n §µ theo hưíng ph©n tÝch, b×nh luËn, b×nh gi¶ng c¸c t¸c phÈm th¬ T¶n §µ trªn 

c¸c mÆt néi dung vµ nghÖ thuËt, theo tõng chñ ®Ò, vÊn ®Ò - phÇn nhiÒu theo lèi 

thưëng thøc, c¶m thô chñ quan. Chóng ta cã thÓ nãi ®Õn c«ng tr×nh cña c¸c t¸c gi¶ 
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theo xu hưíng nµy- kÓ tõ khi th¬ T¶n §µ xuÊt hiÖn cho ®Õn nay như: Trư¬ng Töu, 

Hoµi Thanh, Vò Ngäc Phan, Xu©n DiÖu.  

Sầu và mộng là một đặc điểm dễ thấy trong văn chương Tản Đà – một “nhà 

văn” mang đậm dấu ấn cá nhân. Trong bài viết Sầu - Mộng và sự hiện diện của cái 

Tôi cá nhân [60] Trần Văn Toàn khẳng định: Dấu vết của loại hình văn chương 

chức năng vẫn tồn tại ở Tản Đà một cách khá rõ nét (chủ yếu ở những tác phẩm 

thuộc loại văn vị đời) nhưng những sáng tác có ý nghĩa văn học sử quan trọng nhất 

của ông lại thuộc về loại hình văn chương nghệ thuật. Chính nhờ những tác phẩm 

thuộc loại này mà cái Tôi cá nhân bắt đầu hiện diện như một tiêu điểm thẩm mỹ 

trong những sáng tác của Tản Đà qua hai phạm trù thẩm mỹ chính: Sầu - Mộng. 

Văn chương nghệ thuật mà nhà nghiên cứu nói đến ở đây chính là văn chơi theo 

quan niệm của luận văn, nó đối lập với văn vị đời. Chính ở mảng văn chơi, sáng 

tác của ông đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật và có ý nghĩa quan trọng tạo nên bản 

sắc riêng của thi sĩ. 

Khi tìm hiểu sự nghiệp của Tản Đà, ngoài yếu tố sầu và mộng, sự lãng mạn 

cũng được nhắc đến như một đặc trưng phong cách của thi nhân. Xuân Diệu qua 

bài viết của mình trong cuốn Bình luận các nhà thơ cổ điển Việt Nam [9] đã khẳng 

định chất lãng mạn trong ngòi bút Tản Đà: “Chất lãng mạn thì vạn đại vốn có ở 

trong gió mây sấm chớp của trời đất, vốn có trong thơ Nguyễn Khuyến, thơ 

Nguyễn Trãi, Nguyễn Du… nhưng chủ nghĩa lãng mạn với cái tôi, cái bệnh của 

thế kỉ… với cái buồn mơ màng, cái xúc cảm chơi vơi của cái tôi thì phải thời hiện 

đại của thế giới mới có, ở Việt Nam, phải những chục năm đầu của thế kỷ 20 với 

Tản Đà, mới có” [9; 631]. Xuân Diệu phát hiện ra “cái nhìn hiện thực tinh quái và 

không thiếu cái hơi tán ghẹo” và những cuộc chơi kì thú trong thơ Tản Đà. Những 

vần thơ ấy mang dáng dấp của thơ chơi từ nội dung đến hình thức. Nhiều bình 

luận sâu sắc và tinh tế của Xuân Diệu đã giúp chúng tôi trong quá trình tìm hiểu 

thơ chơi của Tản Đà. 

Nhiều cuốn sách tổng hợp các bài nghiên cứu về Tản Đà và thơ văn của 

ông, tiêu biểu là cuốn Tản Đà, khối mâu thuẫn lớn [11]. Các tác giả đã chỉ rõ 
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những yếu tố thời đại ảnh hưởng đến sự nghiệp, cá tính sáng tác của Tản Đà. Qua 

cuốn sách này, chúng tôi hiểu hơn về những chặng đường văn chương của Tản Đà 

và phần nào thấy được vị trí của thơ chơi trong tiến trình sự nghiệp sáng tác của 

thi sĩ. Tác giả cuốn sách nhận định: “Tản Đà là nhà văn đầu tiên trong lịch sử văn 

học Việt Nam có can đảm sinh sống bằng ngòi bút của mình. Tản Đà chính là nhà 

văn thứ nhất mà “vợ dại con thơ, sự sinh hoạt trông nhờ một ngòi bút” [11; 33]. 

Bắt đầu từ Tản Đà, quan niệm văn chương là một trò du hí trong những lúc trà dư 

tửu hậu đã được thay thế bằng một quan niệm thực nghiệp: “Bán văn buôn chữ 

kiếm tiền tiêu” (Lo văn ế). Một lần nữa, chúng tôi càng có cơ sở khẳng định: Tản 

Đà có quan niệm văn chương là một trò chơi du hí. Mặc dù sau này bị gánh nặng 

cơm áo ghì sát đất nhưng chất “chơi” trong sáng tác của Tản Đà nói chung và 

trong thơ ca nói riêng vẫn còn dấu ấn rất đậm nét. Điều đó đã thể hiện một phần cá 

tính con người Tản Đà. Bên cạnh đó, tác giả cuốn sách mượn lời Xuân Diệu để 

nhấn mạnh: “… Lần đầu tiên Tản Đà dám vẩn vơ, dám mơ mộng, dám cho trái tim 

và linh hồn được có quyền sống cái đời riêng của chúng, cái đời phóng khoáng 

như “gió, trăng, mây, nước”, chứ không phải chỉ có cuộc sống vật chất mà thôi…” 

[11; 167]. Từ đó, tác giả cuốn sách khẳng định: có nhân tố lãng mạn trong sáng tác 

của Tản Đà. Đây chính là một trong những cơ sở tạo nên thơ chơi của Tản Đà. Bởi 

nếu không có tầm hồn lãng mạn thì sao những vần thơ chơi kia có thể trụ lại mãi 

cùng thời gian được? thơ chơi hay chính là tâm hồn phóng khoáng, bay bổng, 

không vướng bận cơ mưu tư dục của thi sĩ.  

Cuộc đời, sự nghiệp, các giai thoại và những bình luận về Tản Đà có lẽ 

được tập hợp đầy đủ nhất trong cuốn Tản Đà trong lòng thời đại [80] Các bài viết 

cho chúng tôi cái nhìn đa diện, nhiều chiều về con người và sự nghiệp sáng tác của 

Tản Đà. Tản Đà là một trong những tác gia văn học lớn, thơ ca của ông có vị trí 

đặc biệt trong lịch sử văn học dân tộc giai đoạn giao thời. Là một nhà nho chuyển 

ra viết báo, viết văn, sáng tác của ông cũng mang dấu vết của bước chuyển đổi. Sự 

chuyển đổi của thời buổi giao thời ảnh hưởng rất lớn đến sáng tác cũng như quan 

niệm của Tản Đà. Mảng thơ chơi từ văn học trung đại đến Tản Đà vì thế trở nên rõ 
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nét hơn, đậm đặc hơn và định hình như một thể loại. Trong cuốn sách này, chúng 

tôi được tiếp cận cụ thể hơn về cuộc đời, văn nghiệp của một “nhà nho đem văn 

chương bán phố phường”. Cuốn sách tổng hợp rất nhiều bài nghiên cứu của các 

học giả nổi tiếng như: Nguyễn Khắc Xương, Trần Ngọc Vương, Trần Đình 

Hượu… Từ đó tạo cơ sở khoa học chắc chắn để chúng tôi giải quyết những vấn đề 

đặt ra trong luận văn. 

Tìm hiểu sáng tác của Tản Đà, nhiều tác giả đã chỉ ra sự hiện diện của yếu 

tố “chơi”. Trong cuốn Tản Đà trong lòng thời đại, tác giả Huỳnh Phan Anh nhiều 

lần nhắc đến thú chơi trong thơ Tản Đà: “Dường như trong văn chương của ông 

hàm chứa những cuộc chơi kì thú”, những thú chơi của ông cũng mang nhiều nét 

thi vị. Cho nên rất có thể người đọc sẽ dễ dàng rơi vào chỗ lúng túng lo âu khi 

nghe Tản Đà nói về ông: 

“Văn chương thời nôm na 

Thú chơi có sơn hà” 

Người đọc lúng túng lo âu vì không biết bằng từng ấy chữ ông muốn ám chỉ về cái 

gì, ông muốn giới thiệu với người đọc khía cạnh nào của tâm hồn ông, sự nghiệp 

nào của đời ông. Và Huỳnh Phan Anh nhận định: “Có phải là văn chương và thú 

chơi nhập làm một ở Tản Đà? Hơn thế nữa, đó chính là văn chương như một thú 

chơi, và thú chơi như một thể văn chương. Ở đây không còn ranh giới nào cách 

ngăn giữa người thơ và cuộc đời, giữa sống và viết, giữa việc làm thơ và làm 

người” [80, 354]. Như vậy, đọc thơ Tản Đà, người ta không thể không nhớ tới, kể 

tới cuộc đời của ông trên những bước thăng trầm trải qua khắp các miền đất nước. 

Cuộc đời đó, với những biến động và xê dịch nối tiếp nhau không ngưng nghỉ, đã 

để lại trên văn chương ông những dấu vết đậm đà. Cuộc đời đó dường như lúc nào 

cũng hiển hiện trong thơ ông như một cái bóng trung thành. Tản Đà không ngần 

ngại mang vào trong thơ ông cả những chi tiết nhỏ nhặt làm nên cái nếp sống 

thường ngày vô cùng phong phú của chính ông. Qua bài viết của Huỳnh Phan Anh 

chúng tôi được dịp hiểu sâu hơn về văn chơi của Tản Đà. Từ đó, chúng tôi càng 

thêm niềm tin để khẳng định rằng thơ chơi là một phần sự nghiệp của Tản Đà và 
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Tản Đà làm mảng thơ ấy một cách hoàn toàn có ý thức. Bởi bản thân Tản Đà tự 

nhận: Ðời chưa chán tớ, tớ còn chơi (Còn chơi) 

Có thể nói, thú ăn chơi đã ngấm vào con người Tản Đà, trong thơ ông, 

người ta thấy rất nhiều cuộc chơi: chơi Hòa Bình, chơi trăng, chơi Huế… và với 

ông thơ cũng là một thú chơi. Thú chơi thơ của Tản Đà không giống với thú chơi 

thơ của các tao nhân mặc khách xưa như trong: cầm, kì, thi, họa, mà thơ đối với 

Tản Đà như một thú giải trí, tiêu khiển, mua vui. Từ khảo sát đó, chúng tôi nhận 

thấy, nội dung trong thơ chơi Tản Đà là một vấn đề thực sự đáng nghiên cứu, vì 

bản thân thi sĩ cũng tự ý thức tìm tòi, thể hiện mình trong mảng thơ này. Tuy nhiên 

bài viết của Huỳnh Phan Anh mới chỉ dừng lại ở việc khám phá, phát hiện ra điều 

lí thú này trong thơ Tản Đà, khuôn khổ chật hẹp của bài viết không cho phép tác 

giả đi sâu – điều mà chúng tôi sẽ làm rõ trong luận văn này. 

Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra quan niệm của Tản Đà về loại văn 

chơi, trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý đến nhận định của tác giả Trần Đình Hượu 

trong cuốn Thơ Tản Đà – Tác phẩm và lời bình. Bài viết của Trần Đình Hượu đã 

chỉ ra: “Văn Nôm từ thế kỷ XVII-XVIII cho đến Tản Đà là miếng đất dành cho 

những tình cảm thiết tha, cho tự do, cho cá nhân, cho tình yêu và cho cả những lời 

chua cay, mỉa mai, khinh bạc trước thói đời nữa… Văn Nôm chỉ là thứ văn viết 

chơi” [59, 142]. Qua bài viết của Trần Đình Hượu, chúng tôi có cơ sở để khẳng 

định văn chơi, trong đó có thơ chơi – là một bộ phận quan trọng trong sáng tác của 

Nhìn chung những công trình nghiên cứu chúng tôi được dịp tiếp cận đã 

cung cấp rất nhiều tư liệu quý báu về cuộc đời và văn nghiệp của Tản Đà và đặc 

biệt cho chúng tôi thấy được tính chất ngông, sầu, mộng trong thơ của thi nhân. Và 

trong suốt cuộc đời ngắn ngủi, gói trọn trong nửa phần thế kỉ của mình, phải chăng 

thi sĩ chỉ muốn khẳng định một điều: văn chương và thú chơi chỉ là một. Người 

thơ của núi Tản sông Đà đã mang túi đi rong chơi trên khắp ba miền đất nước, 

không mệt mỏi, không bỏ cuộc. Tản Đà đã đánh cuộc với đời, với thơ, ông đã sống 

và thách thức chính đời sống. Ông đã làm thơ và thách thức chính thơ. Thơ chỉ là 

một cuộc chơi hay không là gì cả. Cuộc chơi, đó chính là bộ mặt thật, hiện hữu 
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thật, sự thật của đời sống và của thơ. Cuộc chơi, đó chính là nền tảng của cuộc đời 

và tác phẩm. 

   Qua quá trình tìm hiểu lịch sử nghiên cứu thơ Tản Đà, chúng tôi nhận thấy 

đa số các nhà nghiên cứu , phê bình chủ yếu tiếp cận thơ ông từ góc độ tiểu sử - 

cuộc đời , phong cách , thể loại , để đi vào thế giới nghệ thuật , chứ chưa có công 

trình nào nghiên cứu riêng mảng thơ chơi của Tản Đà từ góc độ tư duy nghệ thuật . 

Chính vì vậy , nghiên cứu thơ chơi của Tản Đà từ góc độ tư duy thơ , chúng tôi hy 

vọng sẽ hé mở được nhiều vấn đề lý thú trong thế giới nghệ thuật còn nhiều bí ẩn .  

3. Mục đích nghiên cứu  

3.1. Với đề tài này, trước hết, chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu một vấn đề đã 

xuất hiện từ lâu nhưng đến giờ vẫn còn mang tính thời sự, rất thiết thực trong văn 

học Việt  Nam: đó là hiện tượng thơ chơi. 

3.2. Chúng tôi khảo sát thơ chơi trong toàn bộ sáng tác của Tản Đà và 

khẳng định đây là một nét độc đáo, đặc sắc trong sự nghiệp của thi sĩ đồng thời 

thấy được vai trò của thi sĩ như là cầu nối giữa thơ chơi trung đại và hiện đại. 

3.3. Từ việc tìm hiểu thơ chơi của Tản Đà, chúng tôi hi vọng có thể sẽ tiếp 

tục phát hiện, khai thác những đề tài khác gợi mở từ đề tài trên. 

 4. Phƣơng pháp nghiên cứu:  

Phương pháp nghiên cứu lịch sử xã hội 

Phương pháp thống kê phân loại 

Phương pháp nghiên cứu loại hình 

Phương pháp liên ngành 

Phương pháp tiểu sử tác giả 

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm ba chương: 

 Chương 1.  Khái niệm về tư duy thơ và thơ chơi Tản Đà 

Chương 2. Cảm hứng chủ đạo và nhân vật trữ tình trong thơ chơi của Tản Đà 

Chương 3. Thể loại, ngôn ngữ và biểu tượng trong thơ chơi của Tản Đà 
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PHẦN NỘI DUNG 

Chƣơng 1. Khái niệm về tƣ duy thơ và thơ chơi Tản Đà 

1.1. Khái niệm về tư duy thơ  

1.1.1. Tư duy nghệ thuật  

“Tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại” hoặc: “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại” (tiếng 

Latin: Cogito, ergo sum) là một phát biểu được René Descartes sử dụng đã trở 

thành yếu tố nền tảng cho triết học Tây phương. Câu nói bất hủ và cũng là nguyên 

lý chính trong học thuyết của ông - triết học duy lý với tinh thần hoài nghi – một 

nguyên lý triết học đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, đặc biệt 

là trong lối tư duy lý tính của người phương Tây, thậm chí trở thành một phong 

cách sống của con người hiện đại. Tư duy là phạm trù triết học dùng để chỉ những 

hoạt động của tinh thần. Theo Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, tập 4 (NXB 

Từ điển bách khoa. Hà Nội. 2005): “Tư duy là sản phẩm cao nhất của vật chất 

được tổ chức một cách đặc biệt -Bộ não người-. Tư duy phản ánh tích cực hiện 

thực khách quan dưới dạng các khái niệm, sự phán đoán, lý luận.v.v...” Theo triết 

học duy tâm khách quan, tư duy là sản phẩm của “ý niệm tuyệt đối” với tư cách là 

bản năng siêu tự nhiên, độc lập, không phụ thuộc vào vật chất. Theo triết học duy 

vật biện chứng, tư duy là một trong các đặc tính của vật chất phát triển đến trình 

độ tổ chức cao.  

Trong cuốn Tư duy thơ và tư duy thơ Việt Nam hiện đại, tác giả Nguyễn Bá 

Thành dẫn theo Từ điển triết học: “Tư duy là hoạt động nhận thức lý tính của con 

người. Khí quan của tư duy chính là bộ óc người với một hệ thống tinh vi của gần 

16 tỉ tế bào thần kinh”. Tư duy không chỉ là một sản phẩm của xã hội hay chỉ là 

sản phẩm tự nhiên, mà là sản phẩm có tính tổng hòa của quá trình lịch sử nhân 

loại. [57; 38]  

Tư duy không chỉ là đối tượng nghiên cứu của khoa học tâm lý , triết 

học…mà còn là đối tượng nghiên cứu của lĩnh vưc̣ nghệ thuật . Tư duy nghệ thuật 

là phương thức sáng tạo của con người trong lĩnh vực nghệ thuật . Đặc trưng tư duy 

là phản ánh các mối quan hệ của con người đối với thế giới khách quan . 
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