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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1. Với tư cách là một phương tiện đặc thù nhằm truyền tải những thông
tin thẩm mỹ, ngôn ngữ trong tác phẩm văn chương vừa được sử dụng như những
tín hiệu thẩm mĩ, vừa là cái biểu đạt cho các tín hiệu thẩm mĩ. Đến lượt mình, tác
phẩm văn chương cũng chính là tín hiệu thẩm mĩ. Nghiên cứu tín hiệu thẩm mĩ
là một công việc cần thiết đối với người làm công tác nghiên cứu văn học nói
chung. Một trong những điểm đổi mới của việc dạy học Văn là quan niệm tác
phẩm văn chương tồn tại với tư cách một hệ thống tín hiệu. Nhận thức được vai
trò của tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm và chú ý khai thác nó trong quá trình
giảng dạy là một trong những đáp ứng về đổi mới phương pháp dạy học bộ môn.
Khi phân tích một tín hiệu văn chương, chúng ta phải bám sát vào tổ hợp
ngôn ngữ biểu hiện nó để phân tích. Để hiểu và đánh giá đúng đắn trên cơ sở
khoa học một tác phẩm văn học rất cần sự khảo sát, đánh giá hệ thống các tín
hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm. Do đó gần đây vấn đề tín hiệu thẩm mĩ đã được
nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu.
1.2. Trần Đăng Khoa là người đã tạo cho mình một phong cách thơ
không nhầm lẫn với bất kì nhà thơ nào. Ông sáng tác từ rất sớm - khi mới lên
tám tuổi – ở lứa tuổi này khi sáng tác sẽ không tránh khỏi sự vụng về, non nớt
trong suy nghĩ… nhưng đối với Trần Đăng Khoa, ông đã đạt được sự chín
chắn trong tư duy, độc đáo trong việc thể hiện suy nghĩ, sử dụng các biện
pháp tu từ điêu luyện và có sự trau chuốt trong cách lựa chọn từ ngữ.
Đến với thơ Trần Đăng Khoa, người đọc có cảm giác như được trở về với
tuổi thơ. Hình ảnh trong thơ ông mộc mạc, ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu nên đã để
lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Hầu hết các bài thơ đều là những bức
tranh tái hiện lại cuộc sống ở làng quê. Từ những âm thanh trong cuộc sống đến
“những năm bom đạn” trong chiến tranh được thể hiện trong thơ một cách đầy
đủ và rõ nét.
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Thơ của Trần Đăng Khoa được đưa vào chương trình Tiếng Việt trong
Sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để giảng dạy cho học sinh
từ rất sớm. Chúng được đánh giá rất cao và chiếm vị trí quan trọng trong mảng
văn học thiếu nhi.
1.3. Tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn học là chiếc chìa khóa để khám
phá những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Tín hiệu thẩm mĩ ấy
bao giờ cũng được nhà văn sử dụng nhằm mục đích và hiệu quả nghệ thuật nhất
định. Tín hiệu thẩm mĩ gió, trăng, lửa trong thơ Trần Đăng Khoa là một tín hiệu
nghệ thuật quan trọng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa biểu trưng về tư tưởng của
nhà thơ. Đó chính là lí do quan trọng đưa chúng tôi đi đến quyết định lựa chọn
nghiên cứu gió, trăng, lửa trong thơ Trần Đăng Khoa dưới góc độ là những tín
hiệu thẩm mĩ nhằm khẳng định hướng tiếp cận mới các hình tượng văn học từ
góc độ lí thuyết về tín hiệu thẩm mĩ. Qua đó góp thêm tiếng nói ca ngợi tài năng
xuất chúng của nhà thơ, đồng thời phục vụ cho việc giảng dạy các tác phẩm văn
học trong nhà trường hiện nay, và ở mức độ nhất định góp phần nâng cao năng
lực cảm thụ thẩm mĩ các thi phẩm của Trần Đăng Khoa nói riêng, các tác phẩm
thơ ca nói chung.
2. Lịch sử vấn đề
2.1. Về tín hiệu thẩm mỹ và tín hiệu thẩm mỹ trong thơ ca
Nghiên cứu ngôn ngữ trong tác phẩm văn chương có rất nhiều hướng đi,
song những năm gần đây, nhiều vấn đề của văn học đang được soi rọi dưới cái
nhìn của ngôn ngữ học hiện đại.
Ở nước ta vấn đề về tín hiệu thẩm mĩ trong văn học nghiên cứu dưới góc
độ ngôn ngữ học hiện nay bắt đầu được quan tâm và chú ý. Đã xuất hiện một số
công trình nghiên cứu tiêu biểu như:
- Trần Thị Định (2008), Thế giới nghệ thuật trong thơ Trần Đăng Khoa thời niên
thiếu, Khóa luận tốt nghiệp Đại học.
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- Nguyễn Thị Ngân Hoa (2001), Biểu tượng đôi giày trong văn hóa và ngôn ngữ
thơ ca Việt Nam, Ngôn ngữ, số 5.
- Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2002), Biểu tượng nghệ thuật trong ca dao truyền
thống người Việt, Luận án Tiến sĩ.
- Nguyễn Ngọc Bích (2008), Tìm hiểu tín hiệu thẩm mĩ “hoa” trong truyện Kiều
của Nguyễn Du trên ba bình diện: Kết học, nghĩa học, dụng học, Luận văn thạc
sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Đỗ Ngọc Thư (2008), Khảo sát tín hiệu thẩm mĩ “Mùa xuân” và “Trái
tim"”trong thơ Xuân Diệu. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
- Phạm Thị Ngọc Anh (2013), Tín hiệu thẩm mĩ “gió” trong thơ Xuân Diệu
trước cách mạng, Luận văn Thạc sĩ.
- Nguyễn Thị Tân (2014), Tín hiệu thẩm mĩ “lửa” trong thơ Vi Thùy Linh, Khóa
luận tốt nghiệp Đại học.
+ Nhận xét: Những luận án hoặc luận văn, khóa luận tốt nghiệp triển khai
theo hướng ngôn ngữ học khi đi vào phân tích những tín hiệu thẩm mĩ trong tác
phẩm văn học đã xuất hiện, tuy không phải là nhiều nhưng cũng là tiền đề, nền
tảng để khơi dậy niềm say mê nghiên cứu ngôn ngữ trong văn học theo một
hướng mới ở những người đã, đang và sẽ thực hiện những đề tài trong lĩnh vực
ngôn ngữ học.
2.2. Một số công trình nghiên cứu về Trần Đăng Khoa
Phạm Hổ trong tiểu luận “Đọc lại thơ Trần Đăng Khoa” cho rằng Trần
Đăng Khoa đã không viết về những cái gì xa lạ mà viết những cái ở ngay làng
quê mà ngày ngày em trông thấy và “hầu như toàn bộ thơ Trần Đăng Khoa là
viết bằng lòng yêu thương…” [04;887].
Hoài Thanh đã đề cập đến hình ảnh các chú bộ đội trong thơ các em
thiếu nhi mà đặc biệt là trong thơ Trần Đăng Khoa: “…Hình ảnh chú bộ đội
gắn liền với cảnh sắc yêu dấu, với không khí đầm ấm của quê em lại càng thêm
gần gũi… ” [6;255]
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Trần Đăng Xuyền đã chỉ ra những nhân tố góp phần làm nên hồn thơ
cũng như một và đặc điểm trong cái nhìn của Trần Đăng Khoa: nhân tố gia
đình, cảnh sắc thiên nhiên ở làng quê, ảnh hưởng của nhà thơ Xuân Diệu, bạn
bè, thầy cô và không khí của thời đại kháng chiến chống Mĩ. Đó là những nhân
tố khách quan bên cạnh tài năng thiên bẩm của Trần Đăng Khoa. “Thơ Trần
Đăng Khoa chạm đến bản chất, cái cốt lõi của làng quê” [5;19]. Quả thật, trong
thơ Trần Đăng Khoa luôn có dấu ấn của thời chiến tranh khốc liệt của của cuộc
kháng chiến chống Mĩ nhưng luôn giữ được vẻ trong trẻo, tươi tắn của tâm hồn
trẻ thơ.
Lã Thị Bắc Lý đã nêu những nội dung cơ bản của thơ Trần Đăng Khoa,
trong đó nội dung hàng đầu là thiên nhiên nông thôn bởi theo tác giả thì “đây là
mảng nội dung nổi bật nhất trong thơ Trần Đăng Khoa” [7;152]. Sự vật trong
thiên nhiên thì hầu như ai cũng biết, cũng nhận thấy nhưng không ai có được cái
nhìn như Trần Đăng Khoa. Đó là một cái nhìn ngộ nghĩnh, đáng yêu mà lại rất
sâu sắc: “Thơ Trần Đăng Khoa luôn gợi cho bạn đọc cảm nhận về một thiên
nhiên nông thôn thuần nhất, tinh nguyên và hết sức thơ mộng… thiên nhiên
trong thơ Trần Đăng Khoa không chỉ là sự yên tĩnh thơ mộng mà còn đầy sức
sống, luôn luôn vận động và phát triển” [7;155]. Bên cạnh đó, hình ảnh người
nông dân được nhắc đến. Đó là những người dân lam lũ, cực nhọc, chịu thương
chịu khó. Ngòi bút của Trần Đăng Khoa đã phác họa được “bức chân dung
người nông dân dũng cảm, tự tin và chiến thắng”. Khi viết về điều gì, điều đầu
tiên là người cầm bút phải thật hiểu rõ điều đó và cần nhất là phải có tấm lòng
sâu nặng. Viết về người nông dân quê mình, Trần Đăng Khoa hội tụ đầy đủ các
yếu tố đó. Khó có thể tìm thấy ở đâu có niềm vui tập thể bình dị, trong trẻo như
niềm vui đồng ruộng của người nông dân như trong thơ Trần Đăng Khoa có
những cuốn sách in ấn rất đẹp và ghi chép cẩn thận tiểu sử, sự nghiệp sáng tác
của nhà thơ Trần Đăng Khoa: Hội nhà văn – “Nhà văn Việt Nam hiên đại”, Ngô
Văn Phú, Phong Vũ, Nguyễn Phan Hách – “Nhà văn Việt Nam thế kỉ XX (tập
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4)”, Thái Doãn Hiểu, Hoàng Liên – “Giai thoại nhà văn Việt Nam”, Trần Đăng
Khoa – Chân Dung Và Đối Thoại, Trần Mạnh Thường – “Từ điển tác gia Việt
Nam Thế kỉ XX”. Ngoài ra còn có một lượng thông tin vô cùng phong phú về
cuộc đời, sự nghiệp và những cuộc phỏng vấn liên quan đến Trần Đăng Khoa
trên mạng internet.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Trần Đăng Khoa mới tập trung vào tìm hiểu
các tác phẩm của ông từ góc độ văn học, những công trình nghiên cứu các tác
phẩm của ông từ góc độ ngôn ngữ học còn chưa nhiều. Thực tế cho thấy, việc
nghiên cứu thơ Trần Đăng Khoa từ góc độ lí thuyết tín hiệu thẩm mĩ nói chung,
đặc biệt Tín hiệu thẩm mĩ gió, trăng, lửa trong thơ ông hầu như cho đến nay vẫn
chưa thấy có công trình chuyên khảo nào. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn vấn đề này
để tiến hành nghiên cứu.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Dựa trên những cơ sở lý thuyết về tín hiệu thẩm mĩ, chúng tôi mong muốn
tiếp tục thể nghiệm phương pháp nghiên cứu văn học dưới cái nhìn của tín hiệu
học nói chung, tín hiệu thẩm mĩ nói riêng, đồng thời đóng góp tiếng nói khẳng
định thêm những thành công của thơ Trần Đăng Khoa nói riêng và thơ ca mạn
nói chung, qua đó khắc họa phong cách ngôn ngữ của thi sĩ này.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tập trung vào các vấn đề sau:
- Giới thiệu lí thuyết về tín hiệu thẩm mĩ trong văn học.
- Đôi nét về tác giả Trần Đăng Khoa.
- Khảo sát, thống kê, phân loại nguồn ngữ liệu.
- Tập trung phân tích tín hiệu thẩm mĩ gió, trăng, lửa trong thơ Trần Đăng Khoa
trên phương diện kết cấu và ý nghĩa.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
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Đối tượng nghiên cứu chủ đạo của chúng tôi trong đề tài này là đặc điểm
cấu tạo và ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ gió, trăng, lửa trong thơ Trần
Đăng Khoa qua đó khẳng định phong cách thơ ông trên thi đàn văn học Việt
Nam.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Tiến hành đề tài này chúng tôi khảo sát, nghiên cứu tất cả các tập thơ của
Trần Đăng Khoa
1. Góc sân và khoảng trời (Nhà Xuất Bản Văn Học 2006)
2. Trần Đăng Khoa thơ tinh tuyển (Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn, 2001)
3. Thơ Trần Đăng Khoa (Nhà Xuất Bản Thanh Niên,1999)
Và một số bài thơ khác của ông
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp cơ bản sau:
5.1. Phương pháp thống kê, phân loại
Phương pháp này sử dụng khi khảo sát, để thống kê tần số xuất hiện của
các tín hiệu thẩm mĩ theo hướng nghiên cứu của luận văn đồng thời phân loại
các yếu tố hình thức và ngữ của các tín hiệu thẩm mĩ, từ đó làm cơ sở phân tích,
nhận xét, đánh giá về những đặc điểm nổi bật trong cách sử dụng ngôn ngữ trong
thơ Trần Đăng Khoa
5.2. Thao tác phân tích, tổng hợp
Qua quá trình nghiên cứu, phân tích các tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Trần
Đăng Khoa như việc sử dụng từ ngữ, các kết hợp từ vựng, ý nghĩa biểu trưng.
Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ khái quát những đặc điểm cơ bản về ngôn ngữ thơ và
phong cách thơ Trần Đăng Khoa
5.3. Phương pháp so sánh đối chiếu
Phương pháp so sánh được sử dụng để thấy rõ nét sự tương đồng và khác
biệt của thơ Trần Đăng Khoa so với các nhà thơ cùng thời, sự vận động và phát
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triển của chính thơ ông (giữa hiện đại với truyền thống), để từ đó thấy được sự
sáng tạo, cách tân và bản sắc riêng trong thơ Trần Đăng Khoa
6. Dự kiến đóng góp của luận văn
6.1. Về mặt lí luận
Khóa luận góp phần tìm hiểu thêm về tín hiệu thẩm mĩ gió, trăng, lửa
trong thơ Trần Đăng Khoa. Đây là tín hiệu đặc biệt được sử dụng rất nhiều lần
trong ngôn ngữ nghệ thuật, tạo nên những giá trị đặc sắc cho những tác phẩm
văn chương, ngôn ngữ văn chương nói chung và ngôn ngữ của tác giả trong đó
có Trần Đăng Khoa nói riêng. Việc tìm ra những ý nghĩa biểu trưng của gió,
trăng, lửa trong thơ Trần Đăng Khoa nhằm giúp bổ sung kiến thức về tín hiệu
thẩm mĩ trong văn chương được đầy đủ, toàn diện hơn.
6.2. Về mặt thực tiễn
Khóa luận có thể giúp nhiều người trong việc học tập, nghiên cứu và giảng
dạy bộ môn Ngữ văn trong các nhà trường trung học phổ thông theo hướng
khám phá, tiếp cận tác phẩm văn học từ góc độ nghệ thuật; góp phần nâng cao
chất lượng của mỗi giờ dạy Văn; khơi gợi khả năng cảm thụ văn học và tạo hứng
thú cho học sinh.
Kết quả của luận văn góp phần vào việc tìm hiểu thơ của Trần Đăng Khoa
sâu sắc và toàn diện, cũng như thấy được sự tài hoa của ông trong việc xây dựng
các tín hiệu thẩm mĩ gió, trăng, lửa mới lạ và độc đáo.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết.
Chương 2: Đặc điểm cấu tạo của các tín hiệu thẩm mĩ gió, trăng, lửa trong
thơ Trần Đăng Khoa.
Chương 3: Ý nghĩa biểu trưng của các tín hiệu thẩm gió, trăng, lửa trong
thơ Trần Đăng Khoa.
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CHƯƠNG 1:
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. TÍN HIỆU NGÔN NGỮ
1.1.1. Khái niệm
Ngôn ngữ đảm nhiệm những chức năng trọng đại trong đời sống con người và
xã hội loài người, trong đó hai chức năng cơ bản nhất là: chức năng tư duy và
chức năng giao tiếp. Để thực hiện được điều đó, ngôn ngữ đã được tổ chức theo
những nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc tín hiệu và nguyên tắc hệ thống, nói cách
khác ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu.
Tín hiệu ngôn ngữ nói riêng và tín hiệu nói chung đều là những dạng vật chất
tác động vào giác quan của con người để con người nhận thức và lĩnh hội được
một nội dung ý nghĩa cần thiết về hiểu biết, tư tưởng, tình cảm, hành động hay
cảm xúc. Rất nhiều tín hiệu xung quanh con người hiện nay thỏa mãn những yêu
cầu chung đó: đèn giao thông hay các biển hiệu giao thông, tiếng trống, chuông
báo hiệu giờ làm việc...
Trong số các tín hiệu mà con người sử dụng hiện nay, tín hiệu ngôn ngữ có
lịch sử lâu đời và diện phổ biến rộng khắp nhất. Từ khi ra đời cho đến nay, và ở
mọi nơi, mọi lúc, mọi lĩnh vực, con người đều dùng tín hiệu ngôn ngữ. Có thể
nói, ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu phổ biến nhất, lâu đời và quan trọng nhất
trong cuộc sống của con người.
Trong ngôn ngữ của mỗi dân tộc đều có nhiều đơn vị. Những đơn vị chỉ có
mặt âm thanh (âm vị, âm tiết) không phải là các tín hiệu. Hình vị tuy có ý nghĩa
nhưng không thể dùng độc lập để giao tiếp nên cũng không thể đóng vai tín hiệu
được. Còn các cụm từ, các câu, các văn bản là tập hợp của nhiều tín hiệu, là sản
phẩm do sự kết hợp các tín hiệu. Chỉ có các từ là đáp ứng được yêu cầu của tín
hiệu. Do đó, từ đây khi nói đến tín hiệu ngôn ngữ chủ yếu là nói đến đơn vị từ.
1.1.2. Các tính chất cơ bản của tín hiệu ngôn ngữ
1.1.2.1. Tín hiệu ngôn ngữ là tín hiệu nhân tạo
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Tín hiệu ngôn ngữ là tín hiệu nhân tạo do con người thỏa thuận ngầm mà
thành. Trong cuộc sống của con người cũng có nhiều tín hiệu nhân tạo: các biển
trên đường giao thông, tiếng còi tàu, các số nhà trên đường phố... Nhưng những
tín hiệu nhân tạo này có thời gian, không gian và công dụng hạn chế hơn nhiều
so với tín hiệu ngôn ngữ. Còn những loại tín hiệu khác là tín hiệu tự nhiên: mây
đen báo hiệu sắp mưa, khói báo hiệu có lửa...
1.1.2.2. Tín hiệu ngôn ngữ là tín hiệu âm thanh, tiếp nhận bằng thính giác
Khi thể hiện trên chữ viết, nó chuyển sang tín hiệu thị giác, tiếp nhận bằng
mắt. Nhiều tín hiệu khác chỉ là tín hiệu thị giác: biển hiệu chỉ đường, đèn giao
thông, hoặc chỉ là tín hiệu thính giác: tiếng còi tàu, tiếng pháo hiệu, tiếng chuông
đồng hồ báo giờ... Tín hiệu xúc giác, khứu giác, vị giác có số lượng hãn hữu,
nhất là các tín hiệu nhân tạo thì rất ít thuộc về xúc giác, khứu giác, vị giác.
Ví dụ: Tín hiệu xúc giác: chữ nổi của người mù.
Chính vì tín hiệu ngôn ngữ là tín hiệu thính giác nên đặc điểm âm thanh của
tín hiệu ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng: cao độ, trường độ, âm sắc, nhịp điệu,
ngữ điệu,... trong việc thể hiện và phân biệt nội dung, ý nghĩa. Những đặc điểm
âm thanh này sẽ có vai trò lớn khi tín hiệu ngôn ngữ được dùng là chất liệu cho
tín hiệu thẩm mĩ trong văn chương, nhất là khi các tác giả văn chương chủ ý khai
thác đặc điểm âm thanh để xây dựng tín hiệu thẩm mĩ.
Ví dụ: Trong đoạn thơ sau của tác giả Tố Hữu, ở tín hiệu thẩm mĩ thác có sự
đóng góp rất rõ của nhịp điệu để khác họa sự dữ dội, hiểm trở của thiên nhiên và
sự quyết tâm vượt khó trong lòng người (tín hiệu con thuyền):
Trập trùng thác Lửa, thác Chông
Thác Dài, thác Khổ, thác Ông, thác Bà
Thác, bao nhiêu thác cũng qua
Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời.
(Nước non ngàn dặm)
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Khi dùng chữ viết, thì ngoài các chữ ghi từ ngữ, các dấu hiệu chức viết cũng
góp phần đáng kể thể hiện nội dung: dấu câu, kiểu chữ, chữ số, bảng biểu, sơ đồ,
hình vẽ...
1.1.2.3. Tín hiệu ngôn ngữ
(cũng giống như các tín hiệu khác) luôn luôn có hai mặt: cái biểu đạt
(hình thức) và cái được biểu đạt (nội dung). Nhưng tín hiệu ngôn ngữ có quan hệ
võ đoán cao giữa hai mặt đó, tức là quan hệ không có lí do và không thể giải
thích được. Tuy tính võ đoán cũng có ở một số loại tín hiệu khác (màu đèn đỏ,
xanh, vàng để chỉ sự đi lại trong giao thông), nhưng ở tín hiệu ngôn ngữ, tính võ
đoán ở mức độ rất phổ biến: đại đa số tín hiệu ngôn ngữ mang tính võ đoán rất
cao. Không thê giải thích được vì sao người Việt lại dùng âm thanh cây, người
Hán dùng âm thanh mộc, người Nga dùng âm thanh derevo, người Pháp dùng âm
thanh arbre (để chỉ cá thể thuộc giới thực vật)
Tuy nhiên, mức độ võ đoán có thấp hơn ở một số loại tín hiệu ngôn ngữ
sau:
Các từ tượng thanh, mà hình thức âm thanh của chúng là do mô phỏng âm
thanh tự nhiên: rào rào, róc rách, đùng đoàng, gâu gâu... Nhưng các từ này
không chiếm số lượng lớn và không có vai trò thật quan trọng trong mỗi ngôn
ngữ. Vả chăng, sự mô phỏng âm thanh cũng không phải phụ thuộc vào sự lựa
chọn và thói quen hay sự ưa thích của từng dân tộc, từng cộng đồng: cùng một
đối tượng trong tự nhiên, mỗi ngôn ngữ vẫn mô phỏng ít nhiều khác nhau.
Các từ được cấu tạo phái sinh từ các từ - tín hiệu gốc. Tín hiệu gốc (từ
đơn) thường mang tính võ đoán cao. Còn các từ phái sinh (từ láy, từ ghép trong
tiếng Việt) đã có tính lí do ở mức độ nhất định giữa hình thức âm thanh và nội
dung ý nghĩa. Các từ đơn nhà, máy trong tiếng Việt có tính võ đoán rất cao,
nhưng khi tạo nên từ ghép nhà máy thì từ này đã có mức độ của tính có lí do, có
thể cắt nghĩa được (nhà có máy móc và ở đó con người làm việc bằng máy móc).
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Tuy nhiên, tính có lí do của các từ phái sinh cũng không phải tuyệt đối,
vẫn có mức độ võ đoán nhất định. Chẳng hạn, từ xe đạp của tiếng Việt để chỉ
một loại xe, trong đó dùng một đặc điểm (có chế vận hành - đạp) của sự vật để
định danh, nhưng ở một cộng đồng ngôn ngữ khác, người ta lại có thể “thỏa
thuận” dùng một đặc điểm khác để tạo từ định danh (hai bánh, kính coong,...)
Các nghĩa phái sinh, nghĩa chuyển. Giữa nghĩa gốc và âm thanh của tín hiệu từ là mang tính võ đoán rất cao. Nhưng giữa nghĩa chuyển (nghĩa phái sinh) ở từ
đa nghĩa với nghĩa gốc và với âm thanh của từ đã có mối quan hệ có lí do: giống
nhau ở một hay một số nét nghĩa nào đó. So sánh nghĩa từ đơn đầu (nghĩa gốc:
bộ phận trên cùng của người hay bộ phận trước hết ở con vật, có chứa bộ não
điều khiển cơ thể) với nghĩa của nó trong các tổ hợp: đầu bàn, đầu cây thước kẻ,
đầu bút chì (phần trước tiên của đồ vật); đầu núi đầu sông, đầu đường, đầu làng
(bộ phận trước tiên của một không gian); đầu ngày, đầu tháng, đầu năm, đầu thế
kỉ (phần trước hết của một khoảng thời gian); đầu câu chuyện, mở đầu, lời nói
đầu (phần trước hết của một sự việc)... thì thấy ở nghĩa gốc, mối quan hệ với
hình thức âm thanh của nó là hoàn toàn võ đoán, nhưng nghĩa của đầu trong các
cách dùng sau đã có tính lí do: đều chỉ phần dưới trước hết hay trên cùng của
một vật nào đó. Vì thế, các nghĩa chuyển được hình thành trên cơ sở mối quan hệ
nào đó và được giải thích thông qua nghĩa gốc và dựa trên mối quan hệ với nghĩa
gốc. Trong mỗi ngôn ngữ, hiện tượng từ đa nghĩa chiếm một lượng lớn. Chính
điều đó cũng làm giảm bớt mức độ võ đoán của của tín hiệu ngôn ngữ. Như vậy,
tín hiệu ngôn ngữ tuy có tính võ đoán rất cao trong mối quan hệ giữa cái biểu đạt
và cái được biểu đạt, nhưng tính võ đoán cũng không phải ở mức tuyệt đối.
Tín hiệu ngôn ngữ có tính hình tuyến: Các tín hiệu phải lần lượt được tạo ra
và lần lượt được tiếp nhận, lĩnh hội, chứ không thể ở trong tình trạng xuất hiện
đồng thời. Đây chính là sự nối tiếp theo trật tự thời gian: chỉ có một chiều như
một đường chỉ. F.D.Sausure viết: “Vốn là vật nghe được, cái biểu hiện diễn ra
trong thời gian và có những đặc điểm vốn là của thời gian: a) nó có một đại
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lượng; và b) đại lượng đó chỉ có thể đo trên một chiều mà thôi; đó là một đường
chỉ, một tuyến”
Điều đó cũng thể hiện ở dạng ngôn ngữ viết: các kí hiệu chữ viết cũng cần kế
tiếp theo hình tuyến, dù có viết theo thứ tự từ trên xuống dưới theo cột dọc và từ
phải sang trái như chữ viết Trung Quốc, hay viết theo thứ tự trừ trái sang phải
theo hàng ngang và từ trên xuống dưới như các hệ chữ La tinh. Khi tiếp nhận
tiếng nói và chữ viết cũng cần theo tính hình tuyến: âm đến âm, từ đến từ, câu
đến câu, đoạn đến đoạn,...Một số loại tín hiệu khác không theo tính hình tuyến,
nhất là các tín hiệu thị giác: các chi tiết trên sơ đồ, trên bức vẽ, trên bản đồ,... đều
đồng hiện và được tiếp nhận đồng thời.
Chính tính hình tuyến của tín hiệu ngôn ngữ dẫn đến một hệ quả quan trọng:
trong ngôn ngữ không phải chí có bản thân các tín hiệu, mà cả thứ tự các tín hiệu
cũng đóng vai trò cần yếu trong việc thể hiện nội dung ý nghĩa: thay đổi nghĩa,
làm mất nghĩa, thêm nghĩa biểu cảm, nhấn mạnh ý,... khi thứ tự các từ thay đổi,
tuy vẫn là từ ngữ ấy. So sánh: thịt gà / gà thịt; tháng ba / ba tháng; củi một cành
khô lạc mấy dòng/ Một cành củi khô lạc mấy dòng
Tính hình tuyến của ngôn ngữ vừa là ưu thế, vừa là hạn chế khi sử dụng ngôn
ngữ làm chất liệu để sáng tạo nghệ thuật văn chương. Nhờ tính hình tuyến mà
văn chương có thể trần thuật, miêu tả diễn biến bất tận, không hề bị giới hạn về
thời gian của các biến cố hay tâm trạng. Song cũng vì tính hình tuyến mà ngôn
ngữ lại bị hạn chế khi muốn diễn tả những sự kiện xảy ra đồng thời ở những
điểm không gian khác nhau. Lúc đó, ngôn ngữ đành phải tuyến tính hóa không
gian nhiều chiều: lần lượt sắp xếp các sự kiện hay biến cố để kể hoặc tả theo một
thứ tự nhất định.
1.1.2.4. Tín hiệu ngôn ngữ mang tính đa trị
Ở nhiều loại tín hiệu, mối quan hệ giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt là
1/1, nghĩa là ứng với 1 cái biểu đạt chỉ có một cái được biểu đạt. Đó là mối quan
hệ đơn trị.
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Ví dụ: trong tín hiệu đèn giao thông: màu xanh chỉ ứng với nghĩa được đi,đỏ
chỉ ứng với nghĩa dừng lại và màu vàng chỉ ứng với nghĩa là chuẩn bị.
Tín hiệu ngôn ngữ có tính đa trị: cùng một hình thức âm thanh có nhiều giá trị
biểu đạt. Điều này xảy ra ở mọi ngôn ngữ và rõ nhất ở các hiện tượng đa nghĩa
và đồng âm. Trong đó một từ đa nghĩa, như trên đã nói, cùng một hình thức âm
thanh mà ứng với nhiều nghĩa, hơn nữa các nghĩa đó có mối quan hệ với nhau,
tạo nên một hệ thống vi mô. Chẳng hạn, cùng một hình thức âm thanh đánh
nhưng theo Từ điển tiếng Việt có đến 27 nghĩa.
Tính đa trị của tín hiệu ngôn ngữ còn thể hiện ở chỗ nhiều tín hiệu (từ)
đồng thời thực hiện nhiều chức năng khác nhau trong giao tiếp ngôn ngữ.
Ví dụ: Từ mời vừa có thể thực hiện chức năng trần thuật (Nó mời tôi sang
chơi), vừa thực hiện chức năng ngôn hành (Tôi mời anh sang chơi).
Các từ chỉ quan hệ thân tộc trong tiếng Việt: cụ, ông, bà, bố, mẹ... là các từ đa
chức năng: vừa dùng để thực hiện chức năng định danh, miêu tả (chỉ nhân vật
được nói tới, ngôi thứ 3), vừa có thể dùng để tự xưng (ngôi thứ nhất), vừa có thể
dùng để hô gọi người đối thoại (ngôi thứ 2),...
1.1.2.5. Tín hiệu ngôn ngữ có tính biểu cảm
Ở nhiều loại tín hiệu, cái được biểu đạt thuần túy mang nội dung lí trí,
không hề mang sắc thái biểu cảm, dù ở mức độ rất nhỏ: Tiếng trống hay tiếng
kẻng báo giờ học, giờ làm việc, biển giao thông trên đường, tiếng chuông đồng
hồ,... không hề có sắc thái vui mừng, sung sướng, buồn bực, hay tức giận... Tín
hiệu ngôn ngữ (từ) không chỉ để biểu hiện những nội dung lí trí, kết quả của
nhận thức, mà thường còn thể hiện tình cảm, cảm xúc của con người. Điều đó
không chỉ có ở các từ chuyên thể hiện tình cảm, cảm xúc (các tình thái từ: ối,
chao ôi, chà...), hay các từ có nghĩa về tâm lí, tình cảm (yêu, ghét, thương,
thù,...) mà cả ở các từ gọi tên sự vật, hiện tượng, hoạt động, tính chất. Nó tạo nên
thành phần nghĩa biểu thái trong từ. So sánh các từ: cho, tặng, biếu, kỉ niệm, bố
thí, hiến, dâng... Từ cho mang sắc thái biểu cảm trung hòa: đưa vật sở hữu của
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mình để người khác mà không cần trả lại hay đổi bằng tiền hoặc vật khác. Các từ
biếu, dâng, hiến... ngoài nghĩa chung như từ cho còn có sắc thái kính trọng. Còn
các từ bố thí, thí thì trái lại, mang sắc thái khinh miệt.
Tính biểu cảm của tín hiệu ngôn ngữ là một nhân tố rất qua trọng trong khi
sử dụng ngôn ngữ để sáng tạo văn chương. Văn chương, cũng như các ngành
nghệ thuật khác, luôn luôn cần thể hiện tâm trạng, tình cảm, cảm xúc của con
người và khơi gợi, bồi dưỡng những tình cảm, cảm xúc, thẩm mĩ ở người đọc,
người nghe. Ngôn ngữ văn chương, khác biệt với ngôn ngữ khoa học, hay ngôn
ngữ hành chính rất rõ ở tính chất biểu cảm. Bản thân tín hiệu ngôn ngữ đã có
tính biểu cảm - điều mà nhiều loại tín hiệu khác (tín hiệu giao thông, tín hiệu báo
giờ làm việc, tín hiệu trong quân sự,...) không thể có được. Đó chính là một
thuận lợi cho việc sử dụng ngôn ngữ để sáng tạo văn chương.
1.1.2.6. Tín hiệu ngôn ngữ có một đặc điểm bản chất là tính hệ thống
Các tín hiệu ngôn ngữ tuy vô cùng lớn về số lượng và đa dạng về các mặt âm
thanh, ý nghĩa, chức năng, giá trị... nhưng luôn luôn nằm trong những mối quan
hệ hệ thống với nhau. Không có tín hiệu nào tồn tại biệt lập, rời rạc ở bên ngoài
hệ thống. Mỗi hệ thống là một chỉnh thể bao gồm nhiều yếu tố (ít nhất là hai tín
hiệu) và các yếu tố đó luôn luôn có quan hệ, tương tác và chế định lẫn nhau.
Có những hệ thống vi mô như hệ thống các nghĩa trong một từ đa nghĩa.
Ngoài ví dụ về hiện tượng đa nghĩa mà trên đây đã đề cập đến, có thể xem thêm
ví dụ về các nghĩa của từ đa nghĩa chạy trong tiếng Việt, trong đó các nghĩa luôn
luôn bảo lưu một hay số nét nghĩa trong nghĩa gốc:
+ Tự vận động của người hay con vật, bằng chân, trên mặt đất, với tốc độ
cao: ngựa chạy, tôi chạy ra chợ...
+ Chuyển động từ dời chỗ của vật với tốc độ nhanh: xe chạy, tàu chạy...
+ Vận động tại chỗ nhưng được coi là nhanh: máy chạy, đồng hồ chạy...
+ Tìm kiếm người hay vật cần thiết một cách khẩn trương, nhanh chóng:
chạy gạo, chạy tiền, chạy thuốc...
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+ Trốn tránh người hay vật nguy hiểm một cách khẩn trương: chạy lụt,
chạy bom đạn...
+ Tiêu thụ nhanh hàng hóa: hàng bán chạy...
Các hoạt động hay trạng thái mà từ chạy biểu hiện tuy thuộc những lĩnh
vực khác nhau, nhưng đều mang nét nghĩa chung về tốc độ: nhanh, khẩn trương,
mau lẹ... Chính nét nghĩa đó là sợi dây liên kết các nghĩa trên thành một hệ thống
ngay trong lòng của một từ.
Tầm rộng lớn hơn là các hệ thống vĩ mô của các tín hiệu ngôn ngữ (các từ).
Các từ của một ngôn ngữ tập hợp thành các hệ thống với các cấp độ lớn nhỏ
khác nhau và thuộc các bình diện khác nhau.
- Về hình thức âm thanh: Những từ cùng âm mà khác nghĩa, tạo nên hệ thống
đồng âm. Chúng có mối liên hệ với nhau chỉ về mặt âm thanh. Mỗi ngôn ngữ
đều có hiện tượng đồng âm
- Về cấu tạo: Những từ (tín hiệu ngôn ngữ) có cấu trúc hay đặc điểm cấu tạo
giống nhau tập hợp thành hệ thống. Theo một quan niệm phổ biến, ở tiếng Việt
có hệ thống từ đơn, từ ghép, từ láy. Mỗi hệ thống đó lại phân biệt thành mộ số hệ
thống nhỏ hơn. Hệ thống hóa thành bảng sau:
Kiểu từ
Từ đơn

Từ láy

Từ ghép

Các tiểu loại

Ví dụ

Từ đơn một tiếng

cây, bàn, ghế, đi, mà...

Từ đơn nhiều tiếng

bồ hóng, xi măng, lê ki ma...

Từ láy hoàn toàn

chuồn chuồn, xanh xanh...

Từ láy bộ phận

đẹp đẽ, lập lòe, lùng thùng...

Từ ghép đẳng lập

đất nước, xinh đẹp...

Từ ghép chính phụ

xe đạp, máy bơm, cá chép...

- Về đặc điểm ngữ pháp: Các tín hiệu - từ trong ngôn ngữ có đặc điểm
ngữ pháp, do đó căn cứ vào những đặc điểm này mà ngôn ngữ học phân xuất
thành các từ loại. Mỗi từ loại là một hệ thống. Bên trong mỗi từ loại còn phân
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biệt các tiểu loại. Ở tiếng Việt, mỗi từ loại có đặc điểm về ý nghĩa ngữ pháp, về
khả năng kết hợp với các từ chứng và tiểu loại có thể trình bày trong bảng sau:
Từ loại
Danh từ

Số từ
Động từ

Tính từ

Đại từ

Phụ từ

Các tiểu loại

Ví dụ

Danh từ riêng

Sơn La, Hà Nội

Danh từ chung

Cây, nhà, xe

Số từ chỉ số lượng

Một, hai, mười, hai mươi

Số từ chỉ thứ tự

(thứ) sáu, (thứ) bảy, (tháng) ba

Động từ độc lập

Ăn, chạy, phát biểu

Động từ không độc lập

Dám, nên, cần, được

Tính từ thang độ

Sâu, nông, đẹp, xấu

Tính từ không thang độ

Cái, đực, riêng, chung

Đại từ xưng hô

Tôi, tao, mày,họ

Đại từ để hỏi

Ai, gì, nào, sao, đâu

Đại từ chỉ định

Này, kia, ấy, nọ

Phụ từ cho danh từ

Những, mọi, mỗi, từng

Phụ từ cho động từ

Sẽ, đã, mới, lại

Phụ từ cho tính từ

Rất, lắm

Quan hệ từ đẳng lập

Và, với, cùng, nhưng, song,
hoặc

Quan hệ từ

Tình thái từ

Quan hệ từ phụ thuộc

Của, vì, tại

Trợ từ

Chính, đích, ngay, cả, tận

Thán từ

Ôi, chà chà, ủa, chao ôi

Tiểu từ tình thái

À, ư, nhỉ, nhé, hình như, có lẽ

Còn có thể phân lập mỗi tiểu loại thành một số hệ thống nhỏ hơn. Chẳng
hạn, trong động từ độc lập có thể phân biệt các động từ chỉ hành động, quá trình,
trạng thái, tư thế, quan hệ, nói năng, suy nghĩ. Hoặc trong danh từ chung còn
phân biệt danh từ chỉ người, vật, khái niệm trừu tượng, chỉ chất liệu, chỉ đơn vị,
chỉ sự vật tổng hợp...
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Nhìn chung, về đặc điểm ngữ pháp, toàn bộ kho từ vựng tiếng Việt hình
thành những hệ thống lớn nhỏ thuộc nhiều cấp độ. Mỗi hệ thống là một tập hợp
từ giống nhau về ý nghĩa ngữ pháp, về khả năng kết hợp để tạo ngữ và câu, về
chức năng trong câu.
- Về ngữ nghĩa: Số lượng vô cùng lớn của từ trong mỗi ngôn ngữ cũng
hình thành những hệ thống ngữ nghĩa, trong đó mỗi từ nằm trong quan hệ về
nghĩa với với những từ khác.
Lớn nhất là hệ thống các trường nghĩa, mỗi trường nghĩa là một tập hợp từ
có chung một hay một vài nét nghĩa. Xét theo thành phần nghĩa có sự phân biệt
trường nghĩa biểu vật, trường nghĩa biểu niệm và trường nghĩa liên tưởng.
* Trường nghĩa biểu vật tập hợp các từ có chung nét nghĩa biểu vật khái
quát. Mỗi trường nghĩa biểu vật lại phân lập thành các tiểu trường.
Ví dụ: Trường nghĩa “người” tập hợp tất cả nhưng từ ngữ biểu hiện người
và những phương tiện thuộc về người. Nó bao gồm một số tiểu trường:
+ Tiểu trường cơ thể người: đầu, tay, mắt, chân, ruột...
+ Tiểu trường dân tộc: Kinh, Thái, Mường...
+ Tiểu trường nghề nghiệp: nông dân, công nhân, giáo viên...
+ Tiểu trường tinh thần: yêu, ghét, thích, quý, sợ...
Mỗi tiểu trường nghĩa trên lại có thể tiếp tục phân lập các tiểu trường ở
cấp độ thấp hơn.
Ví dụ:
+ Tiểu trường mắt: có cấu tạo (lòng đen, con ngươi, mi, mí...), hình dáng
(lá răm, xếch, tròn...), màu sắc (đen, xanh, nâu...), hoạt động (nhìn, trông, ngắm,
nheo...), trạng thái (sáng, mờ, mù...)
* Theo nghĩa biểu niệm, các từ trong mỗi ngôn ngữ cũng hình thành các
trường nghĩa biểu niệm. Mỗi trường nghĩa biểu niệm là một tập hợp các từ có
chung cấu trúc nghĩa biểu niệm.
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Ví dụ: một trường nghĩa biểu niệm hình thành theo cấu trúc nghĩa: hoạt
động phân chia đối tượng thành nhiều phần nhỏ. Trường nghĩa này có thể phân
chia thành những trường nghĩa nhỏ như:
+ Hoạt động bằng tay: chặt, cắt, cưa..
+ Hoạt động bằng tư duy: chí, phân tích, phân chia...
* Theo nghĩa liên tưởng: các từ trong mỗi ngôn ngữ còn hình thành hệ
thống trường nghĩa liên tưởng: tất cả các từ mà người bản ngữ có thể liên tưởng
từ một kích thích ban đầu
Ví dụ: trăng phát động cả một trường nghĩa liên tưởng trong tâm trí người
Việt Nam thời nay: tròn, khuyết, chú Cuội, chị Hằng, ngày rằm, trung thu,
nguyệt thực...
Tóm lại, mỗi từ trong ngôn ngữ là một tín hiệu và mỗi từ luôn luôn nằm
trong hệ thống nào đó với các từ khác mà không thể ở trạng thái biệt lập, đơn lẻ.
Do tính chất đa bình diện của tín hiệu - từ, mà một từ có thể nằm trong nhiều hệ
thống khác nhau. Từ đó có thể khẳng định bản chất hệ thống của ngôn ngữ nói
chung và của tín hiệu ngôn ngữ nói riêng. Chính bản chất hệ thống đã đảm bảo
cho ngôn ngữ thực hiện những chức năng trọng đại trong tư duy và giao tiếp
giữa triệu triệu thành viên của một cộng đồng ngôn ngữ, và trong suốt bao thế kỉ
của lịch sử phát triển của cộng đồng.
Ngoài những tính chất trên, ngôn ngữ nói chung và tín hiệu ngôn ngữ nói
riêng còn có những đặc tính là tính toàn dân, tính dân tộc, tính bất biến, tính khả
biến, tính chất siêu ngôn ngữ.
1.2. TÍN HIỆU THẨM MĨ
1.2.1. Khái niệm
Tín hiệu thẩm mĩ là loại tín hiệu có chức năng thẩm mĩ: biểu hiện cái đẹp,
truyền đạt và bồi dưỡng cảm xúc về cái đẹp. Nó cũng cần có hai mặt: cái biểu
đạt và cái được biểu đạt là ý nghĩa thẩm mĩ.
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Mỗi loại hình nghệ thuật đều có tín hiệu thẩm mĩ, tuy được tạo ra bằng các
chất liệu và phương thức khác nhau. Trong văn chương, chất liệu là ngôn ngữ
hằng ngày của con người, là các tín hiệu ngôn ngữ. Nhưng khi sáng tác, người
nghệ sĩ đã dùng chất liệu ngôn ngữ để tạo ra các tín hiệu thẩm mĩ trong văn
chương. Mỗi tín hiệu thẩm mĩ trong văn chương cũng có ý nghĩa và chức năng
thẩm mĩ của nó.
Ví dụ: Câu ca dao
Thuyền về có nhớ bến không
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
Dùng các tín hiệu thông thường mà mọi người Việt Nam đều biết. Nhưng mọi
người Việt Nam trưởng thành đều hiểu: câu ca không chỉ nói chuyện thuyền bến,
sông nước, mà cao đẹp hơn nó thể hiện tình cảm thủy chung giữa một người con
gái với một người con trai. Thuyền và bến gắn bó với nhau theo mối quan hệ mật
thiết mà sự tồn tại của cái này là lẽ tồn tại của cái kia: thuyền cần có bến, bến
sinh ra để cho thuyền, không thể có thuyền mà không có bến, cũng như không
thể có bến mà không có thuyền. Nhưng có lúc thuyền và bến phải xa nhau,
thuyền chuyển dời, còn bến thì tĩnh tại một chỗ. Tuy vậy, khôn lúc nào bến
không nhớ đến thuyền. Từ đó, những tín hiệu thuyền và bến đã trở thành tín hiệu
thẩm mĩ để biểu hiện cho tình cảm con người. Người con gái và người con trai
cũng sinh ra và tồn tại trên cõi đời theo một mối quan hệ tương hỗ, chế định
nhau và cũng có lúc họ tạm xa nhau. Nhưng trong hoàn cảnh nào thì người con
gái vẫn giữ tấm lòng thủy chung. Đó chính là một ý nghĩa thẩm mĩ cao đẹp làm
cho thuyền và bến trong câu ca dao này trở thành tín hiệu thẩm mĩ.
1.2.2. Quan hệ giữa tín hiệu ngôn ngữ và tín hiệu thẩm mĩ
Tín hiệu ngôn ngữ là chất liệu để tạo nên tín hiệu thẩm mĩ trong văn chương.
Để làm được điều đó nó cần có quá trình chuyển hóa nhờ sự sáng tạo của các
nghệ sĩ và sự lĩnh hội, cảm thụ của độc giả.
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IU. M Lotman viết: “văn học có tính nghệ thuật nói bằng một thứ ngôn ngữ
đặc biệt, thứ ngôn ngữ được xây chồng lên trên ngôn ngữ tự nhiên với tư cách là
hệ thống thứ hai. Bởi vậy mà người ta xác định nó như là hệ thống mô hình hóa
thứ hai...Từ điều đã nói trên suy ra rằng, nghệ thuật ngôn từ dù cũng dựa vào
ngôn ngữ tự nhiên, nhưng lại chỉ với điều kiện là để cải biến nó thành thứ ngôn
ngữ của mình - ngôn ngữ thứ sinh, ngôn ngữ của nghệ thuật”. Do đó, cần xem
xét sự chuyển hóa từ tín hiệu ngôn ngữ thông thường (tự nhiên) thành tín hiệu
thẩm mĩ trong nghệ thuật văn chương.
Như đã nói tín hiệu ngôn ngữ có hai mặt: cái biểu đạt là âm thanh (ở dạng
viết là chữ viết) và cái được biểu đạt là nội dung nhận thức, tình cảm, tư tưởng
của con người. Khi cấu tạo tín hiệu thẩm mĩ, tổng thể hai mặt của tín hiệu ngôn
ngữ đóng vai trò cái biểu đạt cho tín hiệu thẩm mĩ, còn cái được biểu đạt của tín
hiệu thẩm mĩ lại là một ý nghĩa thẩm mĩ, được chuyển hóa từ tác động qua lại
của nhiều nhân tố: từ ý nghĩa của tín hiệu ngôn ngữ, từ ngữ cảnh, từ sự cảm thụ
của độc giả.
Ví dụ: Câu ca dao
Thuyền về có nhớ bến không
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
sở dĩ thuyền và bến trở thành tín hiệu thẩm mĩ là nhờ sự tích hợp của các
nhân tố:
+ Ý nghĩa vốn có trong ngôn ngữ tự nhiên của các từ thuyền, bến: thể hiện
hai sự vật nơi sông nước, gắn bó tương hỗ và có thể ở trạng thái xa rời nhau,
nhưng có ngày thuyền sẽ cập bến.
+ Ngữ cảnh văn hóa: vốn hiểu biết chung của con người về thuyền, bến, về
quan hệ của chúng, về tình trạng xa rời và cả về sự cập bến của thuyền sau
những chuyến ra đi.
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+ Sự hiện diện trong câu ca dao của cả hai từ thuyền và bến cùng các từ
ngữ khác vốn thuộc trường nghĩa con người như: về, nhớ, dạ, khăng khăng, đợi
(đây là văn cảnh – một yếu tố thuộc ngữ cảnh).
1.2.3. Phương thức xây dựng tín hiệu thẩm mĩ
Theo Bùi Minh Toán, trong tín hiệu thẩm mĩ có nguồn gốc từ nhiều cơ sở
khác nhau, hơn nữa nó được tạo ra từ chất liệu là các tín hiệu ngôn ngữ thông
thường. Do đó nó phải được tạo ra theo những phương thức nhất định để cho
người khác có thể tiếp nhận và lĩnh hội được ý nghĩa thẩm mĩ từ đó. Tuy tín hiệu
thẩm mĩ rất đa dạng trong nghệ thuật văn chương, và thuộc hai cấp độ vĩ mô và
vi mô nhưng chúng đều được cấu tạo theo hai phương thức chính là ẩn dụ và
hoán dụ:
1.2.3.1. Ẩn dụ
Ẩn dụ chính là phương thức dựa trên sự tương đồng nào đó đối tượng
trong hiện thực thông qua tín hiệu ngôn ngữ với tín hiệu thẩm mĩ. Đây là mối
quan hệ bộ ba, nhà văn đã phát hiện ra trong sự vật, hiện tượng tiềm ẩn một mối
quan hệ tương đồng với ý nghĩa thẩm mĩ định biểu hiện và dùng từ ngữ vốn là
tên gọi sự vật, hiện tượng đó để làm chất liệu xây dựng tín hiệu thẩm mĩ.
Với phương thức ẩn dụ, để xây dựng tín hiệu thẩm mĩ, các tác giả cần trải
qua một quá trình với nhiều công đoạn:
+ Quan sát, nhận thức, cảm nhận, phát hiện ra đối tượng hàm chứa sự
tương đồng với ý nghĩa thẩm mĩ định thể hiện.
+ Lựa chọn và sử dụng từ ngữ (tín hiệu ngôn ngữ) gọi tên đối tượng trong
hiện thực.
+ Chuyển hóa tín hiệu ngôn ngữ thành tín hiệu thẩm mĩ: giữ nguyên cái
biểu đạt, nhưng chuyển cái được biểu đạt của tín hiệu ngôn ngữ thành cái được
biểu hiện của tín hiệu thẩm mĩ (ý nghĩa thẩm mĩ).
1.2.3.2. Hoán dụ

22

Phương thức hoán dụ khi xây dựng tín hiệu thẩm mĩ cũng cùng một
nguyên tắc với phương thức hoán dụ trong ngôn ngữ thông thường: dựa trên
quan hệ tương cận. Quan hệ tương cận không chỉ là sự gần gũi về không gian mà
còn có mối quan hệ gắn bó với nhau, luôn đi đôi với nhau, kéo theo nhau hay tồn
tại song song với nhau.
Ví dụ: Trong ngôn ngữ thông thường người và các bộ phận cơ thể nằm
trong quan hệ tương cận, do đó có thể dùng từ gọi tên bộ phận cơ thể người để
chỉ cả con người: miệng (Nhà tôi có bốn miệng ăn), chân (Anh ấy là một chân
hậu vệ xuất sắc), tim (Một túp lều tranh hai trái tim vàng).
Hoán dụ trong ngôn ngữ thông thường rất đa dạng, còn trong văn chương
khi xây dựng tín hiệu thẩm mĩ theo phương thức hoán dụ cũng có thể xuất phát
từ nhiều phương diện khác nhau của mối quan hệ tương cận.
Ví dụ:
Sống trong cát chết vùi trong cát
Những trái tim như ngọc sáng ngời
(Mẹ Tơm, Tố Hữu)
Tim là một tín hiệu thẩm mĩ được xây dựng theo phương thức hoán dụ để
chỉ những người mẹ như mẹ Tơm giàu tình yêu thương các chiến sĩ cánh mạng
và giàu lòng yêu nước.
Hai phương thức ẩn dụ và hoán dụ là hai phương thức chủ yếu để xây
dựng tín hiệu ngôn ngữ. Nhưng trong thực tiễn sáng tạo, các tác giả thường thực
hiện phối hợp hai phương thức trên với một số biện pháp nghệ thuật thuộc các
lĩnh vực khác nhau trong ngôn ngữ: các biện pháp về ngữ âm, từ vựng, ngữ
pháp. Với sự phối hợp như thế, tác phẩm văn chương có được giá trị và hiệu quả
thẩm mĩ cao.
1.2.4. Các tính chất của tín hiệu thẩm mĩ
1.2.4.1. Tính hình tuyến
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Trong ngôn ngữ hàng ngày, tín hiệu ngôn ngữ đã có một đặc trưng có bản
là tình hình tuyến. Khi làm chất liệu để tạo nên các tín hiệu thẩm mĩ, tính hình
tuyến vẫn là đặc điểm có bản của các tín hiệu thẩm mĩ. Nó thể hiện ở sự kế tiếp
lần lượt của các tín hiệu theo tuyến thời gian một chiều, chứ không thể đồng thời
hiện ra như các sự vật tồn tại trong không gian.
Trong tác phẩm văn chương, các tín hiệu thẩm mĩ vi mô lần lượt kế tiếp
theo hình tuyến, còn tín hiệu vĩ mô dần hình thành để đến phần kết thúc, tác
phẩm mới hiện lên trọn vẹn và thể hiện một ý nghĩa thẩm mĩ thống nhất. Đó là
điểm khác biệt giữa tín hiệu thẩm mĩ trong văn chương và tín hiệu thẩm mĩ ở
nhiều ngành nghệ thuật khác (hội họa, kiến trúc, điêu khắc), ở đó các tín hiệu
thẩm mĩ vi mô và tín hiệu thẩm mĩ vĩ mô không nhất thiết kế tiếp nhau theo trục
thời gian mà cơ bản là đồng thời hiện diện trong không gian nhiều chiều.
1.2.4.2. Tính biểu cảm
Trong tác phẩm văn chương, tính biểu cảm là nhu cầu không thể thiếu.
Khi sáng tác tác phẩm, tác giả thể hiện thái độ, tình cảm, cảm xúc của mình đồng
thờ truyền cảm đến độc giả. Còn khi tiếp nhận, người đọc lại được khơi gợi, bồi
dưỡng, hoàn thiện những cảm xúc, tình cảm qua các tín hiệu thẩm mĩ. Đặc trưng
cảm xúc là một đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ văn chương, và đặc trưng đó
được hình thành và tích lũy từ tín hiệu thẩm mĩ.
Biểu cảm dương tính khi tín hiệu thẩm mĩ thể hiện được sắc thái tích cực,
tốt đẹp, biểu hiện sự hài lòng đối với sự vật, hiện tượng được nói đến và cũng
khơi gợi ở độc giả những sắc thái tương ứng.
Biểu cảm âm tính thì trái lại, tạo nên những cảm xúc tiêu cực, nặng nề,
căm ghét thậm chí dẫn đến những mong ước hủy bỏ, tiêu diệt. Đó là tác phẩm
khi xây dựng tín hiệu thẩm mĩ nói về mặt trái của cái đẹp, là cái phản thẩm mĩ,
thậm chí là cái ác, cái cần lên án, tiêu diệt, nhưng nhằm mục đích khẳng định cái
đẹp.
Bản thân tín hiệu ngôn ngữ vốn đã có tình biểu cảm, nhưng khi dùng làm
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chất liệu cho nghệ thuật văn chương thì nó tạo nên tín hiệu thẩm mĩ mang tính
biểu cảm ở mức độ rõ rệt hơn. Tất nhiên, tính biểu cảm cảu tín hiệu thẩm mĩ
không chỉ có sơ sở từ tính biểu cảm của chất liệu ngôn ngữ mà nó còn được tạo
nên bởi tài năng nghệ thuật của nghệ sĩ ngôn từ.
1.2.4.3. Tính cá thể
Ngôn ngữ mang tính toàn dân. Mỗi cá nhân trong một cộng đồng ngôn
ngữ nhìn chung đều sở hữu và sử dụng một hệ thống tín hiệu ngôn ngữ chung.
Các tín hiệu này chỉ hiện thực hóa cụ thể hay có sự chuyển hóa nào đó phụ thuộc
vào ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp. Tín hiệu thẩm mĩ thì trái lại: nó mang
tính cá thể. Nghĩa là, tín hiệu thẩm mĩ do cá nhân sáng tạo ra, mang nét nghĩa
của ngườ sáng tác, thể hiện cái mới, có thể không lặp lại. Điều đó đáp ứng nhu
cầu sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật: công chúng luôn luôn đòi hỏi nghệ thuật
phải sáng tạo, phái có cái mới; hơn nữa điều đó tạo nên sức hấp dẫn và giá trị
của nghệ thuật.
Với sự sáng tạo của cá nhân tác giả, có nhiều tín hiệu thẩm mĩ rất độc đáo,
do đó nó có sức hấp dẫn và giá trị nghệ thuật cao.
Ví dụ: Tiếng chim là một hiện tượng tự nhiên, quen thuộc với mọi người
nhưng Thanh Hai đã cảm nhận và xây dựng thành một tín hiệu thẩm mĩ độc đáo,
có sức truyền cảm mạnh mẽ, khó quên:
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Tùng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng
(Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải)
Các tín hiệu giọt, long lanh, rơi, đưa tay, hứng rất độc đáo để nói về tiếng
chim hót. Thanh Hải đã dùng biện pháp chuyển đổi cảm giác biến âm thanh
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thành vật hữu hình, có màu sắc, có hình khối, có thể cảm nhận được bằng thị
giác, xúc giác. Chính sự độc đáo này đẫ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người
đọc.
Có những tín hiệu thẩm mĩ (vĩ mô hay vi mô) được nhiều tác giả xây dựng
từ cùng một nguồn gốc hiện thực và từ cùng một tín hiệu ngôn ngữ, nhưng chúng
vẫn là những tín hiệu thẩm mĩ khác nhau, mang nét riêng và có giá trị nghệ thuật
riêng.
Là một sản phẩm do nhà nghệ sĩ sáng tạo ra, tín hiệu thẩm mĩ mang tính
cá thể, đặc thù. Đó vừa là một yêu cầu, vừa là một ưu thế của tín hiệu thẩm mĩ so
với tín hiệu ngôn ngữ. Ngay những tín hiệu có cùng một cái biểu đạt (cùng một
tín hiệu ngôn ngữ), do cùng một tác giả tạo ra nhưng trong những ngữ cảnh khác
nhau, nó vẫn mang những nét riêng, không lặp lại, thể hiện những ý nghĩa thẩm
mĩ khác nhau.
Ví dụ: Tín hiệu trăng trong Tryện Kiều của Nguyễn Du khi là vầng trăng
vằng vặc giữa trời như một đấng thiêng liêng chứng giám cho mối tình trong
sang giữa Thúy Kiều và Kim Trọng; khi lại là trăng già độc địa biểu trưng cho
cái ác, cái độc trong tự nhiên đối với hạnh phúc của con người; khi là nửa vành
trăng khuyết ba sao giữa trời biểu trưng cho tâm trạng nhớ nhung của Thúy
Kiều; khi là trăng mới chỉ vẻ non tươi, mới mẻ trên khuôn mặt Mày ai trăng mói
in ngần; khi là trăng tàn biểu trưng cho những tháng ngày ở cuối chặng đường
đời Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa.
1.2.4.4. Hằng thể và biến thể của tín hiệu thẩm mĩ
Trong Tín hiệu học, người ta phân biệt điển dạng (hay hằng thể) và hiện
dạng (hay biến thể) của mỗi tín hiệu. Điển dạng là tín hiệu trong tính trừu tượng
bất biến của nó, còn gọi là hằng thể của tín hiệu. Hiện dạng là tín hiệu trong tính
cụ thể, khả biến của nó, còn gọi là các biến thể của tín hiệu. Trên thực tế, người
ta chỉ gặp các hiện dạng hay biến thể của tín hiệu với những biểu hiện không
hoàn toàn giống nhau trong những lần xuất hiện.
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Đối với tín hiệu thẩm mĩ cũng vậy. Nghiên cứu các tín hiệu thẩm mĩ trên
thực tế chính là nghiên cứu các biến thể của chúng. Như vậy, có thể hiểu biến thể
của tín hiệu thẩm mĩ là tín hiệu thẩm mĩ trong tín hiệu thẩm mĩ các lần xuất hiện
của nó. Ở mỗi lần xuất hiện, tín hiệu thẩm mĩ được biểu đạt bằng một hình thức
cái biểu hiện - biến thể, mang một nội dung cái được biểu hiện - biến thể, đồng
thời có những mối quan hệ mới với những yếu tố cùng xuất hiện trong hệ thống
mà tín hiệu thẩm mĩ tham gia, và được cảm nhận với cảm xúc mới …
Ngoài ra, có thể xác định mối quan hệ hằng thể - biến thể giữa các tín
hiệu thẩm mĩ - sự vật, hiện tượng mang tính khái quát, chung, với các tín hiệu
thẩm mĩ - sự vật, hiện tượng mang tính cụ thể, riêng so với các tín hiệu thẩm
mĩ khái quát, chung ấy.
Ví dụ: Núi với tư cách tín hiệu thẩm mĩ khái quát, chung hay hằng thể, có
thể được biểu hiện qua những biến thể - bộ phận của núi: đèo, dốc, đá, hang…
nhằm diễn đạt ý nghĩa về sự khó khăn hay thử thách. Thuyền có thể được biểu
hiện qua những biến thể - bộ phận của nó: mái chèo, cánh buồm… nhằm diễn
đạt ý nghĩa người đi.
Biến thể của tín hiệu nói chung, tín hiệu thẩm mĩ nói riêng được thể hiện
ở hai dạng sau:
* Biến thể từ vựng: Đây là tập hợp những từ ngữ gần nghĩa hoặc cùng
trường nghĩa có thể thay thế cho nhau. Đây là cơ sở cho sự lựa chọn của các nhà
văn, nhà thơ.
Ví dụ:
Tổ quốc ta như một con tàu
Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau.
(Xuân Diệu)
* Biến thể kết hợp: Cùng một tín hiệu nhưng có sự biến đổi ít nhiều do
kết hợp với những tín hiệu khác nhau ở trước và sau nó. Trong ngôn ngữ, đây là
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kết quả của tính hình tuyến; khi trở thành tín hiệu thẩm mĩ thì từ ngữ cũng biến
đổi ít nhiều trong quan hệ với từ ngữ đi trước và đi sau. Có thể nói, biến thể kết
hợp là biến thể của các tín hiệu cùng hiện diện trong lời nói. Khi xuất hiện trong
những tổ hợp khác nhau tín hiệu ít nhiều biến đổi để tạo nên những tình cảm,
cảm xúc khác nhau.
Ví dụ:
Gió hiu hiu thổi một vài bông lau...
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
Gió cho ta cảm xúc về một khung cảnh yên tĩnh, buồn vắng. Còn trong
câu thơ:
Ngôi nhà không mặc kệ gió lung lay..
(Đồng chí, Chính Hữu)
Gió lại trở thành một tín hiệu cho một trạng thái mạnh mẽ, có sức tàn phá
ghê gớm.
Chính những biến thể kết hợp này của tín hiệu đã mang lại những ý
nghĩa thẩm mĩ mỗi lần một mới khi xuất hiện trong ngữ cảnh, khẳng định sức
sáng tạo của người nghệ sĩ...
Có thể nói mối quan hệ giữa hằng thể và biến thể là mối quan hệ giữa cái
chung và cái riêng, giữa cái trừu tượng và cái cụ thể, giữa cái bất biến và cái khả
biến, cái vô hình và cái biểu kiến, phải thấy được mối quan hệ hai mặt này thì
mới đánh giá được giá trị của tín hiệu thẩm mĩ.
Hằng thể và biến thể của tín hiệu thẩm mĩ thường xuất hiện trong cùng một
tác phẩm văn chương, tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật, giữa chúng có mối quan
hệ hệ thống và làm nên chỉnh thể là tác phẩm.
1.3. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ TRẦN ĐĂNG KHOA
1.3.1. Tiểu sử
Trần Đăng Khoa sinh ngày 26 tháng 4 năm 1958 tại thôn Điền Trì, xã
Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Bố mẹ Trần Đăng Khoa thuộc
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rất nhiều truyện và thơ ca cổ. Anh trai và em gái của ông đều là những người
say mê văn học. Riêng Trần Đăng Khoa, khi học hết vỡ lòng (tương đương
lớp 1 bây giờ) đã ham đọc sách, đã thuộc rất nhiều ca dao và thơ ca cổ.
Trần Đăng Khoa có bài thơ “Con bướm vàng” được đăng báo từ năm
Trần Đăng Khoa 8 tuổi. Tập thơ đầu tiên “Từ góc sân nhà em” in ở Nhà xuất
bản Kim Đồng lúc Trần Đăng Khoa tròn 10 tuổi. Nhà thơ Xuân Diệu đã viết bài
giới thiệu Trần Đăng Khoa trên báo (ngày 6/ 6 /1973) khi tập thơ thứ hai “Góc
sân và khoảng trời” được in năm 1973.
Năm 1975, đang học lớp 10 (tương đương lớp 12 bây giờ), trong đợt
tổng động viên khi cuộc kháng chiến chống Mĩ bước vào giai đoạn cuối, Trần
Đăng Khoa tình nguyện vào quân ngũ.
Khi kháng chiến chống Mĩ giành thắng lợi, đất nước hoàn toàn giải
phóng, Trần Đăng Khoa về học trường Sĩ quan lục quân, rồi tiếp tục học ở
trường viết văn Nguyễn Du (khóa IV). Sau đó, Trần Đăng Khoa được cử sang
Cộng Hòa Liên bang Nga học tại Học viện Văn học thế giới mang tên M.
Gorki. Khi trở về nước, Trần Đăng Khoa làm việc cho Tạp chí Văn nghệ quân
đội. Về sau chuyển sang công tác tại Ban văn học nghệ thuật của Đài tiếng nói
Việt Nam.
Các tác phẩm chính
+ In ở trong nước
+ Từ góc sân nhà em(1968)
+ Thơ Trần Đăng Khoa, tập 1 (tuyển 1966 -1969, 1970)
+ Khúc hát người anh hùng (trường ca, 1975)
+ Kể cho bé nghe (1979)
+ Thơ Trần Đăng Khoa, tập 2 (tuyển 1969 -1975, 1983)
+ In ở nước ngoài:
+ Tiếng hát còn tiếp tục (Pháp, 1971)
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+ Góc sân và khoảng trời của tôi (Cuba, 1973)
+ Cánh diều no gió (CHDC Đức, 1973)
+ Con bướm vàng (Hunggari, 1973)
1.3.2. Các giải thưởng:
+ Giải thưởng thơ Báo Thiếu niên Tiền Phong (1968, 1969, 1971)
+ Giải thưởng văn học của Bộ lao động - thương binh xã hội (1975) với
Trường ca Khúc hát người anh hùng.
+ Giải A cuộc thi thơ Báo Văn nghệ (1981 - 1982) với bài Đợi mưa trên
đảo Sinh Tồn.
+ Giải thưởng Báo Người giáo viên nhân dân (1987)
Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (đợt I năm 2001) với tập
thơ Góc sân và khoảng trời.
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Tiểu kết chương 1
Ở chương này, chúng tôi đã đưa ra một số vấn đề cơ bản về lý thuyết
tín hiệu thẩm mĩ và những tiền đề hình thành nên tín hiệu thẩm mĩ trong thơ
Trần Đăng Khoa để từ đó làm cơ sở lý luận, nền tảng cho những chương tiếp
theo.
Thứ nhất, về lý thuyết tín hiệu thẩm mĩ, chúng tôi tập trung làm rõ mối
quan hệ giữa tín hiệu ngôn ngữ và tín hiệu thẩm mĩ, chỉ ra đặc điểm của tín
hiệu thẩm mĩ.
Thứ hai, chúng tôi tìm hiểu phương thức cấu tạo của tín hiệu thẩm mĩ:
Tín hiệu thẩm mĩ được xây dựng trên hai phương thức chủ yếu là Ẩn dụ và
Hoán dụ. Đồng thời, chúng tôi tìm hiểu các tính chất đặc trưng của tín hiệu
thẩm mĩ như: tính biểu cảm, tính cá thể, tính hình tuyến. Cuối cùng là tìm
hiểu các biến thể của tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn chương, đó là:
biến thể từ vựng và biến thể kết hợp.
Thứ ba, từ nền tảng lý thuyết chung, chúng tôi tìm hiểu những vấn đề
có tính chất tiền đề hình thành nên tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Trần Đăng
Khoa, đó là: những ảnh hưởng từ gia đình, từ hoàn cảnh thời đại và con
người nhà thơ, những tác phẩm chính và những giải thưởng mà ông đã được
nhận.
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CHƯƠNG 2:
ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CÁC TÍN HIỆU THẨM MỸ GIÓ, TRĂNG, LỬA
TRONG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA
2.1. Dẫn nhập
Căn cứ vào những cơ sở lý thuyết nền tảng, chúng tôi tiến hành khảo
sát và đưa ra những đặc điểm trong việc sử dụng các tín hiệu thẩm mĩ gió,
trăng, lửa trong thơ Trần Đăng Khoa. Thông qua việc làm này, chúng tôi
mong muốn sẽ góp phần xác định được phong cách thơ độc đáo của nhà thơ
Trần Đăng Khoa - một tài năng thơ ca bộc lộ từ rất sớm, là nhà thơ được đông
đảo bạn đọc yêu mến, đặc biệt là các em nhỏ.
Kết quả khảo sát những tín hiệu thẩm mĩ có tần số xuất hiện cao nhất
trong thơ Trần Đăng Khoa như sau:
Bảng 2.1.1. Tần số xuất hiện của các tín hiệu gió, trăng, lửa
Tín hiệu

Số lần xuất hiện

Tỉ lệ (%)

Trăng

97

32,3%

Gió

132

44%

Lửa

71

23,7%

Tổng

300

100

Theo dõi bảng khảo sát ta thấy tín hiệu gió xuất hiện nhiều nhất 132 lần
chiếm 44%; tín hiệu trăng xuất hiện 97 lần, chiếm 32,3%; tín hiệu lửa xuất
hiện 71 lần, chiếm 23,7%. Dựa vào bảng khảo sát để đánh giá về sự chênh
lệch trong tần số xuất hiện của các tín hiệu gió, trăng, lửa trong thơ Trần
Đăng Khoa ta có thể đưa ra đánh giá sự chênh lệch là không lớn.
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Từ kết quả khảo sát số lần xuất hiện của các tín hiệu gió, trăng, lửa.
Chúng tôi tiếp tục tiến hành khảo sát và thống kê số lượng bài thơ mà các tín
hiệu gió, trăng, lửa xuất hiện trong số 172 bài thơ của tác giả Trần Đăng
Khoa được khảo sát, kết quả cụ thể:
Bảng 2.1.2. Số lượng bài thơ có sự xuất hiện của các tín hiệu gió,
trăng, lửa
Tín hiệu

Số lượng bài thơ xuất

Tỉ lệ (%)

hiện
Gió

59/172

34.3

Trăng

45/172

26.1

Lửa

24/172

13.9

Từ bảng thống kê cho thấy, trong số 172 bài thơ chúng tôi tiến hành
khảo sát, tín hiệu thẩm mỹ gió xuất hiện trong 59 bài thơ (34.3%); tín hiệu
trăng xuất hiện trong 45 bài thơ (26.1%); tín hiệu lửa xuất hiện trong 24 bài
thơ (13.9%). Về cơ bản có thể thấy, số lượng bài thơ có sự xuất hiện của các
tín hiệu gió, trăng, lửa tỉ lệ thuận với tần số xuất hiện của chúng theo bảng
thống kê 2.1.1. ở trên. Tín hiệu gió có số lần xuất hiện nhiều nhất (132 lần) thì
số lượng tác phẩm có sự xuất hiện của tín hiệu gió cũng nhiều nhất (59/172)
bài, tín hiệu lửa có số lần xuất hiện ít nhất (71 lần) thì số lượng tác phẩm có
sự xuất hiện của tín hiệu này cũng ít nhất (23/172).
Chúng tôi tiếp tục tiến hành khảo sát chi tiết hơn về số lần xuất hiện
của các tín hiệu gió, trăng, lửa trong các bài thơ cụ thể, kết quả đạt được như
sau:
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Bảng 2.1.3. Tần số xuất hiện của tín hiệu gió trong các bài thơ
Số lần xuất
Tên bài thơ

STT

hiện

Tỉ lệ (%)

1

Vườn cải

01

0.76

2

Vườn em

02

1.5

3

Cây đa

01

0.76

4

Chiếc ngõ nhỏ

01

0.76

5

Nửa đêm tỉnh giấc

01

0.76

6

Hà Nội có Bác Hồ

01

0.76

7

Chớm thu

01

0.76

8

Mưa

01

0.76

9

Tiếng chim chích chòe

01

0.76

10

Hoa lựu

01

0.76

11

Cây dừa

02

1.5

12

Đêm Côn Sơn

01

0.76

13

Thả diều

04

3.0

14

Kể cho bé nghe

01

0.76

15

Đánh tam cúc

01

0.76

16

Em kể chuyện này

02

1.5

17

Côn Sơn

01

0.76

18

Hà Nội

01

0.76

19

Đi tàu hỏa

01

0.76

20

Thần Hạn

04

3.0

21

Cụ già và bạn nhỏ

01

0.76

22

Dông bão

09

6.8

23

Phù sa

01

0.76
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24

Mẹ ốm

01

0.76

25

Bà và cháu

01

0.76

26

Kính tặng chú Tố Hữu

01

0.76

27

Bắt ông rừng nộp củi

01

0.76

28

Em gặp Bác Hồ

01

0.76

29

Giữ cho chúng cháu khoảng trời bình yên

01

0.76

30

Nhận thư anh

01

0.76

31

Nhớ và nghĩ

03

2.3

32

Tiếng nói

02

1.5

33

Hương đồng

01

0.76

34

Nói với con gà mái

01

0.76

35

Đập cửa Diêm Vương

19

14.4

36

Lời một bạn gái mười hai tuổi

01

0.76

37

Câu cá

01

0.76

38

Đêm thu

01

0.76

39

Bến đò

01

0.76

40

Cháu ngủ đi rồi

01

0.76

41

Ru một mầm cây

02

1.5

42

Sương muối

01

0.76

43

Đường sang nhà bạn

01

0.76

44

Bãi cháy

02

1.5

45

Khi mùa thu sang

01

0.76

46

Bài hát gọi cây lúa

02

1.5

47

Trường ca Khúc hát người anh hùng

22

16.7

48

Ngày mai ra trận

01

0.76

49

Thư gửi mẹ

04

3.0

35

50

Về làng

02

1.5

51

Cô tổng đài hải đảo

02

1.5

52

Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn

01

0.76

53

Lính đảo hát tình ca trên đảo

04

3.0

54

Hoa xương rồng

02

1.5

55

Chiều Riazan

01

0.76

56

Với bạn

02

1.5

57

Ở nghĩa trang Văn Điển

02

1.5

58

Đỉnh núi

01

0.76

59

Gửi bác Trần Nhuận Minh

01

0.76

Tổng

132

100

*Nhận xét: Qua bảng thống kê ta thấy, trong số 59/172 tác phẩm được khảo
sát có sự xuất hiện của tín hiệu gió thì trong Trường ca Khúc hát người anh
hùng tín hiệu gió xuất hiện nhiều nhất (22 lần), tiếp theo là tác phẩm Đập cửa
Diêm Vương (trích Trường ca Trừng phạt); tín hiệu gió xuất hiện nhiều thứ
hai (19 lần); Dông bão (09 lần); Thả diều, Thần Hạn, Thư gửi mẹ, Lính đảo
hát tình ca trên đảo (04 lần); Nhớ và nghĩ (03 lần); trong các tác phẩm còn lại
tín hiệu gió xuất hiện từ 01 đến 02 lần.
Bảng 2.1.4. Tần số xuất hiện của tín hiệu trăng trong các bài thơ
Số lần xuất
Tên bài thơ

STT

hiện

Tỉ lệ (%)

1

Cái sân

01

1.03

2

Trông trăng

11

11.3

3

Trăng sáng sân nhà em

07

7.2

4

Vườn em

02

2.06
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5

Con trâu đen lông mượt

01

1.03

6

Chiếc ngõ nhỏ

01

1.03

7

Nghe thầy đọc thơ

01

1.03

8

Nửa đêm tỉnh giấc

01

1.03

9

Trăng tròn

01

1.03

10

Thôn xóm vào mùa

01

1.03

11

Cây dừa

01

1.03

12

Trăng ơi... Từ đâu đến

13

13.4

13

Đêm Côn Sơn

01

1.03

14

Thả diều

01

1.03

15

Em dâng cô một vòng hoa

02

2.06

16

Hương nhãn

01

1.03

17

Hà Nội

01

1.03

18

Cụ già và bạn nhỏ

01

1.03

19

Phù sa

01

1.03

20

Bà và cháu

01

1.03

21

Bắt ông rưng nộp củi

02

2.06

22

Nhớ và nghĩ

01

1.03

23

Tiếng nói

01

1.03

24

Hương đồng

02

2.06

25

Đập cửa Diêm Vương

01

1.03

26

Tiếng đàn bầu và đêm trăng

02

2.06

27

Đêm thu

01

1.03

28

Nhớ bạn

01

1.03

29

Thư thơ

02

2.06

30

Trăng đầu tháng

04

4.1
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31

Cháu ngủ đi rồi

01

1.03

32

Bài hát gọi cây lúa

01

1.03

33

Trong sương sớm

01

1.03

34

Trường ca Khúc hát người anh hùng

13

13.4

35

Ngày mai ra trận

02

2.06

36

Về làng

02

2.06

37

Lính đảo hát tình ca trên đảo

01

1.03

38

Hoa xương rồng

01

1.03

39

Thư viết bên cửa sổ máy bay

01

1.03

40

Trăng Matxcơva

02

2.06

41

Đêm Nga

01

1.03

42

Ở nghĩa trang Văn Điển

01

1.03

43

Đỉnh núi

01

1.03

44

Thơ vui tặng mẹ vợ

01

1.03

45

Gửi bác Trần Nhuận Minh

01

1.03

Tổng

97

100

*Nhận xét: Qua bảng thống kê ta thấy, trong số 45/172 tác phẩm được
khảo sát có sự xuất hiện của tín hiệu trăng thì tín hiệu này xuất hiện nhiều
nhất trong tác phẩm Trăng ơi... Từ đâu đến và Trường ca Khúc hát người anh
hùng (13 lần); Trông trăng (11 lần); Trăng sáng sân nhà em (07 lần); Trăng
đầu tháng (04 lần); trong những tác phẩm còn lại tín hiệu trăng xuất hiện từ
01 đến 02 lần. Nhìn chung sự chênh lệch trong số lần xuất hiện của tín hiệu
trăng trong các tác phẩm là không nhiều.
Bảng 2.1.5. Tần số xuất hiện của tín hiệu lửa trong các bài thơ
STT
1
Cây đa

Số lần xuất
hiện
01

Tên bài thơ
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Tỉ lệ
(%)
1.4

2

Tiếng chim kêu

01

1.4

3

Buổi sáng nhà em

01

1.4

4

Hà Nội có Bác Hồ

02

2.8

5

Hoa lựu

01

1.4

6

Gửi theo các chú bộ đội

01

1.4

7

Em kể chuyện này

02

2.8

8

Mang biển về quê

01

1.4

9

Lời của than

02

2.8

10

Thần Hạn

09

12.7

11

Cụ già và bạn nhỏ

03

4.2

12

Dông bão

23

32.4

13

Bà và cháu

01

1.4

14

Em gặp Bác Hồ

01

1.4

15

Giữ cho chúng cháu khoảng trời bình yên

01

1.4

16

Điều anh quên không kể

01

1.4

17

Hạ Long

01

1.4

18

Tháng Ba

01

1.4

19

Nói với con gà mái

01

1.4

20

Đập cửa Diêm Vương

01

1.4

21

Thư thơ

01

22

Sương muối

01

1.4
1.4

23

Bãi Cháy

03

4.2

24

Trường ca Khúc hát người anh hùng

10

14.1

Tổng

71

100

*Nhận xét: Qua bảng thống kê ta thấy, trong số 23/172 tác phẩm được
khảo sát có sự xuất hiện của tín hiệu lửa thì tín hiệu này xuất hiện nhiều nhất
trong tác phẩm Dông bão (23 lần); Trường ca Khúc hát người anh hùng (10
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lần); Thần Hạn (09 lần); Cụ già và bạn nhỏ, Bãi Cháy (03 lần); trong những
tác phẩm còn lại tín hiệu lửa xuất hiện từ 01 đến 02 lần. Trong tổng số 71 lần
xuất hiện trong 23 tác phẩm, ta thấy tín hiệu lửa xuất hiện có sự chênh lệch, ta
có thể thống kê theo số lần xuất hiện từ cao đến thấp theo sơ đồ sau để thấy rõ
hơn sự chênh lệch này: 23 -> 10 -> 09 -> 03 -> 02 -> 01.
Từ kết quả thống kê ta thấy: số lần xuất hiện của các tín hiệu thẩm mĩ
gió, trăng, lửa; số lượng tác phẩm có sự xuất hiện và tần số xuất hiện của các
tín hiệu gió, trăng, lửa trong các tác phẩm tuy có sự chệnh lệch nhưng không
nhiều. Kết quả đó cho thấy, ba tín hiệu gió, trăng, lửa là những hình ảnh
mang tính biểu trưng, xuyên suốt trong các sáng tác thơ của Trần Đăng Khoa
và chính những tín hiệu này đã góp phần làm nên đặc trưng trong phong cách
thơ của ông, giúp người đọc thấy được sự khác biệt trong sáng tác của Trần
Đăng Khoa với các nhà thơ khác.
Quá trình khảo sát, thống kê, phân loại và đánh giá về đặc điểm cấu tạo
và các biến thể kết hợp của các tín hiệu gió, trăng, lửa chúng ta sẽ thấy được
rõ nét hơn phong cách nghệ thuật và những nguồn cảm hứng trong sáng của
nhà thơ Trần Đăng Khoa.
2.2. Tín hiệu thẩm mĩ gió
2.2.1. Biến thể kết hợp của tín hiệu thẩm mĩ gió
2.2.1.1. Kết hợp trước (X + gió)
Khảo sát biến thể kết hợp trước (X) + gió, chúng tôi thống kê được
những trường hợp có kết hợp với tín hiệu gió:
(X) – Động từ
(X) – Danh từ
(X) – Tính từ
Sau đây là các trường hợp cụ thể:
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*Động từ + gió:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

Lá xanh vẫy gió như là gọi chim

1

Vườn em

2

Cây dừa

3

Đêm Côn Sơn

Rừng xưa nổi gió, suối tuôn ào ào

4

Kể cho bé nghe

Mồm thở ra gió

5

Hà Nội

Không cần trời nổi gió

6

Dông bão

Cánh dọc ngang xả gió

7

Mẹ ốm

Cả đời đi gió đi sương

8

Đêm thu

Vườn sau nổi gió nghe như mưa rào

9

Cháu ngủ đi rồi

Lá lo làm gió

10

Bài hát gọi cây lúa

11

Trường ca Khúc hát người
anh hùng

Lá xanh vẫy gió như là gọi trăng
Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo

Ta sẽ khuyên trời bảo bão đừng giật
gió
Bóng hòa vào gió
Hồn kêu thành gió những ngày bão
dông

+ Nhận xét: Trong kết hợp Động từ + gió, ta thấy đứng trước gió là
những động từ chỉ sự chuyển động như: hòa vào; nổi; giật; vẫy; kêu; làm;
thở; gọi. Trong đó từ nổi gió, vẫy gió xuất hiện nhiều nhất tạo nên đặc trưng
của gió là tính di chuyển, hay thay đổi. Trong khí tượng học, cơn gió thường
được gọi theo sức mạnh của nó và hướng gió thổi. Sự tăng tốc đột ngột được
gọi là gió mạnh, sự tăng tốc kéo dài của các cơn gió mạnh được gọi là gió
giật. Dựa vào đặc điểm của gió trong tự nhiên ta thấy những động từ kết hợp
với gió trong các trường hợp trên khái quát được một nét nghĩa biểu trưng của
gió đó là biểu trưng cho thiên nhiên khắc nghiệt.
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*Danh từ + gió:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Hà Nội có Bác Hồ

Nhưng đêm đêm nghe cơn gió nói

2

Đi tàu hỏa

Áo bạc màu nắng gió

3

Thần Hạn

Gẫy từng mảnh gió
Chị Gió nghiêng đầu

4

Dông bão

Cơn gió lượn quanh
Các chị Gió

5

Giữ cho chúng cháu
khoảng trời bình yên

6

Đập cửa Diêm Vương

7

Ru một mầm cây

8

Áo thơm hương gió trăm vùng chú qua

Trường ca Khúc hát người
anh hùng

Đây là lời của Gió
Hãy nghe lời của Gió
Đừng lung lay khi cái nghèo thổi thành
cơn gió
Tôi như ngọn gió trong lành thổi lên
Và cách nhau nắng gió một con sông
Trên đầu cô: rực vàng nắng gió

Thư gửi mẹ

Làn gió đã đi khắp trái đất

Lính đảo hát tình ca trên

Ta đứng vững trên đảo sóng xa sóng

đảo

gió

11

Với bạn

Đã là mây gió thì bay về trời

12

Gửi bác Trần Nhuận Minh

Em quẩy bầu trăng gió

9
10

+ Nhận xét: Trong kết hợp Danh từ + gió, ta thấy đứng trước gió là những
danh từ chỉ loại: cơn, hương, mảnh, làn; danh từ chỉ hiện tượng thiên nhiên
như: trăng, mây, sóng, nắng; danh từ chỉ người: chị, lời. Kết hợp nắng gió,
cơn gió xuất hiện nhiều nhất giúp ta phát hiện ra gió không chỉ là biểu trưng
cho thiên nhiên khắc nghiệt mà nó còn là biểu trưng cho những điều bình dị,
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yên bình; gió cũng như con người có tâm hồn, biết sẻ chia những vui buồn
trong cuộc sống.
*Tính từ + gió:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Đánh tam cúc

2

Về làng

Tóc hiu hiu gió
Du dương như gió lúc trăng lên
Vô tư như gió trong vòm cây

+ Nhận xét: Trong kết hợp Tính từ + gió, ta thấy đứng trước gió là những
tính từ chỉ trạng thái: hiu hiu, du dương, vô tư. Ở đây, gió như con người có
tâm hồn, khi thì nhẹ nhàng, bay bổng; lúc lại hồn nhiên vô lo vô nghĩ bay
lượn giữa khóm lá, vòm cây.
2.2.1.2. Kết hợp sau (gió+ X)
* Gió + động từ:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Vườn cải

Gió lên vườn cải tốt tươi

2

Nửa đêm tỉnh giấc

Gió trở mình trăn trở

3

Hà Nội có Bác Hồ

Nhưng đêm đêm nghe cơn gió nói

4

Hoa lựu

Nhớ khi mưa lớn gió lay

5

Thần Hạn

Trời cao lung linh gió thổi

6

Dông bão

Một cơn gió nổi

7

Bà và cháu

Gió lọt vào phơ phất
Trăng lên nghe gió rì rào ngọn tre

8

Nhớ và nghĩ

Căm căm giá buốt, gió về từng cơn
Đắng cay nhớ ổ chuối kho. Gió lùa

9

Tiếng nói

Rào rào, Gió nói cái vườn rộng thênh
Vi vu, Gió nói mây trôi
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10

Bến đò

Gió thổi cồn cào mặt nước

11

Sương muối

Làng xa cuồn cuộn gió lên

12

Đường sang nhà bạn

Ngõ lạ. Rối bời gió thổi

13

Bãi Cháy

14

Khi mùa thu sang

15

Bài hát gọi cây lúa

Bóng con còng gió lặn vào cát trưa
Rào rào gió động hàng dừa. Nước lên
Vườn sau gió chẳng đuổi nhau
Ta sẽ khuyên gió đừng thổi trái mùa cho
bông mày lép
Dọc sườn đê gió thổi
Gió hòa vào các vì sao
Gió thổi ù ù trên sông
Trong gió thổi

16

Trường ca Khúc hát
người anh hùng

Gió thổi rung rinh
Gió thổi rào rào lau sậy
Gió vuốt tóc cô nói lời tha thiết
Gió băn khoăn một thoáng đã ra ngoài
Một lần gió nổi bên sông
Lá tre gió vẫn thổi vương ngõ ngoài
Réo lên như gió nổi

17

Ngày mai ra trận

Mà nghe rối cả ruột rừng gió thổi

18

Thư gửi mẹ

19

Về làng

Gió thổi hai hàng xoan xao xác

20

Cô tổng đài hải đảo

Hàng cây nhỏ, chẳng bao giờ gió lặng

21

Hoa xương rồng

Anh ngồi nghe gió thổi se lá vườn

22

Ở nghĩa trang Văn Điển

Rợn mình nghe tiếng gió khóc u oa

Để gió vào
Gió hát trong căn nhà của mẹ
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+ Nhận xét: Trong kết hợp này, ta thấy kết hợp gió thổi được sử dụng
nhiều nhất, nhấn mạnh đặc điểm của gió trong tự nhiên, đồng thời khái quát
được ý nghĩa biểu trưng của gió đó là: gió - biểu trưng cho thiên nhiên khắc
nghiệt. Ngoài ra, ở những kết hợp: gió nói, gió khó, gió vuốt, gió trở mình, gió
hát, ta thấy gió ở đây như một sinh thể có tâm hồn, biểu trưng cho sự bình
yên, chia sẻ, cảm thông với con người trong cuộc sống.
*Gió + danh từ
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Em gặp Bác Hồ

Tóc Bác thơm lừng gió bể

2

Cô tổng đài hải đảo

Gió biển mặn mòi

3

Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn

Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão

4

Lính đảo hát tình ca trên
đảo

Chẳng phông màn nào chịu nổi gió
Trường Sa
Những giai điệu ngang tàng như gió biển

5

Với bạn

Giữ gìn những gió cùng mây

6

Đỉnh núi

E lẫn vào gió mây

7

Gửi bác Trần Nhuận Minh

Hồn gửi vào gió mây

8

Bắt ông rừng nộp củi

Đôi vai đầy gió bão

Trường ca Khúc hát người

Và tiếng roi vi vu như gió khuya

anh hùng

Như gió ở bãi sông, nắng ở ngọn tre làng

9

10 Dông bão

Ầm ầm gió bụi

+ Nhận xét: Ở những trường hợp trong kết hợp này, gió chủ yếu kết
hợp với những danh từ chỉ tên riêng: Trường Sa; danh từ chỉ các hiện tượng
thiên nhiên: bụi, mây, bão, biển, bể.
*Gió + tính từ:
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Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Chớm thu

Nghe trời trở gió heo may

2

Cụ già và bạn nhỏ

Nổi cơn gió mát

3

Dông bão

Mát luồng gió đắng

4

Hương đồng

Thoảng hơi gió nhẹ

Trường ca Khúc hát

Chút gió lạnh cuối cùng còn nán lại

người anh hùng

Hắn rít qua kẽ răng một tiếng gió khê nồng

Thư gửi mẹ

Trong làn gió mát

Lính đảo hát tình ca trên

Gió rát mặt, Đảo luôn thay hình dáng

5
6
7
8
9
10
11

đảo
Hoa xương rồng

Bời bời ngọn gió ngổn ngang

Ở nghĩa trang Văn Điển

Đều ấm lạnh như nhau trong hơi gió heo
may

Dông bão

Gió thiêu nắng cháy

Trường ca Khúc hát

Gió nát tướp và xù tung

người anh hùng
+ Nhận xét: Đứng sau gió là những tính từ chỉ trạng thái: nát tướp, xù

tung, ngổn ngang, rát, thiêu, mát, khê nồng, lạnh, nhẹ, heo may. Trong kết
hợp này, ta thấy gió có lúc mang những dặc điểm của những cơn gió thiên
nhiên hiền hòa, đem đến nhiều lợi ích cho cuộc sống con người (gió heo may,
gió nhẹ, gió mát); có khi lại dữ dội, khắc nghiệt (gió thiêu, gió rát mặt, gió
đắng); có lúc gió cũng mang trong mình những suy tư, trăn trở (gió ngổn
ngang); có lúc lại mạnh mẽ, bất chấp (gió nát tướp, xù tung).
2.3. Biến thể từ vựng của tín hiệu thẩm mĩ gió
Căn cứ vào kết quả khảo sát, chúng tôi thấy tín hiệu gió không có sự
xuất hiện biến thể từ vựng. Điều đó cho thấy sự nhất quán trong lựa chọn từ
ngữ của tác giả Trần Đăng Khoa ở những sáng tác của mình.
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2.4. Tín hiệu thẩm mĩ trăng
2.4.1. Biến thể kết hợp của tín hiệu thẩm mĩ trăng
2.4.1.1. Kết hợp trước (X + trăng)
*Động từ + trăng:
Stt
1

Câu thơ

Tên tác phẩm
Trông trăng

Dưới sân em trông trăng
Khuya, không trông trăng nữa

+ Nhận xét: Động từ trông kết hợp với trăng giúp ta hình dung được sự ngây
thơ của trẻ em khi “mặc định” trăng là người bạn để mình vui đùa, giữ lại cho
riêng mình.
*Danh từ + trăng:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

Ông trăng nhìn thấy xôi
1

Trông trăng

Múa hát quanh ông trăng
Ánh trăng bỗng thành bát ngát

2

Tiếng đàn bầu và đêm trăng

Ngân nga trong đêm trăng

3

Đêm thu

Ánh trăng vừa thực vừa hư

4

Nhớ bạn

Cong cùng vành trăng chia tay năm ấy
Vành trăng đi qua ô của bàn tay

5

Trường ca Khúc hát người
anh hùng

Ánh trăng tỏa cái nhìn trong sáng
Nhìn khu đồn thiêm thiếp dưới ánh
trăng
Xác trăng đây. Hồn trăng đã ra ngoài

6

Về làng

Hơn cả ánh trăng, hơn cả ánh trời

7

Lính đảo hát tình ca trên đảo

Rằng có đêm trăng dắt em đi dạo

8

Hoa xương rồng

Giếng thu với mảnh trăng ngà có nhau
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9

Trăng Matxcova

10

Ở nghĩa trang Văn Điển

11

Đỉnh núi

Và em thành mảnh trăng ngà
Trong mảnh gỗ rừng, dưới một vầng
trăng
Hóa ra vầng trăng xa

+ Nhận xét: Những danh từ đứng trước trăng là danh từ chỉ loại:
mảnh, ánh, vầng; danh từ chỉ người: ông, xác, hồn. Kết hợp này giúp ta thấy
được vẻ đẹp yên bình, nhân hậu của trăng.
*Tính từ + trăng:
Stt
1

Câu thơ

Tên tác phẩm
Cháu ngủ đi rồi

Trời đang chín trăng

+ Nhận xét: Kết hợp này cho ta thấy được trạng thái của trăng khi mọc
ở vị trí cao nhất: trăng rất sáng.
2.4.1.2. Kết hợp sau (trăng + X)
*Trăng + động từ:
Stt
1

Câu thơ

Tên tác phẩm
Cái sân

Những đêm có trăng mọc
Trăng nở vàng như xôi

2

Trông trăng

Em nhảy, trăng cũng nhảy
Trăng thập thò ngoài cửa
Trăng trôi

3

Vườn em

Những đêm lấp ló trăng lên

4

Nghe thầy đọc thơ

Nghe trăng thở động tàu dừa

5

Thôn xóm vào mùa

Tối về ông trăng đến
Trăng bay như quả bóng

6

Trăng ơi... Từ đâu đến?

Trăng soi chú bộ đội
Trăng đi khắp mọi miền
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7

Em dâng cô một vòng hoa

Nắng mưa phục kích trăng lên đánh đồn

8

Đập cửa Diêm Vương

Hồ sen lung linh trăng mọc

9

Thư thơ

Không phải góc sân nhà ngồi ngắm trăng
lên

10 Trăng đầu tháng

Ông trăng cười những lợi
Anh biết trước anh, trăng vẫn sáng đầy
thềm

11 Về làng

Anh biết mặt trời chưa lên, mặt trăng đã
lặn

+ Nhận xét: Đứng sau trăng là những động từ chỉ hành động: đi, cười,
lên, soi, bay, đến, thở, nhảy, nở, thập thò. Kết hợp này cho ta thấy những
trạng thái khác nhau của trăng ở những thời điểm khác nhau: có khi là thời
điểm trăng dần sáng lúc đang mọc, có khi là thời điểm trăng di chuyển trên
bầu trời, hay khi trăng tròn, trăng khuyết...; đồng thời thấy được vẻ đẹp thanh
bình, sự gần gũi, gắn bó giữ trăng và con người rong cuộc sống.
*Trăng + danh từ:
Stt
1

Câu thơ

Tên tác phẩm
Đêm Nga

Trổ lên trời xanh biếc đóa trăng quê

+ Nhận xét: Trong kết hợp này chúng tôi chỉ tìm thấy duy nhất một
trường hợp trăng quê.
*Trăng + tính từ:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Trông trăng

2

Trăng sáng sân nhà em

Đêm nay trăng đang rằm
Ông trăng tròn sáng tỏ
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
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Chỉ có trăng sáng tỏ
3

Nửa đêm tỉnh giấc

Loáng vỡ ánh trăng vàng

4

Trăng tròn

Ôi chao, trăng vàng óng

5

Trăng ơi... Từ đâu đến?

6

Đêm Côn Sơn

Đồi thông sáng dưới trăng cao

7

Em dâng cô một vòng hoa

Trăng suông sáng cả đêm rằm

8

Hương nhãn

Ai dắt ông trăng vàng

9

Hà Nội

Trăng vàng Chùa Một Cột

10

Cụ già và bạn nhỏ

Đã mài trong trăng trong

11

Bà và cháu

Trăng ngời lênh láng bạc

12

Hương đồng

13

Trăng đầu tháng

14

Bài hát gọi cây lúa

Trăng hồng như quả chín
Trăng tròn như mắt cá

Đồng ẩm trăng non
Vầng trăng mới hé
Chú ơi trăng già thế
Sao bà bảo trăng non?
Hãy uốn câu như vành trăng mảnh dẻ
Rung động vành trăng mỏng như lá lúa
Vầng trăng cao cao

15

Trường ca Khúc hát người
anh hùng

Mùi trăng non những đêm ngủ sân đình
Những vành trăng mỏng theo tiếng trống
chèo
Phù sa giữ đất trăng trong giữa trời
Vầng trăng đêm nay cứ vằng vặc ngang đầu

16

Thơ vui tặng mẹ vợ

17

Thư thơ

Tìm ánh trăng non ngàn xưa
Những cánh rừng xanh cùng với vầng trăng
bạc
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+ Nhận xét: Trong kiểu kết hợp sau, chúng tôi, thông qua kết quả khảo
sát nhận thấy kết hợp trăng + tính từ chiếm một số lượng khá lớn. Những
tính từ đứng sau trăng chủ yếu là những tính từ chỉ màu sắc: bạc, vàng, hồng;
hay tính từ chỉ trạng thái: non, già, cao cao, vằng vặc, tròn, tỏ. Chính kết hợp
này đã giúp ta thấy được những trạng thái của trăng ở những thời điểm khác
nhau, đồng thời khái quát được ý nghĩa biểu trưng của trăng: trăng – trong
cảm nhận của trẻ thơ.
2.4.2. Biến thể từ vựng của tín hiệu thẩm mĩ trăng
Căn cứ vào kết quả khảo sát, chúng tôi thấy tín hiệu trăng không có sự
xuất hiện biến thể từ vựng. Điều đó cho thấy sự nhất quán trong lựa chọn từ
ngữ của tác giả Trần Đăng Khoa ở những sáng tác của mình.
2.5. Tín hiệu thẩm mĩ lửa
2.5.1. Biến thể kết hợp của tín hiệu thẩm mĩ lửa
2.5.1.1. Kết hợp trước (X + lửa)
*Động từ + lửa:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

Mẹ nấu cơm dụi lửa

1

Hà Nội có Bác Hồ

2

Lời của than

3

Trường ca Khúc hát người anh hùng Đỏ rực như tôi trong lửa

Để tôi làm ra lửa
Hút lửa

+ Nhận xét: Những động từ chỉ hành động đứng trước lửa cho ta thấy được
sự tồn tại hoặc mất đi của lửa dưới tác động của bàn tay con người: dụi, làm
ra, hút, tôi.
*Danh từ + lửa:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Cây đa

Lông hồng như đốm lửa

2

Lời của than

Lao như tên lửa
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Cánh là muôn ngàn tia lửa
Tia lửa xanh
Tia lửa da cam
3

Thần Hạn

Tia lửa tím
Tia lửa vàng
Tia lửa đỏ
Bốn bề bão lửa

4

Giữ cho chúng cháu khoảng

Rực trời ánh lửa phá đồn đêm nao

trời bình yên

5

Thư thơ

Tiếng tên lửa bắn xuống hồ Hoàn Kiếm

6

Sương muối

Rập rờn dải lửa cháy bên chân trời

7

Trường ca Khúc hát người
anh hùng

Máu người như ngọn lửa thiêng
Loang dần từng bếp lửa
Hắn bóp cò. Bụi lửa tóe trong chiều

8

Bãi Cháy

Bãi đây chẳng ngọn lửa nào

9

Thần Hạn

Cổ bỏng như ngọn lửa nào thiêu cháy

+ Nhận xét: Ta thấy kết hợp tia lửa xuất hiện nhiều nhất; ngoài ra còn
có những danh từ chỉ loại như: bếp, ngọn, bụi, tên, ánh, đốm kết hợp với lửa.
Các trường hợp này giúp ta hình dung được vai trò của lửa trong đời sống con
người, thấy được ý nghĩa thiêng liêng của hình ảnh ngọn lửa trong đời sống
tinh thần của con người, đồng thời khái quát được ý nghĩa biểu trưng của lửa:
lửa - biểu trưng cho vẻ đẹp mạnh mẽ của thiên nhiên và con người.
* Tính từ + lửa:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Mang biển về quê

Lấp lóe lửa chài - sao hiện ra

2

Dông bão

Hồng tươi trong sắc lửa
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3

Em gặp Bác Hồ

Xoa lên trán em đang dịu lửa

+ Nhận xét: Những tính từ chỉ màu sắc, trạng thái kết hợp với lửa tạo
nên ý nghĩa biểu trưng cho vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống bình yên của
con người.
2.5.1.2. Kết hợp sau (lửa+ X)
*Lửa + động từ:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Tiếng chim kêu

Tiếng chim như lửa cháy

2

Thần Hạn

Lửa sém thịt da

3

Cụ già và bạn nhỏ

Đã mài trong lửa sém
Lửa táp đằng đông
Lửa táp đằng tây
Lửa reo rần rật

4

Dông bão

Lửa xiên thẳng
Lửa quạt vào lưng
Lửa quạt vào đầu, vào vai
Lửa tru tréo bên trong

5

Điều anh quên không kể

Kho đạn sân bay, lửa cháy rực trời

6

Tháng Ba

Lá tre bỗng đỏ như là lửa thiêu
Hắn còn thấy lửa cháy bùng doanh trại
Nhưng lửa đang thắp lên
Lửa hát rằng

7

Trường ca Khúc hát người Mái nhà mẹ lửa bùng rực đỏ
anh hùng

Lửa trùm lên khóm chuối bờ tre
Ngày mai lửa sẽ thiêu đồn

+ Nhận xét: Lửa chủ yếu kết hợp với những động từ chỉ hành động:
bùng, thiêu, trùm, cháy, tru tréo, quạt, xiên, táp, reo, sém,... thể hiện sức
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mạnh của lửa. Lửa ở đây là biểu trưng cho sức mạnh của thiên nhiên khắc
nghiệt, dữ dội; biểu trưng cho sức mạnh tình thần và lòng quyết tâm sắt đá
của con người mà kẻ thù không thể dập tắt nổi; lửa còn là biểu trưng cho
niềm tin, sự lạc quan của con người vào ánh sáng của ngày mai rạng rỡ.
*Lửa + danh từ:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Dông bão

Lửa Thần không tắt

2

Bà và cháu

Bố Hương vượt lửa đạn

+ Nhận xét: Lửa kết hợp với các danh từ chỉ loại: đạn; chỉ tên riêng:
Thần.
*Lửa + tính từ:
Stt

Câu thơ

Tên tác phẩm

1

Gửi theo các chú bộ đội

Những đêm súng nổ, lửa hồng chân mây

2

Cụ già và bạn nhỏ

Lửa vẫn rát trên đầu
Xung quanh loằng ngoằng lửa đỏ

3

Dông bão

Lửa tím dưới chân
Lửa xanh trên đầu
Vòi phun lửa trắng

4

Trường ca Khúc hát

Làng cô giặc đốt một màu lửa loang

người anh hùng
+ Nhận xét: Lửa kết hợp với những tính từ chỉ màu sắc: hồng, xanh,

tím, đỏ, loang; tính từ chỉ mức độ: rát cho ta thấy sức mạnh của lửa. Lửa ở
đây biểu trưng cho những trận bão dông lớn, có tiếng sét, có chớp gây những
hậu quả to lớn cho cuộc sống con người. Lửa còn là biểu trưng cho tội ác của
kẻ thù xâm lược.
2.5.2. Biến thể từ vựng của tín hiệu thẩm mĩ lửa
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Căn cứ vào kết quả khảo sát, chúng tôi thấy tín hiệu lửa không có sự
xuất hiện biến thể từ vựng. Điều đó cho thấy sự nhất quán trong lựa chọn từ
ngữ của tác giả Trần Đăng Khoa ở những sáng tác của mình

55

Tiểu kết chương 2
Trong chương 2, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, thống kê, phân loại
các tín hiệu thẩm mĩ tiêu biểu trong thơ Trần Đăng Khoa, đồng thời phân tích
một số biến thể kết hợp, biến thể từ vựng của các tín hiệu thẩm mĩ trong 172
bài thơ tiêu biểu của Trần Đăng Khoa.
Thứ nhất, khảo sát các biến thể kết hợp trong 172 bài thơ của Trần
Đăng Khoa, chúng tôi nhận thấy các tín hiệu thẩm mĩ gió, trăng, lửa được
khảo sát có thể kết hợp được với hầu hết các từ loại danh từ, động từ, tính từ;
đặc biệt các tín hiệu này có khả năng hoạt động rộng, có thể kết hợp trước
hoặc sau đối với các từ loại danh từ, động từ, tính từ. Đối với biến thể từ
vựng, chúng tôi nhận thấy trong sáng tác của mình Trần Đăng Khoa không sử
dụng biến thể từ vựng, điều đó cho thấy sự nhất quán trong việc sử dụng ngôn
ngữ của nhà thơ trong sáng tác thơ văn.
Thứ hai, các tín hiệu thẩm mĩ gió, trăng, lửa trong sáng tác của Trần
Đăng Khoa đều mang hai nét nghĩa:
+ Nghĩa đen: Các tín hiệu này giúp ta hình dung về một thiên nhiên
khắc nghiệt, dữ dội nhưng cũng yên bình. Đó là không gian để nhà thơ thả
hồn mình để cảm nhận và bộc lộ tâm trạng, cảm xúc của bản thân.
+ Nghĩa bóng: Các tín hiệu thẩm mĩ gió, trăng, lửa khi xuất hiện trong
thơ Trần Đăng Khoa nó còn mang ý nghĩa biểu trưng: cho thế giới tâm hồn trẻ
thơ với những tưởng tượng phong phú, đáng yêu; sự chia sẻ của thiên nhiên
với niềm vui, nỗi buồn của con người; tội ác của kẻ thù tàn bạo và sự kiên
cường, niềm tin mãnh liệt của nhân dân ta trong cuộc chiến chống lại kẻ thù
xâm lược; biểu trưng cho cuộc sống bình yên, ấm cúng, hạnh phúc của con
người.
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CHƯƠNG 3:
Ý NGHĨA BIỂU TRƯNG CỦA TÍN HIỆU THẨM MỸ GIÓ, TRĂNG,
LỬA TRONG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA
3.1. Ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ Gió trong thơ Trần
Đăng Khoa
“Nghĩa thuộc về tinh thần, không thể cảm nhận một cách trực tiếp.
Muốn truyền đạt nghĩa đến người khác phải vật chất hóa nghĩa. Dạng vật
chất thể hiện nghĩa là tín hiệu”. Gió trong thơ Trần Đăng Khoa là một tín
hiệu. Gió vốn là hình ảnh quen thuộc từ xưa đến nay trong kho tàng văn học
nói chung và trong thơ Trần Đăng Khoa nói riêng. Bản thân gió khi đứng độc
lập đã tượng trưng cho sức mạnh, nhà thơ Trần Đăng Khoa trong sáng tác của
mình đã thổi hồn vào gió để nó trở nên sinh động, phong phú hơn với các kiểu
nghĩa mà nó biểu hiện.
Dựa vào các kết hợp của tín hiệu thẩm mĩ gió ở chương 2 đã trình bày,
luận văn tiến hành tìm hiểu nghĩa của tín hiệu thẩm mĩ này. Qua đó, thấy
được tài năng của Trần Đăng Khoa khi lựa chọn tín hiệu gió với các kiểu kết
hợp độc đáo để bộc lộ tâm trạng của bản thân.
Khi gió xuất hiện đơn thuần như một sinh thể tồn tại khách quan trọng
thế giới tự nhiên thì nó không mang theo ý nghĩa biểu trưng, hàm ẩn. Với ý
nghĩa là một sinh thể tự nhiên, gió trong thơ Trần Đăng Khoa xuất hiện trong
các trong các trường hợp.
3.1.1. Gió - trong bức tranh thiên nhiên rộng bao la
Để biểu được khái niệm không gian nghệ thuật một cách cơ bản và khái
quát nhất, Lê Bá Hán trong cuốn: Từ điển thuật ngữ văn học định nghĩa:
Không gian nghệ thuật là hình thức bên trong của hình tượng nghệ thuật thể
hiện tính chỉnh thể của nó.
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Trần Đình Sử lí giải thêm: Không gian nghệ thuật là hình thức tồn tại
cùng thế giới nghệ thuật. Ông còn khẳng định một cách hết sức chắc chắn:
không có hình tượng nghệ thuật nào không có không gian, không có một nhân
vật nào không nào không có một nền cảnh nào đó, và không gian nghệ thuật
là sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ nhằm biểu hiện con người và thể hiện một
quan niệm nhất định về cuộc sống. Như vậy, không gian nghệ thuật là phương
thức tồn tại và triển khai của thế giới nghệ thuật. Không gian nghệ thuật trở
thành phương tiện chiếm lĩnh đời sống, mang ý nghĩa biểu tượng nghệ thuật.
Và sự miêu tả, trần thuật bên trong tác phẩm văn học bao giờ cũng xuất phát
từ một điểm nhìn, ta xác định được vị trí của chủ thể trong không gian - thời
gian, thể hiện ở phương hướng nhìn, diễn ra trong một trường nhìn nhất định.
Căn cứ vào điểm nhìn mà xác định được vị trí của chủ thể trong không gian thời gian, thể hiện ở phương hướng nhìn, khoảng cách nhìn, ở đặc điểm của
khách thể được nhìn. Điểm nhìn không gian được thể hiện qua các từ chỉ
phương hướng, vị trí để tạo thành viễn cảnh nghệ thuật. Tóm lại, không gian
nghệ thuật là hình thức tồn tại của hình tượng nghệ thuật. Không gian nghệ
thuật không những cho thấy cấu trúc nội tại của tác phẩm văn học, các ngôn
ngữ tượng trưng, mà còn cho thấy những quan niệm về thế giới, chiều sâu
cảm thụ của tác giả hay một giai đoạn văn học. Nó cung cấp cơ sở khách quan
để khám phá tính độc đáo cũng như nghiên cứu loại hình của các hình tượng
nghệ thuật. Vì vậy không thể tách hình tượng ra khỏi không gian mà nó tồn
tại.
Trong cái mênh mông, bất tận của không gian thì con người quả thực
rất nhỏ bé. Đối với các nhà thơ, không gian không chỉ đơn thuần tồn tại khách
quan ngoài đời thực mà thông qua lăng kính khúc xạ bởi thế giới quan và tư
duy thẩm mĩ của người nghệ sĩ, không gian đi vào tác phẩm thơ trở nên đẹp,
tinh tế, sinh động hơn thông qua ngôn từ nghệ thuật. Chính vì vậy, ta có cả
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một không gian nghệ thuật trong thơ Trần Đăng Khoa. Gió - không gian nghệ
thuật, khái niệm không gian ở đây bao gồm toàn bộ sự tồn tại của tự nhiên, vũ
trụ, con người,...ở bất cứ nơi nào có gió (khí).
Gió vốn là sinh thể của tự nhiên cho nên nó có thể tác động đến vạn
vật. Nó mang lại một bầu không khí trong lành, mát mẻ, nhưng cũng có khi là
tác nhân gây hại đến vạn vật. Trong thơ Trần Đăng Khoa, gió nằm trong bức
tranh thiên nhiên rộng bao la, bát ngát.
Với các kiểu kết hợp như: gió + động từ, động từ + gió (gió lên, gió
đến, dang tay đón gió, gọi đàn gió đến...), ta có các trường hợp cụ thể sau:
Gió lên vườn cải tốt tươi
Lá xanh như mảnh mây trời lao xao
Em đi múc nước dưới ao
Chiều chiều em tưới, em rào, em trông
(Vườn cải)
Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè hoa nở cùng sao
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh
Ai mang nước ngọt, nước lành
Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa?
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra

59

Đứng canh trời đất bao là
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi
(Cây dừa)
Trong những kết hợp này gió vô hình đã trở nên hữu hình, nó như một
ngôi nhà rộng lớn mà ở đó hội tụ đầy đủ niềm vui của cuộc sống. Ở bức tranh
thiên nhiên rộng lớn, khoáng đạt ấy, xuất hiện những hình ảnh vườn cải xanh
tươi tốt, lá xanh gợi liên tưởng tới mảnh mây trời cao xa; cây dừa xanh mát,
tán rộng nhiều tàu lá, những chiếc tàu dừa như chiếc lược được dùng để chải
mái tóc đẹp dịu dàng của nàng mây xanh, dừa được liên tưởng như một con
người dang tay để đón lấy những luồng gió mát của thiên nhiên. Gió và dừa
quấn quýt bên nhau như những người bạn thân. Sự xuất hiện của tín hiệu gió
trong trường hợp này đã góp phần làm cho hình ảnh cây dừa trong con mắt
Trần Đăng Khoa trở nên cao lồng lộng, đứng vững giữa bầu trời bao la.
Không gian của bức tranh thiên nhiên trong bài thơ được mở rộng, trải dài
nhờ sự xuất hiện của gió trong các kết hợp của nó.
3.1.2. Gió – biểu trưng cho niềm an ủi, động viên con người
Đã từ lâu trong thơ ca Việt Nam hình ảnh thiên nhiên đã trở thành
người bạn tri âm, tri kỉ với con người. Đã có nhiều nhà thơ đã bộc bạch nỗi
niềm tâm sự của mình với thiên nhiên:
Hồ Chí Minh – nhà thơ, nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc ta, trong
cảnh lao tù vẫn vượt lên giữ vững một tinh thần lạc quan cách mạng. Với Bác
thiên nhiên chính là bầu bạn. Vượt ra ngoài song sắt của nhà tù, Người đã
hướng ánh mắt của mình nhìn ngắm ánh trăng:
Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ
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(Ngắm trăng)
Trăng cũng xuất hiện cùng con người trong khi bàn việc lớn:
Rằm xuân lồng lộng trăng soi
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền
(Rằm tháng Giêng)
Thiên nhiên trong thơ Bác như một người bạn tri kỉ, luôn gần gũi, dõi
theo Bác trong mỗi bước đường cách mạng của Người.
Với nhà thơ Xuân Diệu, gió mang lại niềm vui, động viên con người:
Nó giống như khách thừa lương, mang đi rải khắp nhân gian để giúp
người, giúp đời:
Gió qua như một khách thừa lương
Lay nắng trên mình lá loáng sương.
Hoa cúc dường như thôi ẩn dật,
Hoa hồng có vẻ bận soi gương
…
Hạnh phúc vờn trong buổi sớm mai,
Vừa tầm với bắt của tay người;
Ái tình đem máu dâng lên diện;
- Thi sĩ đi đâu cũng thấy cười.
(Lạc quan)
Khi mai dậy sớm trời êm ái;
Cửa sổ thênh thang mở gió hồ:
Hơi mát đưa hùa theo ánh sáng;
Cành gần, chim rộn tiếng đùa nô.
(Giờ tàn)
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Gió ấy, đầu hoa ngang ngửa thắm
Nhị vàng hoa cạnh liếc hoa bên.
(Lưu học sinh)
Trong cảm nhận của cậu bé Trần Đăng Khoa khi ấy, trong hoàn cảnh
đất nước có chiến tranh, ngọn gió trong lành của thiên nhiên trở thành nguồn
động viên, an ủi, sẻ chia với những bà mẹ có con vì quê hương một đi không
trở lại:
Đêm ấm áp và mượt như lụa
Xin mẹ đừng khép cửa
Để gió vào
Gió hát trong căn nhà của mẹ
Những khao khát của trời mây
Và mẹ sẽ thiếp đi lúc nào không hay
Đến nỗi mẹ chẳng biết được
Thằng con trai mẹ về
Trong làn gió mát
Làn gió đã đi khắp trái đất
Hát ru những bà mẹ không con
(Thư gửi mẹ)
Không chỉ đem lại sự sống cho thiên nhiên, cây cỏ, trong vai trò là chủ thể
trong các cụm động từ (gió vào, gió hát) gió còn mang lại niềm vui, an ủi,
động viên giúp con người vượt lên nỗi đau để tồn tại. Gió vào hát lên những
bài ca của cuộc sống, hát lên những khao khát của trời mây - khúc hát ca ngợi
hạnh phúc, tự do cho con người, ru giấc ngủ cho mẹ, mang hình bóng của
những đứa con đang chiến đấu nơi biên giới Tây Nam tổ quốc về bên mẹ nhẹ
nhàng, ân cần, yêu thương. Tiếng gió đã đi khắp trái đất, hát ru những bà mẹ
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có con ngã xuống vì quê hương. Tiếng gió ở đây như tiếng của quê hương, đất
nước hát lên khúc hát ngợi ca, an ủi, sẻ chia với những mất mát của những bà
mẹ Việt Nam đã dâng hiến cho Tổ quốc những đứa con yêu quý của mình để
giữ vững đôc lập của dân tộc.
3.1.3. Gió - biểu trưng cho thiên nhiên khắc nghiệt, dữ dội
Trong thơ Trần Đăng Khoa chúng ta bắt gặp rất nhiều những hình ảnh
về những con người bình dị nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc, thậm chí là
niềm cảm phục, ngưỡng mộ.
Ví dụ: Tình cảm yêu mến đối với những anh bộ đội
Cháu nghe chú đánh những đâu
Những tàu chiến, những tàu bay rơi
Đến đây chỉ thấy chú cười
Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi…
(Gởi theo các chú bộ đội)
Với cậu bé Trần Đăng Khoa các chú bộ đội khi ra chiến trận thì oanh
liệt, dũng cảm, xông pha chiến đấu với kẻ thù và đã lập được nhiều chiến
công nhưng khi chú trở về cùng bà con, làng xóm thì lại rất khác biệt, các chú
giản dị, gần gũi, hòa mình với cuộc sống của bà con; các chú còn quan tâm,
vui chơi cùng các cháu thiếu nhi.
Với các cô, các chú đang công tác ở ngoài đảo Trường Sa, cậu bé Trần
Đăng Khoa đã dành những tình cảm hết sức đặc biệt. Dù chưa được ra đảo
Trường Sa nhưng trong tưởng tượng của mình, nhà thơ thấy đảo Trường Sa là
một nơi có phong cảnh đẹp, nhưng cũng hết sức khắc nghiệt.
Mới năm nào em còn ở Trường Sơn
Nay lại Trường Sa – Tổng đài hải đảo
Gió biển mặn mòi bạc bao màu áo
Mà cơn sốt rét rừng vẫn còn run trong da
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Tổ Quốc thì gần. Làng quê thì xa
Phía cuối biển, trời ngổn ngang mây trắng
Những tín hiệu em truyền qua mưa nắng
Đảo như thành, trụ vững giữa trùng khơi
Có lúc vẩn vơ, nghĩ lại buồn cười
Em cứ thương thương hàng cây trên đảo vắng
Hàng cây nhỏ, chẳng bao giờ gió lặng
Vẫn hồn nhiên xinh đẹp một mình...
(Cô tổng đài hải đảo)
Một hạt nhỏ thôi cát cũng dịu đi nhiều...
Ôi đảo Sinh Tồn, hòn đảo thân yêu
Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo
Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão
Chúng tôi như hòn đá ngàn năm trong đập trái tim người
Như đá vững bền, như đá tốt tươi...
Đá san hô kê lên thành sân khấu
Vài tấm tôn chôn mấy cánh gà
Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ
Chẳng phông màn nào chịu nổi gió Trường Sa
Gió rát mặt, Đảo luôn thay hình dáng
Sỏi cát bay như lũ chim hoang
Cứ mặc nó. Nào hỡi các chiến hữu
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Ta bắt đầu thôi. Mây nước đã mở màn
(Lính đảo hát tình ca trên đảo)
Theo Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, gió có thể mang lại điều tốt
lành nhưng cũng có thể giáng tai họa cho con người. Ở gió ẩn chứa một sức
mạnh ghê gớm. Trong những ngữ liệu trên, gió xuất hiện trong những kết hợp
cụ thể như sau:
Gió + tính từ (mặn mòi, rát mặt, lặng). Tính từ chỉ tính chất của gió đã góp
phần giúp ta hình dung được sức mạnh ghê gớm, khắc nghiệt của gió đối với
cuộc sống con người.
Gió + danh từ (Trường Sa) xác định những khó khăn mà người lính phải
đối diện trên hòn đảo Trường Sa của Tổ quốc.
Ngoài ra còn có sự kết hợp gió bão, sự kết hợp này gió cũng biểu trưng
cho cảm nhận của những con người đang ngày đêm giữ vững sự bình an của
cuộc sống nơi đảo xa. Kết hợp gió bão chỉ sự nguy hiểm giữa đại dương bao
la, cuộc đời không phải lúc nào cũng bình yên, tốt đẹp; con người luôn phải
đối diện với những khó khăn gian khổ. Mặc dù vậy, trong thơ Trần Đăng
Khoa trước những khó khăn con người luôn hiện lên trong tâm thế đối diện và
vượt lên mọi trở ngại của cuộc sống để tồn tại với một niềm tin, lạc quan, yêu
đời.
3.1.4. Gió - biểu trưng cho nỗi đau thương
Khi mới 16 tuổi Trần Đăng Khoa đã viết Trường ca Khúc hát người anh
hùng (1968). Sau khi cùng bác Hồ Thiện Ngôn đến thăm mộ cô Mạc Thị
Bưởi trở về nhà thơ Trần Đăng Khoa đã viết trường ca này để thể hiện tình
cảm trân trọng, biết ơn... của mình với người anh hùng.
Trong trường ca nhà thơ đã tái hiện lại giai đoạn cuộc đời Mạc Thị Bưởi
với những cuộc chiến đấu dũng cảm, đặc biệt là sự hi sinh oanh liệt của cô.
Nhà thơ đã chia sẻ: Giặc Pháp đã cắt cổ cô một cách dã man. Đó là lối giết
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người thời trung cổ. Tôi đã cố gắng diễn đạt cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy
bằng mấy điệp từ: “Và vầng Mặt Trời, vầng Mặt Trời, vầng Mặt Trời thật là
rực rỡ. Sáng giữa nền xanh trong như tiếng chuông”... Mấy tiếng điệp ấy là
lưỡi dao giặc đang nhay vào cổ cô. Cô nằm trên cầu ao. Trước mặt chỉ còn
bầu trời cao rộng và vầng Mặt Trời chói lọi.
Cô Bưởi vẫn còn bà mẹ già. Năm tôi đến thăm, bà cụ đã 75 tuổi, nhưng
hàng ngày bà vẫn đi chăn trâu, cắt cỏ, mò cua, bắt tép nuôi thân.
Tôi nghĩ có lẽ mình phải viết một cái gì đó hơi dài về Mạc Thị Bưởi chứ
không thể chỉ dùng lại ở một bài thơ ngắn. Tôi bắt đầu tìm hiểu, rồi lục tài
liệu thờ chống Pháp để đọc. Vì dù muốn hay không cũng phải tạo cái không
khí thời ấy.
Đấy là một công việc không mấy dễ dàng vì sự kiện diễn ra khi tôi còn
chưa ra đời.
Trong Trường ca Khúc hát người anh hùng, Trần Đăng Khoa đã tái
hiện cuộc đời hoạt động cách mạng nhiều mất mát nhưng vô cùng oanh liệt
của cô Bưởi:
Bắt đầu từ một đêm
Dọc sườn đê gió thổi
Có một người bước vội
Chiếc khăn vuông trùm đầu
Gió hát rằng:
Cô đi đâu, về đâu
Lòng cô giặc đốt một màu lửa loang
Nền trời bay loạn tro than
Máu người trên cọc từng hàng bầm đen.
...
Cô đi nghiêng nghiêng
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Như muốn bóng mình
Nhỏ hơn chút nữa...
Bóng hòa vào gió
Gió hòa vào các vì sao...
Cô ngồi thụp xuống
Nhìn nhanh về phía sau
Không một bóng người
Hoang vắng đến tận chân trời
Đám cháy còn bập bùng trong mây
Đồn Trung Hà nhô lên như một đốt ngón tay
Gió thổi ù ù trên sông...
Ngay mở đầu Khúc thương đau hình ảnh một cô gái bắt đầu ra đi từ
một đêm dọc sườn đê gió thổi đã gây ấn tượng đối với bạn đọc. Kết hợp Gió
+ động từ (thổi, hát, hòa vào các vì sao, thổi ù ù trên sông) đã cho ta thấy sự
chủ động của gió - một biểu tượng cho sự khắc nghiệt, dữ dội của thiên nhiên,
gió thổi dọc sườn đê hàm ẩn báo hiệu cho những khó khăn trước mắt mà
người con gái ấy sẽ phải đối diện. Gió ở đây được còn ví như một sinh thể có
tâm hồn, hát lên khúc hát sẻ chia với con người. Trong đêm khuya, người con
gái bước đi những bước chân lặng lẽ, bước chân hòa vào sóng vỗ, sóng hòa
vào đêm, bóng nhỏ hòa vào gió, gió hòa vào các vì sao. Trong trường hợp cụ
thể này, có thể thấy sự đối lập tương phản giữa sự rộng lớn, vắng lặng của
màn đêm, mà bao bọc lấy bầu không gian ấy là những đợt gió lớn, với thân
hình con người bé nhỏ. Gió ở đây ẩn dụ cho những khó khăn, gian khổ, thử
thách mà người chiến sĩ cộng sản phải đối mặt trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ
quốc.
Bây giờ là bao giờ
Ai đó vừa kêu tiếng kêu hoang dã:

67

“Mày có muốn cắt tai không hả?”
Hơi lạnh toát túa ra từ đá
Buốt đến tận cùng các khớp xương
Gió chắc đang cuộn xoáy ở ngoài tường
Tiếng bụi rào rào rơi vào lá cỏ
-Đây là đâu?
Ai đó vừa kêu tiếng kêu hoang dã:
“Mày có muốn cắt tai không hả?”
Hơi lạnh buốt như toát ra từ đá
Tiếng súng tằng tằng bâng quơ qua sông
Gió nát tướp và xù tung
Bần bật băng qua dây thép gai dầy đặc
Nhấp nhoáng vệt đèn pin vàng đục
Quẹt dọc, lia ngang ô cửa bàn tay
Có gì xảy ra ở đây?
Cô sững sờ xoa tay vào đá rắn
Vẫn chưa tin ngón tay mình hẳn...
Coóc đứng lặng ngoài tường
Không thấy Bưởi khai một điều gì hết
Chỉ nghe tên lính cổ cò
Thở hộc lên như con lợn cắt tiết
Và tiếng roi vi vu như gió khuya...
...”Phải làm sao ngăn được cuộc tấn công
Mà đầu mối chắc là từ tên Bưởi”...
Tiếng roi quất trong phòng tra
Réo lên như gió nổi
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Hắn nhìn vào qua cửa sắt chấn song
Thấy hai bàn chân treo ngược rung rung
Ngón cái chẽ ra
Khẽ nẩy theo nhịp quất...
Hắn chợt nhớ trang sách nào đã đọc
Có nói về ngón chân người Giao Chỉ ngang tàng
Như gió ở bãi sông, nắng ở ngọn tre làng
Chân con gái thế kia
Hắn nghĩ là không đẹp
Nhưng đường roi trầm bổng thì rất tuyệt
Du dương như gió lúc trăng lên.
Hai cặp mắt cách nhau
Một khoảng không gian bị đốt cháy
Bởi mối thù không đội trời chung
Và cách nhau nắng gió một con sông
Không bao giờ có con thuyền nối bến...
Đồng tử dãn ra, căng như mắt con mèo
Hắn mấp máy môi, đỏ như nhuộm phẩm điều
Nhưng chẳng thấy nói năng gì cả
Da mặt cộm dầy như thời hoang dã
Hắn rít qua kẽ răng một tiếng gió khê nồng:
- Đi!
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của nước ta có biết bao con
người đã ngã xuống để ngày hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình,
hạnh phúc. Sự hi sinh của những người anh hùng đã trở thành khúc ca bất tử
trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Biết ơn, trân trọng, gìn giữ và phát huy
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truyền thống yêu nước của cha anh là lý tưởng của biết bao bạn trẻ trong hành
trình trưởng thành của bản thân. Cậu bé Trần Đăng Khoa khi còn nhỏ cũng
như bao bạn bè cùng trang lứa khác đều nhận thức được tội ác dã man mà kẻ
thù đã gieo rắc, giày xéo trên quê hương ta. Trong Trường ca Khúc hát người
anh hùng, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã khắc họa hình ảnh kẻ thù với tâm địa
độc ác, tàn bạo và hành động tra tấn những người cộng sản của ta như thời
trung cổ. Với các kết hợp:
Gió + động từ (cuộn xoáy, nổi)
Gió + tính từ (nát tướp, xù tung, khê nồng, khuya)
Trần Đăng Khoa đã cho người đọc thấy tốc độ của gió tự nhiên là rất
lớn gió cuộn xoáy sẽ tạo ra nhưng cơn lốc hất tung mọi thứ từ dưới mặt đất
lên cao, kèm theo đó là bụi tung mù mịt.
Trong kết hợp với tính từ ta lại thấy gió được nhà thơ cảm nhận có
hương vị, có trạng thái như một sinh thể mà ta có thể cầm, nắm, ngửi được.
Có thể hình dung gió nát tướp và xù tung là trạng thái của gió khi tốc độ lớn,
gió xen vào khắp nơi khiến cho cơ thể nó phân tán, lúc quét ở dưới thấp, lúc
lại vòng ngược lên cao làm đảo lộn mọi thứ.
Từ khê nồng theo từ điển Tiếng Việt có nghĩa là: có mùi hơi khó ngửi,
khó chịu thường để chỉ một món ăn nấu không ngon
Ví dụ: Cơm nấu bị khê
Luộc rau bị nồng
Gió khê nồng là một cảm nhận rất đặc biệt, với nhà thơ Trần Đăng
Khoa, gió như một món ăn khi nấu ngon thì người thưởng thức sẽ cảm nhận
được hương vị thơm ngon của nó (cũng như khí gió thoảng, gió thu man
mác...) còn nếu chế biến không ngon thì người ăn sẽ không được thưởng thức
vị ngon vốn có của nó (cũng như gió bão gây tai họa cho con người).
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Đặc biệt hơn, tín hiệu gió trong các kết hợp trên được Trần Đăng Khoa
sử dụng trong việc khắc họa tội ác của kẻ thù. Đó là tội ác và hành động dã
man của tên Coóc và tên lính cổ cò. Trong qua trình tra khảo cô Bưởi bọn
chúng đã dùng rất nhiều loại hình tra tấn nhưng vẫn không lấy được một chút
thông tin nào từ cô, điều ấy đã khiến kẻ thù giận dữ: thở hồng hộc như con
lợn cắt tiết, roi quất liên hồi vi vu nhứ gió khuya, tiếng roi quất trong phòng
tra réo lên như gió nổi. Trước sự gan dạ, kiên trung của người chiến sĩ cộng
sản kẻ thù trở lên điên loạn điều đó khiến đồng tử hắn giãn ra, mắt căng như
mắt con mèo, mấp máy môi không nói được câu nào để rồi rít lên qua kẽ
răng: “Đi”, tiếng rít của tên lính được Trần Đăng Khoa ví như tiếng gió khê
nồng. Điều đó báo trước những điều mà cô Bưởi sẽ phải chịu đựng dưới bàn
tay tàn bạo của kẻ thù.
Có rất nhiều nhà thơ, nhà văn khi viết về tội ác dã man của giặc thù đã
có những liên tưởng, so sánh hay:
Thế kỉ XV, Nguyễn Trãi viết
Độc ác thay Trúc Lam Sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi
...
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Tàn hại cả giống côn trùng, cây cỏ
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng...
(Bình Ngô đại cáo)
Chế Lan Viên: Khi đại bác cất lời thì họa mi im tiếng
Với nhà thơ Trần Đăng Khoa khi ấy còn là một cậu bé thì liên tưởng
của ông về tội ác man rợ của giặc thù như trên quả rất độc đáo. Cách so sánh,
liên tưởng và phản ánh sự việc thông qua câu chuyện của người lớn đã khiến
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những vần thơ của ông trở nên sâu sắc hơn, có được những cảm nhận đó chắc
chắn phải là một con người yêu quê hương, trân trọng và biết ơn công lao to
lớn của thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.
3.2. Ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ trăng trong thơ Trần
Đăng Khoa
3.2.1. Trăng – người bạn tâm tình gắn với những kỉ niệm tuổi thơ
Đối với người lớn, thiên nhiên được miêu tả và cảm nhận chủ yếu bằng
kinh nghiệm, bằng lí trí và đôi lúc là cảm nhận bằng tâm trạng, nỗi niềm riêng
của mình. Còn trẻ thơ thì không thế. Đối với chúng, thiên nhiên chứa đựng
những điều kì diệu, bí ẩn, thú vị và chúng rất muốn chiêm ngưỡng, khám phá.
Chính thiên nhiên với tất cả sự phong phú, đa dạng của những sự vật đã giúp
cho trẻ em nhận thức, hình thành tư duy và từ đó phát triển trí tưởng tượng,
làm giàu tâm hồn của các em.
Khi sáng tác, trẻ e một cách ngẫu hứng, không chủ ý, không theo một
đề tài nhất định. Đọc một số bài thơ của các em nhỏ, ta sẽ nhận ra một điều
trùng hợp ngẫu nhiên là các em miêu tả rất nhiều về thiên nhiên. Bên cạnh
việc miêu tả, các em cảm nhận được sự thay đổi của cảnh vật, thời tiết cho dù
sự thay đổi đó rất nhỏ mà đôi khi chúng ta không để ý đến.
Hình ảnh trăng được Trần Đăng Khoa nhắc đến rất nhiều trong thơ
mình, trẻ em ở nông thôn ngày ấy rất thích chơi trước sân nhà vào những đêm
trăng sáng. Những trò chơi mang đậm tính dân gian: xỉa cá mè, mèo đuổi
chuột,… Với Trần Đăng Khoa, trăng đã là một biểu tượng gắn liền với tuổi
thơ ấu của mình, đó một người bạn thân thiết cùng nhà thơ vui chơi, chia sẻ
bao điều suy nghĩ đòng thời trăng cũng là một người bạn thơ của nhà thơ.
Em thường rải cái nong
Ra góc sân ngồi học
Những đêm có trăng mọc
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Em chơi cho đến khuya
Thường là xỉa cá mè
Hay làm mèo đuổi chuột
(Cái sân)
Những đêm trăng mọc đem ánh sáng soi tỏa khắp nơi, sân nhà Trần
Đăng Khoa cũng sáng nhờ ánh trăng ấy, cậu bé Khoa đã tận hưởng bầu không
khí mát mẻ, dưới ánh trăng sáng để chơi những trò chơi mà mọi trẻ em ngày
ấy đều yêu thích: xỉa cá mè, mèo đuổi chuột. Ở đây tín hiệu trăng trong kết
hợp với tính từ: trăng + mọc cho ta thấy một trạng thái của trăng. Trăng khi
mọc thường là thời điểm trăng sáng nhất, đẹp nhất vì thế vạn vật dưới trần
gian dưới ánh trăng sáng sẽ trở nên đẹp hơn......
Đêm nay trăng đang rằm
Trăng như cái mâm con
Ai treo ông cao thế
Ông nhìn đàn em bé
Muốn khoe có mặt tròn
Dưới sân em trông trăng
Có quả thị thơm lừng
Nải chuối tiêu thơm mát
Ông trăng nhìn thấy xôi
Là ông nhoẻn miệng cười
Ảnh chừng ông thích lắm
Trăng nở vàng như xôi
Em chạy nhảy tung tăng
Múa hát quanh ông trăng

73

Em nhảy, trăng cũng nhảy
Mái nhà ướt ánh vàng
Khuya, không trông trăng nữa
Trăng thập thò ngoài cửa
Muốn rủ em đi chơi
Bồng bềnh...
Trăng trôi...
(Trông trăng)
Trong thế giới tuổi thơ của tác giả, những đêm ngắm trăng là những kỉ
niệm không thể nào quên, đặc biệt là những đêm trăng rằm. Trong kết hợp:
trăng + tính từ (đang rằm, nở vàng như xôi); trăng + động từ (nhảy, nhìn,
thập thò ngoài cửa, trôi); trăng + từ so sánh (như cái mâm con); động từ +
trăng (trông + trăng) Trần Đăng Khoa đã cho ta thấy tình cảm yêu quý của
nhà thơ với thiên nhiên, đặc biệt là trăng. Trăng rằm là trăng ở thời điểm giữa
tháng, thường lên cao, trăng tròn và sáng; đêm nay là đêm trăng đang rằm,
trong con mắt cảm nhận của nhà thơ trăng khi ấy tròn như cái mâm con mà
nhà cậu bé vẫn dùng trong bữa cơm gia đình hàng ngày. Trăng cũng rất đáng
yêu khi ngắm nhìn đàn em bé và muốn khoe khuôn mặt tròn và đẹp của mình.
Dường như trong tâm trí trẻ thơ của Trần Đăng Khoa trăng là của riêng
mình nhà thơ, là người bạn gần gũi, gắn bó, nhà thơ sợ trăng trôi đi mất nên
phải trông trăng. Trong đêm trông trăng ấy, không chỉ một mình nhà thơ, mà
còn có cả quả thị thơm lừng, nải chuối thơm ngát và đĩa xôi vàng thơm ngon.
Đó là những đồ ăn mà cậu bé Khoa đã chuẩn bị cho đêm ngắm trăng của
mình. Trong liên tưởng thú vị, ngộ nghĩnh rất hợp với trẻ con của Trần Đăng
Khoa khi ấy, trăng nhìn thấy đĩa xôi vàng thì vô cùng thèm thuồng nên nhoẻn
miệng cười khiến cho trăng cũng nở vàng như xôi. Ánh sáng vàng của trăng
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lan tỏa khắp nơi, khiến cho mái nhà trong đêm sương ướt ánh vàng. Đặc biệt,
với cậu bé Khoa, trăng cũng như mình, cũng đáng yêu và nhí nhảnh: nhà thơ
vui vẻ chạy nhảy dưới sân, múa hát quanh bóng trăng làm cho trăng thích thú
đến mức em nhảy trăng cũng nhảy. Quả là một liên tưởng độc đáo và đáng
yêu.
Những kết hợp trăng + động từ đã cho ta thấy sự chủ động của trăng
trong việc tham gia vào những trò vui của nhà thơ, có khi là trăng nhìn em,
trăng nhoẻn miệng cười, có lúc lại là em nhảy trăng cũng nhảy. Nhưng có lẽ
đặc biệt hơn cả đó là trong liên tưởng của cậu bé Khoa khi ấy, trăng cũng rất
trẻ con, khuya rồi bạn đã đi ngủ nhưng trăng vẫn còn thập thò ở ngoài cửa
như muốn rủ bạn đi chơi tiếp, có lẽ không khí vui vẻ của những trò chơi với
những người bạn nhỏ khiến trăng rất vui và như chưa muốn dừng ở đây. Từ
thực tế trăng khuya lên cao, chiếu sáng vào cửa sổ nhà Trần Đăng Khoa, nhà
thơ đã có liên tưởng thật độc đáo, gây sự thích thú cho độc giả, đặc biệt là các
em nhỏ.
Ông trăng cười những lợi
Răng chẳng chiếc nào còn
Chú ơi, trăng già thế
Sao bà bảo trăng non?
(Trăng đầu tháng)
Những liên tưởng của Trần Đăng Khoa không chỉ có ở những đêm
trăng tròn, mà vào những đêm trăng khuyết nhà thơ còn có những liên tưởng
rất thú vị về trăng.
Với kết hợp: trăng + tính từ (cười những lợi, già, non) nhà thơ đã bộc
lộ cái nhìn hết sức ngộ nghĩnh mà người lớn không thể nào có được. Trăng
đầu tháng là trăng khuyết và nếu từ dưới đất nhìn lên thì thấy một vài vệt đen
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nhô lên làm cho cậu bé Khoa liên tưởng đến lợi của con người và sau đó bày
tỏ những thắc mắc rất ngây ngô nhưng có lí:
Chú ơi trăng già thế
Sao bà bảo trăng non?
Người lớn gọi trăng đầu tháng là trăng non nhưng trong con mắt trẻ thơ
thì trăng lúc ấy giống như một cụ già rụng hết răng, chỉ còn trơ lợi mà thôi.
Câu thơ thật hồn nhiên và nói rất đúng tâm lí của trẻ thơ. Trong cuộc sống trẻ
em có vô số thắc mắc và mong muốn được người lớn giải đáp.
3.2.2. Trăng - biểu trưng cho thiên nhiên tươi đẹp
Người ta nói rằng tâm hồn của con người thuở hồng hoang với tâm hồn
của một đứa trẻ có một sự gắn bó rất đặc biệt mà chúng ta khó có thể giải
thích được. Đó là sự đồng điệu về cách nhìn và cách cảm thế giới. Người xưa
không thể giải thích được các hiện tượng tự nhiên xã hội nên họ lí giải bằng
trí tưởng tượng nhiều màu sắc thần thánh. Trẻ em cũng thế, khi chúng bắt đầu
biết quan sát sự vật vật xung quanh thì mọi cái trong mắt chúng đều là lí thú
và bí ẩn.
Một trong những yếu tố làm cho thơ Trần Đăng Khoa có những nét đặc
sắc là trí tưởng tượng rất phong phú, mạnh mẽ, rất riêng của mình. Những
liên tưởng của Trần Đăng Khoa thật lạ lẫm, gây cho người đọc cảm giác bất
ngờ, thú vị.
Sự liên tưởng phong phú ở nhiều bài thơ mang chất lãng mạn:
Vườn xanh biêng biếc tiếng chim
Dơi chiều khua chạng vạng
Ai dắt ông trăng vàng
Thả chơi trong lùm nhãn
(Hương nhãn)
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Người đọc có thể hình dung: màu xanh có thể là của lá cây trong vườn,
cũng có thể tiếng chim làm cho khu vườn thêm sức sống, thêm xanh hơn.
Cánh dơi bay trên bầu trời đang sẫm tối như khua tất cả ánh sáng cất vào một
nơi, cả ông trăng cũng đang thập thò trong lùm nhãn. Một đêm có trăng
nhưng không sáng vằng vặc như đêm mười sáu cũng có nét huyền diệu trong
con mắt của Trần Đăng Khoa.
Ngay cả ánh trăng đã trở nên thân thiết với mình, Trần Đăng Khoa cũng
liên tưởng đến nhiều hình ảnh khác nhau.
Trăng ơi... từ đâu đến
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà
Trăng ơi... từ đâu đến
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
Trăng ơi... từ đâu đến
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Đứa nào đá lên trời
Trăng ơi... từ đâu đến
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!
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Trăng ơi... từ đâu đến
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân
Trăng từ đâu....Từ đâu...
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em...
(Trăng ơi từ đâu đến?)
Bài thơ là một bài ca về trăng, cũng là lời ca tụng về vẻ đẹp vĩnh hằng
của thiên nhiên. Trăng xuất hiện trong trạng thái so sánh, ở kết hợp:
Trăng + động từ + như + danh từ (trăng + bay+ như + quả bóng)
Trăng + tính từ + như + danh từ (trăng + hồng + như + quả chín; trăng +
tròn + như + mắt cá)
Kết hợp này đã cho ta thấy cảm nhận thật đáng yêu của cậu bé Trần
Đăng Khoa khi ngắm nhìn trăng, trăng từ đâu đến mà mang theo bao điều
diệu kì khiến nhà thơ liên tưởng đến một loạt so sánh rất độc đáo. Trăng có
sắc màu hồng như một trái chín thơm ngon, khiến ta rất muốn được tận hưởng
nó. Trong trường liên tưởng đó, trăng bỗng chốc lại trở thành mắt cá luôn tròn
vành vạnh chiếu sáng trên trời chẳng bao giờ khuyết thiếu như cá chẳng bao
giờ chớp mi, hay trăng như quả bóng tròn mà chúng em thường chơi, bị đứa
nào đá lên trời. Trăng bỗng trở nên thật gần gũi, giống như những sự vật gắn
bó với tuổi thơ của mỗi người. Câu hỏi băn khoăn, trăng từ đâu đến được lí
giải cũng thật đáng yêu: trăng từ cánh rừng xa, biển xanh diệu kì, từ cái sân
con, từ đường hành quân hay trong lời mẹ ru.
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Kết hợp: Trăng + Động từ (soi, đi) đã làm nổi bật dụng ý của nhà thơ,
với ông, trăng không chỉ mang vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên tươi đẹp mà
còn là người bạn tâm tình, gắn bó với con người trong cuộc sống và trên mỗi
bước đường hành quân. Ở khắp mọi miền của tổ quốc đều sáng tỏ ánh trăng
lung linh, đẹp sáng.
Đồng ẩm trăng non
Luống cày sực nức
Mưa rào bữa trước
Nắng hồng chiều nay
... Bốn bề lên hương
Thoảng hơi gió nhẹ
Vầng trăng mới hé
Làn mây trong ngần
Đường cày ai rạch
Thành dòng sông Ngân
(Hương đồng)
Thiên nhiên trong thơ Trần Đăng Khoa bao gồm tất cả những cảnh vật
quen thuộc của làng quê Việt Nam, chúng được tái hiện bằng tâm hồn tinh tế
nhay cảm của thi nhân: mùi hương của đồng quê được cảm nhận thật đặc biệt:
kết hợp trăng + tính từ (trăng non, mới hé) cùng với một loạt những từ thuộc
trường nghĩa đồng quê: đồng ẩm, luống cày, đường cày đã giúp nhà thơ miêu
tả, cảm nhận mùi hương quen thuộc của cánh đồng quê hương, bữa trước mưa
rào, bữa nay nắng hồng đồng quê toát lên mùi hương đặc trưng đó là mùi ẩm
của đất, mùi của bùn đang ngấu, mùi phân đang hoai, là giọt mồ hôi ủ lâu
thành mật để có được thành quả trong lao động hôm nay con người có niềm
vui gieo trồng, thịt da cũng tỏa hơi ruộng đồng. Trong cuộc sống của con
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người luôn có sự đóng góp của trăng – người bạn thiên nhiên luôn chiếu sáng,
giúp đỡ con người có được niềm vui trong lạo động và cuộc sống.
Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em...
Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Com chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya cao hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
(Trăng sáng sân nhà em)
Với kết hợp trăng + tính từ (trăng + sáng tỏ, sáng hơn đèn), nhà thơ đã
cho ta thấy dưới ánh sáng của trăng mọi vật dường như lặng đi: hàng cây cau
lặng đứng, hàng cây chuối đứng im, chim, sâu quên không kêu. Vẻ đẹp và ánh
sáng diệu kì của trăng đã che phủ tất cả, khiến cho cả thế giới vạn vật lặng đi,
quên hết mội việc cần làm để dồn tâm trí vào một việc làm duy nhất đó là
ngắm nhìn, tận hưởng vẻ đẹp của trăng.
Cửa điện mở toang
Cả một vùng nhếnh nhoáng sáng vàng
Long lanh dát ng.ọc
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Hồ sen lung linh trăng mọc
Cá lửng lơ bơi, in bảy sắc cầu vồng
(Đập cửa Diêm Vương)
Thu về lành lạnh trời mây
Bỗng nhiên thức giấc nào hay mấy giờ
Ánh trăng vừa thực vừa hư
Vườn sau nổi gió nghe như mưa rào
(Đêm thu)
Mùa thu từ lâu đã trở thành một đề tài quen thuộc trong thơ ca. Viết về
mùa thu có rất nhiều tác phẩm hay của nhiều tác giả nổi tiếng như:
Rặng liễu đìu hiu đứng chiu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
(Đây mùa thu tới, Xuân Diệu)
Xuân Diệu cảm nhận mùa thu như một thiếu nữ với dáng vẻ buồn, rặng
liễu như mái tóc của người thiếu nữ buông dài.....
Với cậu bé Trần Đăng Khoa, mùa thu được cảm nhận tinh tế, hồn
nhiên, trong một đêm thu cậu bé Khoa khi ấy đang ngủ chợt thức giấc, có lẽ
còn đang trong trạng thái mơ màng nên cảm nhận về ánh trăng vừa hư vừa
thực.
Kết hợp trăng + tính từ (trăng + thực, mơ) cho ta thấy một trạng thái của
trăng vào đêm khuya. Từ một hiện tượng trong thực tế, khi mây bay qua sẽ
che lấp làm mờ đi ánh trăng, khi mây đi qua rồi sẽ trả lại ánh sáng của trăng.
Từ thực tế ấy, kết hợp với tâm hồn ngây thơ, hồn nhiên cậu bé Khoa đã mang
ánh trăng vào trang thơ của mình và phủ lên nó một vẻ đẹp diệu kì, vùa thực
vừa ảo.
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3.2.3. Trăng - biểu trưng cho sự lạc quan của con người trong cuộc
sống và chiến đấu
Lúa ơi, nào, lúa gần, lúa xa
Hãy uốn câu như vành trăng mảnh dẻ
Hãy thơm tho giữa đất trời tươi trẻ
Hãy rì rào ta nghe khúc dân ca muôn thủa của làng quê
Khúc dân ca của ta, ta cũng hát mày nghe
(Bài hát gọi cây lúa)
Tối về ông trăng đến
Cùng các đội bình công
Ấm nước chè tỏa nóng
Thơm như hương lúa đồng...
(Thôn xóm vào mùa)
Cánh diều no gió
Sáo nó thổi vang
Sao trời trôi qua
Diều thành trăng vàng
(Thả diều)
Trong cuộc sống của con người ở làng quê Việt Nam không thể thiếu
hình ảnh cánh đồng xanh lúa, cánh diều liệng bay, những đàn chim tung cánh
giữa bầu trời bao la... những hình ảnh đó đã trở thành biểu tượng của khung
cảnh yên bình của con người nơi đây. Trong cuộc chiến đấu vì độc lập dân
tộc, con người luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, tin tưởng vào ngày
mai tươi sáng. Họ chăm chỉ trong lao động, quyết tâm trong chiến đấu và đặc
biệt giữ cho mình một tinh thần lạc quan cách mạng. Bức tranh cuộc sống
làng quê trong con mắt của nhà thơ Trần Đăng Khoa thật đẹp, thơ mộng và
gần gũi. Bức tranh ấy được tái hiện bằng một loạt hình ảnh, trong đó hình ảnh
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trăng, hiện lên như một biểu tượng vừa gần gũi, vừa thanh bình. Ở các ví dụ
trên trăng được sử dụng trong các kết hợp sau:
Trăng + động từ (đến)
Trăng + tính từ (mảnh dẻ, vàng)
Xuất hiện trong những kết hợp này đã giúp ta hình dung được trạng thái
của trăng, có lúc trăng bị che khuất bởi các vật thể tự nhiên khác khiến cho nó
không còn tròn trịa mà có hình lưỡi liềm, mảnh mai trên bầu trời.
Cậu bé Trần Đăng Khoa khi còn nhỏ đã cất tiếng hát gọi cây lúa để thể
hiện tình yêu của mình, trong ao ước của nhà thơ cây lúa sẽ đơm bông và trĩu
hạt mang đến một mùa màng bội thu cho con người. Từ hình ảnh bông lúa
trĩu hạt sẽ uốn cong xuống, nhà thơ liên tưởng đến hình ảnh trăng lưỡi liềm
trên bầu trời. Cây lúa mang đến sự sống, no đủ cho con người, trăng lại là
biểu tượng cho cuộc sống thanh bình, liên tưởng so sánh này quả rất thú vị.
Những ngày mùa, khắp các thôn xóm mọi người hối hả với công việc
thu hoạch thành quả lao động của mình. Từ bác nông dân, chị Chủ nhiệm đến
những anh dân quân, ai ai cũng phấn khởi cùng nhau hăng say lao động.
Đường xóm rộn rã tiếng cười, chim ngói bay đầy đồng, trâu ngửi mùi rơm
mới... từ cảnh vật đến con người đều nhuốm màu vàng óng của thóc mới, vui
tươi, hớn hở. Tối đến mọi người tập chung lại để cùng nhau bình công (chấm
điểm) cho các đội xem đội nào lao động đạt năng suất cao nhất. Xuất hiện
trong những buổi tối vui vẻ ấy không thể thiếu trăng. Dưới ánh sáng của
trăng: trăng đến - một hiện tượng tự nhiên, trăng sẽ có thời điểm xuất hiện và
lặn đi trên bầu trời - nhà thơ tưởng tượng trăng như một con người chủ động
đến đúng thời điểm để soi ánh sáng của mình góp phần vào công việc chung
của mọi người, hòa với niềm vui của bà con thôn xóm.
Các chú văn công Quân Giải phóng
Về nhà em chơi
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Chú gảy lên khúc đàn bầu
Chú đập tay ngồi hát
Ánh trăng bỗng thành bát ngát
Tiếng chim đêm cao vời
Tiếng những vì sao lang thang trên trời
... Tiếng đàn bầu, tiếng đàn bầu
Ngân nga trong đêm trăng
Giữ hai mùa lúa
Dây đàn tưởng như không bén tay chú nữa
Mà căng trong không gian
(Tiếng đàn bầu và đêm trăng)
Trần Đăng Khoa từng chia sẻ: Lớp trẻ chúng tôi có một hạnh phúc là được
sống trong hòa bình. Những diễn biến, sự kiện chiến tranh chỉ được biết qua
lời kể. Chúng tôi được kể rằng, mỗi khi có đoàn văn công đến phục vụ văn
nghệ là các anh như được tiếp thêm sinh lực dù các tiết mục ca múa hết sức
đơn sơ, diễn viên ít trang điểm và thiếu thốn đạo cụ. Và các đoàn văn công
với các con người tài năng và dũng cảm ấy đã bất chấp mưa bom bão đạn, đi
hết đơn vị này đến đơn vị khác để phục vụ văn nghệ, tiếp thêm ngọn lửa cho
chiến sĩ. Điều đó phải chăng là trong mỗi chiến sĩ có một nghệ sĩ ở trong đó?
Các anh hát, các anh đàn và xung quanh là những mẹ, những chị, những em
say sưa lắng nghe như uống từng lời. Tiếng đàn hát ấy góp phần xóa đi những
âm thanh nhơ bẩn mà kẻ thù đã tạo ra trên đất nước chúng ta. Tiếng hát ấy
khiến ánh trăng bỗng thành bát ngát. Trăng ở đây kết hợp với bát ngát khiến
ta hình dung được ánh sáng rộng khắp của trăng. Trăng là biểu tượng của hòa
bình, ánh trăng bát ngát tỏa sáng khắp muôn nơi như mang theo cả mong ước,
niềm tin, lạc quan của người dân về một ngày mai tươi sáng của đất nước.
Niềm lạc quan của các chú văn công Quân Giải phóng đã gợi nhắc cho các
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cháu thiếu nhi như Trần Đăng Khoa và bạn bè cùng trang lứa khi ấy nhớ
những âm thanh về con người trong cuộc sống, về tình nghĩa thủy chung, nhớ
đến những cụ già tiễn con ra trận, nhớ người nông dân lái máy cày... Trong
tiếng đàn ngân nga giữa đêm trăng, tất cả bỗng thành thi sĩ. Giây đàn căng
trong không gian, tỏa sáng cùng ánh trăng rung lên bài ca ngàn đời về sức
mạnh của con người Việt Nam.
3.2.4. Trăng - cùng con người trong cuộc chiến đấu với giặc thù
Trong thơ văn kháng chiến hay đề cập đến hình ảnh người chiến sĩ.
Người chiến sĩ cùng với những phẩm chất tốt đẹp của họ đã trở thành đề tài,
nguồn cảm hứng sáng tác của các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ,… Người
chiến sĩ Việt Nam đã chiến đấu anh dũng và sẵn sàng hi sinh tính mạng để
bảo vệ từng tấc đất, ngọn rau, và cuộc sống tự do cho dân tộc. Những trang sử
vàng của chúng ta được viết bằng máu, Tổ quốc ta được dựng nên từ hài cốt
của các chiến sĩ. Hình ảnh của họ trở nên cao quý trong lòng dân tộc với tên
gọi thân thương, nghĩa tình: bộ đội.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhiều em bé đã có nhận thức rằng giặc Mĩ là
những kẻ tàn ác, hung bạo đã gây nên biết bao thảm họa cho đất nước, con
người Việt Nam. Hình như chúng không có quả tim, không có nước mắt và
máu của chúng chắc không phải màu đỏ nên Núp trong Đất nước đứng lên
của tác giả Nguyên Ngọc đã reo lên thích thú khi phát hiện ra một điều bấy
lâu thắc mắc: thằng giặc có chảy máu không?
Mơ ước được là bộ đội, đó quả là hiện tượng đánh dấu rõ nhất đặc
điểm trong thời kì lịch sử chúng ta đang sống: chúng ta phải chiến đấu (Vân
Thanh).
Trong nhận thức của cậu bé Khoa khi ấy, hình ảnh những anh giải
phóng quân, những người anh hùng như cô Mạc Thị Bưởi... là những hình
ảnh đẹp tượng trưng cho tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc chiến đấu ác liệt chống
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lại kẻ thù xâm lược tàn ác. Những người chiến sĩ ấy dũng cảm, kiên cường
như một vị tướng khi đứng trước kẻ thù nhưng khi trở về với cuộc sống hàng
ngày, với nhân dân thì họ lại trở nên gần gũi, giản dị và chan hoà nghĩa tình.
Họ trở thành tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ như Trần Đăng Khoa phấn
đấu noi theo. Trần Đăng Khoa và các bạn nhỏ cùng trang lứa luôn mang trong
lòng một suy nghĩ rất người lớn về trách nhiệm của một người dân khi đất
nước bị xâm lăng:
Chúng mình lớn lên
Không tiếc nghĩ suy và mồ hôi đổ
...Dù chẳng làm nên hay làm nên sự nghiệp
Cũng không bao giờ quên nhau
Chúng mày ơi bây giờ chúng mày đâu?
Và chiếc cầu
Cong cùng vành trăng chia tay đêm ấy
Ở xa chúng mày có thấy
Trên cầu gỗ chiều nay
Tao nôn nao ngồi nhớ chúng mày
(Nhớ bạn)
Đến thăm em, các anh chúc làm thơ
Góc sân nhỏ bỗng thành nơi tạm biệt
Em biết lúc này giặc Mĩ đang đốt giết
Những bé thơ cùng với các đồ chơi
Những mái nhà cùng với tiếng chim vui
Những cánh rừng xanh cùng với vầng trăng bạc
...Và sau này, nếu các anh gặp em
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Không phải trên góc sân nhà ngồi ngắm trăng lên
Mà trong chớp đạn rực trời, cứ điểm thù tan rã
Thì điều ấy, chắc các anh không lạ
(Thư thơ)
Trong bức thư bằng thơ gửi các anh bộ đội, nhà thơ đã thể hiện rõ nhận
thức và những quyết tâm sắt đá của bản thân. Nhà thơ nhận thức rất rõ giặc
Mĩ lúc này đang đốt giết, tàn phá đất nước ta, cướp đi cuộc sống bình yên,
hạnh phúc, cướp đi tuổi thơ tươi đẹp của biết bao trẻ em trên đất nước mà lẽ
ra các em phải được hưởng: sống trong tình yêu thương, che chở; phải được
hưởng cuộc sống hạnh phúc, hoàn bình, ấm no, được chơi những trò chơi hợp
lứa tuổi... như bao trẻ em khác trên thế giới.
Trong kết hợp trăng + tính từ (bạc); trăng + động từ (lên) nhà thơ đã
cho ta thấy tội ác, dã tâm của giặc Mĩ và quyết tâm sắt đá của thế hệ trẻ Việt
Nam thời Trần Đăng Khoa. Vầng trăng là tượng trưng cho hòa bình, cho cuộc
sống bình yên của con người, là biểu tượng thiên nhiên đẹp vĩnh hằng ấy vậy
mà giặc Mĩ đâu có bỏ qua, chúng sang cướp đất nước ta, gây bao tai họa,
cướp đi bầu trời bình yên của nhân dân ta: đốt giết những đồ chơi cùng trẻ
em, mái nhà, tiếng chim, cánh rừng xanh và vầng trăng bạc. Trước những tội
ác của giặc Mĩ, trong bức thư gửi các anh bộ đội, cậu bé Khoa đã bộc lộ rõ
ràng nhận thức và quyết tâm của mình: sau này khi các anh gặp em, sẽ không
phải ở thời điểm ngồi ở góc sân ngắm vẻ đẹp lúc trăng lên nữa mà sẽ là lúc
em trong chớp đạn rực trời, ở thời điểm cứ điểm của kẻ thù tan rã. Em sẽ trở
thành một người chiến sĩ băng qua lửa đạn, dũng cảm chiến đấu vì quê hương.
Cậu bé Trần Đăng Khoa khi ấy và nhà thơ Trần Đăng Khoa ngày nay
vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với người anh hùng Mạc Thị Bưởi –
nữ liệt sĩ, một du kích tỉnh Hải Dương. Cô tham gia cách mạng rất tích cực và
hi sinh ở tuổi 24. Cô Bưởi hi sinh lúc Trần Đăng Khoa còn chưa ra đời, những
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gì về cô là những điều mà nhà thơ nghe được từ bố, mẹ và những người xung
quanh, vậy mà cậu bé Trần Đăng Khoa rất yêu quý, trân trọng và biết ơn cô:
Cô ơi!
Sông nước gọi tên
Nắng mưa phục kích, trăng lên đánh đồn
Thương cô sóng cuộn quanh cồn
Nhát dao giặc giết... em còn thấy đau
Em nghe mẹ kể đêm sâu
Hoe hoe đôi mắt, mái đầu phơ phơ
Thương cô bông lúa thêm mùa
Quả na bớt hạt, buồng dừa trĩu cây
Đồng em thêm tiếng máy cày
Mũ rơm đến lớp hàng ngày em chăm
Trăng suông sáng cả đêm rằm
Nhịp cầu vá vội ầm ầm xe qua
Em dâng cô một vòng hoa
Thoảng nghe tiếng súng trời xa vọng về...
(Em dâng cô một vòng hoa)
Kết hợp trăng + động từ (lên); trăng + tính từ (suông) đã cho ta thấy
vai trò của trăng trong cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược của nhân dân
ta. Cô Bưởi cùng những chiến sĩ khác đã không quản ngại khó khăn, gian khổ
ngày đêm phục kích giặc thù, chờ cơ hội những đêm trăng sáng để tổ chức
đánh chiếm, tiêu diệt đồn giặc. Thương cô mà sóng cuộn quanh đồn, quả na
bớt hạt, buồng dừa trĩu cây, bông lúa thêm mùa, người dân cố gắng trong lao
động đồng em thêm tiếng máy cày, các em nhỏ chăm chỉ học hành, ngay cả
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ánh trăng sáng mà không tỏ trăng suông; nhưng ý chí của con người đã vượt
lên trên tất cả, sáng tỏ cả đêm rằm
Không biết có ai quanh đây không
Tiếng gót chân chìm dần vào im ắng
Nhấp đầu lưỡi, thấy ran ran vị đắng
Tai vu vơ có tiếng ong bay
Vành trăng đi qua ô cửa bàn tay
Gầy và run như vừa bị đánh
- Gió vuốt tóc cô, nói lời tha thiết:
-“Trước kẻ thù, cô đấu tranh oanh liệt
Phút cuối cùng, sao cô lại nhận khai?”
Gió băn khoăn một thoáng đã ra ngoài...
Ánh trăng tỏa cái nhìn trong sáng:
-“Khi đi liên lạc, khi chống càn, cô vượt lên dũng cảm
Lúc sa cơ, sao cô lại nhận khai?”
Xác trăng đây. Hồn trăng đã ra ngoài...
Biết mình chẳng ngủ thêm được nữa
Cô trở dậy, tì tay vào cửa sổ
Nhìn khu đồn thiêm thiếp dưới ánh trăng
Những gian phòng đen đặc bên trong
Hàng hiên rợp mờ mờ tên cầm súng
...
Những sáng heo may, mía ngọt dần lên ngọn
Cà niễng bay mù mịt mặt ao bèo
Những vành trăng mỏng theo tiếng trống chèo
Khúc đường trường ngấm nỗi đau mất nước
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Cô đã thấy những tên xâm lược
...
Nơi đây gửi lại muôn vàn nhớ thương
Dù cô dừng lại giữa đường
Cuộc đời như lúc hương thơm giữa đồng
Cô như con sóng giữ sông
Phù sa giữa đất, trăng trong giữa trời
Bóng cô đi giữa triệu người
Hôm nay và cả muôn đời mai sau
Trong cuộc đời hoạt động của mình, cô Bưởi đã phải chịu rất nhiều
gian khổ, hi sinh, để tái hiện lại cuộc đời hoạt động của cô Trần Đăng Khoa
đã viết Trường ca Khúc hát người anh hùng để bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục
và yêu mến cô Mạc Thị Bưởi. Hình ảnh cô Bưởi được nhà thơ so sánh như
ánh trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời bao la. Trong ví dụ trên ta thấy bằng
cách sử dụng các kết hợp:
Trăng kết hợp cùng tính từ (gầy), động từ (run) đã cho ta thấy vành
trăng lúc này trở nên yếu đuối, mỏng manh như cô Bưởi một mình đi trong
đêm vắng giữa sự truy lùng, càn quét của giặc Mĩ tàn bạo.
Vành trăng đi qua ô cửa bàn tay
Gầy và run như vừa bị đánh
Khi bị bắt, giữa những tra tấn dã man của giặc, cô Bưởi vẫn hiên
ngang, can đảm đối mặt. Nhưng không phải lúc nào cũng nhận được sự thấu
hiểu của mọi người. Có những nghi ngờ, chất vấn. Điều ấy cũng dễ hiểu bởi
đôi khi để thực hiện được kế hoạch, người chiến sĩ ấy đã phải dùng mưu kế để
lấy lòng tin của kẻ thù.
Ánh trăng tỏa cái nhìn trong sáng:
-“Khi đi liên lạc, khi chống càn, cô vượt lên dũng cảm
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Lúc sa cơ, sao cô lại nhận khai?”
Xác trăng đây. Hồn trăng đã ra ngoài...
Kết hợp trước: danh từ (ánh, xác, hồn) + trăng; trăng + động từ (tỏa)
đã thể hiện cái nhìn của mọi người với cô Bưởi. Trăng tỏa cái nhìn trong sáng,
dịu hiền, nhưng nghiêm khắc trong câu hỏi của mình. Tại sao khi đi liên lạc,
khi chống càn cô dũng cảm, nhưng khi sa cơ lại nhận khai ra bí mật của cách
mạng ta. Hình ảnh xác trăng, hồn trăng trong câu thơ như một biểu hiện của
sự đổ vỡ. Trăng vẫn còn đây, nhưng niềm tin dường như đã không còn nữa.
Trăng khi ấy như một con người sống như một cái xác vô hồn, tồn tại trong
trạng thái thẫn thờ, không còn ý nghĩa, không còn là chính mình.
Những sáng heo may, mía ngọt dần lên ngọn
Cà niễng bay mù mịt mặt ao bèo
Những vành trăng mỏng theo tiếng trống chèo
Khúc đường trường ngấm nỗi đau mất nước
Cô đã thấy những tên xâm lược
Cuộc đời như lúc hương thơm giữa đồng
Cô như con sóng giữa sông
Phù sa giữa đất, trăng trong giữa trời
Bóng cô đi giữa triệu người
Hôm nay và cả muôn đời mai sau
Nhưng lòng trung kiên của cô Bưởi cũng được chứng minh bằng hành
động cụ thể, điều ấy đã khiến cả đất trời cảm động, khâm phục. Cuộc đời
oanh liệt, vẻ vang của cô như lúc hương thơm giữa đồng làng, mặn mà như
phù sa, như vầng trăng trong giữa trời. Vầng trăng trong (trăng + tính từ
(trong)) diễn tả ánh trăng cao, sáng tỏ; vầng trăng ấy cùng ánh sáng cao trong
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của nó chính là minh chứng cho tấm lòng của người chiến sĩ cách mạng một
lòng vì đất nước, nhân dân.
Từ những kết hợp ở những ví dụ trên ta có thể thấy, khi tái hiện lại
cuộc đời hoạt động cách mạng của người anh hùng Mạc Thị Bưởi, Trần Đăng
Khoa đã dùng hình ảnh trăng để biểu trưng cho tâm trạng của người chiến sĩ;
lúc lại như một con người chất vấn; băn khoăn với những câu hỏi về những
hành động của cô; trăng có lúc lại như một con người đang phải chịu tâm
trạng cảu sự đổ vỡ, mất mát; trải qua nhiều biến cố trăng lại trở thành minh
chứng để chứng minh cho tấm lòng kiên trung của con người. Quả là một cảm
nhận tinh tế, liên tưởng độc đáo của Trần Đăng Khoa:
Chẳng cần có rượu
Chúng mình vẫn ngồi ngật ngưỡng với nhau
Ngày mai ra trận
Vầng trăng đêm nay cứ vằng vặc ngang đầu
Ta ngắm mình rồi ta ngắm nhau
Sao ta thấy thương ta quá thể
Bỗng nhận ra ta còn rất trẻ
Và vòm trời hùng vĩ kia cũng trong ngần tinh khiết như ta
...
Nếu ngày mai chúng mình đều còn cả
Ta sẽ ôm nhau hát vang trời
Cho mẹ chúng mình ở nhà đừng sốt ruột
Cho sông núi biết chúng mình là những thằng hai mươi
Nhưng còn đêm nay, đêm nay nữa, rừng ơi!
Lòng ta muốn yên mà rừng thì phấp phỏng
Thôi hãy hát to lên cho rừng yên tĩnh
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Để chỉ còn trăng - như lính - trải đầy rừng...
(Ngày mai ra trận)
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đời lính đã trải qua biết bao đêm
mất ngủ, trằn trọc vì những trận đánh ngày mai. Với Trần Đăng Khoa và đồng
đội ngày mai ra trận dù không có rượu họ vẫn ngồi bên nhau.
Vầng trăng + tính từ (vằng vặc) chiếu ngang đầu, vầng trăng lúc này
như một người bạn từ trên cao cũng sà xuống trò chuyện, tâm tình, chia sẻ
cùng tâm tư của người lính. Vầng trăng sáng như tấm lòng trong sáng, vì
nước, vì dân của những chàng trai thời chiến. Dù cho ngày mai một trong số
họ có ai hi sinh, hay tất cả đều chiến thắng trở về họ cũng sẽ vẫn hát lên bài
hát vang trời cho tất cả đất trời đều biết đến họ với tuổi hai mươi đội trời, đạp
đất, một đi không trở lại, quyết tâm cho tự do của dân tộc. Tiếng hát biểu hiện
ý chí sắt đá của người lính át đi sự phấp phỏng lo âu của cánh rừng đêm, lấy
lại cho rừng yên tĩnh, để rồi chỉ còn ánh trăng khuya bát ngát tỏa sáng đầy
rừng. Trăng ở đây được so sánh như những người lính, dù ở đâu, trong hoàn
cảnh nào cũng luôn hướng về tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân để thực hiện
lý tưởng đời mình
3.3. Ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ Lửa trong thơ Trần
Đăng Khoa
3.3.1. Lửa - tượng trưng cho sức mạnh của thiên nhiên
Trong con mắt của cậu bé Trần Đăng Khoa khi ấy thiên nhiên là thế
giới của các vị thần, Thần Hạn là một trong những vị thần có sức mạnh ghê
gớm. Thần có đôi cánh lớn và muôn ngàn tia lửa. Tín hiệu thẩm mĩ lửa trong
thơ ông được sử dụng trong các kết hợp: Lửa + tính từ (xanh, đỏ, vàng, tím,
da cam). Cách kết hợp này cho ta thấy trí tưởng tượng phong phú và mạnh mẽ
của nhà thơ. Từ hình ảnh thực tế của lửa nhà thơ liên tưởng tới rất nhiều sắc
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màu, mỗi màu sắc kết hợp lại tạo thành sức mạnh tổng hợp vô cùng mạnh mẽ
của Thần Hạn.
Thần hạn
Thần hạn có đôi cánh lớn
Cánh muôn ngàn tia lửa
Tia lửa xanh
Tia lửa đỏ
Tia lửa vàng
Tia lửa tím
Tia lửa da cam
Lúc Thần méo mồm
Trợn mắt
Cánh xé không gian
Chẳng còn tiếng rì rào
Của bờ tre
Đồng lúa
Cánh Thần vung lấp Mặt Trời
Bốn bề bão lửa
...
Thần Hạn đến khiến cho vạn vật trên trái đất trở nên khô héo, tàn úa;
Đôi cánh của thần vung lên, quạt ngang xé toạc không gian, không còn tiếng
rì rào của đồng lúa, bờ tre, thần đã cướp đi vẻ đẹp của cuộc sống xanh tươi mà
mùa xuân đem lại. Thậm chí đôi cánh của thần che lấp cả Mặt Trời, làm cho
cuộc sống dưới mặt đất trở nên tối tăm chỉ còn lại bão lửa khắp không gian.
Với nhà thơ, hạn hán đến đem theo không khí nóng bức, khó chịu cho con
người mà còn gây bao tổn thất về mùa màng...Tín hiệu thẩm mĩ lửa trong thơ
Trần Đăng Khoa trong những kết hợp này tượng trưng cho thời tiết nóng bức,
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nắng gắt khiến cho cuộc sống của con người trở nên khó khăn: xóm làng
không giọt nước, đáy sông trơ cát, con người phải di chuyển nơi ở, người khát
khô đói quắt:
Họ đi
Suốt nơi này, nơi khác
Dòng sông
Đồi
Chòm râu bạc phơ
Tóc trắng trên vầng trán hói
Da hồng phù sa
Xóm làng
Không giọt nước
-Làm thế nào bây giờ?
Cụ già quay lại hỏi
Mắt sáng hơn sao trên dải Ngân Hà
Đoàn người trầm ngâm, suy nghĩ
Lửa vẫn rát trên đầu
Thần Hạn cắm vòi
Xoáy đau lòng đất
Xoáy buốt thịt cương
- Dông bão
Lúc đó
Dội lên tiếng thở ồ ồ
Xung quanh loằng ngoằng lửa đỏ
Thần Hạn bay nhoáng nhoàng
(Cụ già và bạn nhỏ)

95

Với nhiều nhà thơ khác, lửa là biểu trưng cho sức mạnh, sự nồng nàn
của tình yêu nam nữ, tình yêu cuộc sống. Ví dụ:
Cảm hứng thơ Vi Thùy Linh tuôn trào với cường độ mạnh hơn nhiều.
Linh đã viết một cách say mê và mãnh liệt về tình yêu trần thế thế này.
Trong vũ điệu nắng
Trong tiết tấu mưa
Từ nơi khởi nguyên
Lửa mọc mầm theo đường cong thân thể
Dọc hai ngàn dặm
Vũ trụ nhập men theo sự cuồng nhiệt của hai con người sinh ra cho nhau.
(Lửa trắng)
Tình yêu với những vũ điệu, tiết tấu say mê của đất trời, thiên nhiên đã tạo
nên những nốt nhạc mang âm hưởng khác nhau với tình yêu màu nắng, bản
phối khí của mưa từ nơi khởi nguyên của vũ trụ. Nắng và mưa là chút gia vị
làm cho tình yêu mang nhiều màu sắc và hương vị hơn, hai gia vị này luôn bổ
sung cho nhau khi nắng nhiều đã có mưa về dịu lại và khi mưa vẫn muốn níu
kéo nhưng nắng lại đến bất ngờ mang cho cuộc sống nhiều điều thú vị hơn.
Và Linh đã gọi ngọn lửa tình ở đây là ngọn lửa trắng – ngọn lửa tôn vinh của
sự hòa quyện thể xác trong tình yêu và nó còn thể hiện sự tinh khôi thanh
khiết, ngọn lửa mà theo nhà thơ là thanh sạch giúp chúng ta thoát khỏi thế
giới hỗn mang và kiến tạo nên một thế giới khác. Vậy nên khi anh còn ở đây
nữa, không có anh, không nhìn thấy anh nhà thơ đã tha thiết gọi:
Anh - nguồn em
Hãy đến đi
Cho đêm ngày cháy bùng bão lửa
(Gọi nguồn)
Vi Thùy Linh coi người đàn ông trong thơ của mình là nguồn sống, là
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ánh sáng luôn lan tỏa, là ngọn lửa còn chị chỉ coi mình là đốm lửa giữa đời.
Đốm lửa “chỉ cháy lên khi được anh khơi mầm sống”. Nhà thơ đã “gọi
nguồn” trong giọt mặn và khát vọng đêm ngày cháy bùng bão lửa ở người
đàn bà này thành thật và bạo liệt biết bao. Không chỉ Vi Thùy Linh có một
nguồn lửa mãnh liệt như vậy chàng trai Y Phương cũng có những khoảnh
khắc lửa tình rực cháy: Lửa bừng lên rồi khuôn mặt đẹp,Trên tay em chỉ que
diêm nhỏ/ Xòe lửa lên/ Người đẹp/ Hiện/ Dần/ Ra (Lửa rừng). Hình ảnh thơ
thật đẹp, cho ta thấy lửa là tình yêu đầy đam mê, nồng nàn, mãnh liệt đến kì
diệu. Nhận ra sức mạnh của lửa, chàng trai Y Phương thuở nào ước ao Ta
làm lửa để tấn công...em, và cuộc đời có tàn đi nhưng ngọn lửa của mối tình
Cứ đêm đêm đèn đuốc đến tìm (Có một mối tình) vẫn mãi cháy trong tim con
người.
Với Trần Đăng Khoa, lửa là biểu trưng cho sức mạnh của thiên nhiên
khắc nghiệt đó là hạn hán. Trong tưởng tượng của nhà thơ Trần Đăng Khoa
khi nhỏ, con người và sinh vật trên trái đất đã tìm mọi cách để khắc phục
tình trạng thời tiết này, và cách con người và sinh vật khắc phục khó khăn để
tồn tại đó là chiến đấu với Thần Hạn nhằm tiêu diệt thần:
Chị Gió khiêng vò
Cô Mây đỡ hũ
Ăn tiệc suốt tám tháng, mười ngày
Thần say
Khép vòi vào cánh
Ngủ ba năm
Tỉnh dậy
Cổ bỏng như ngọn lửa nào thiêu cháy
Ngực cồn cào
Cái bụng khát, dài như con sào...
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Bạn nhỏ bỗng ho một tiếng
Người cao hơn sáu mái nhà
Áo rách bỗng thành áo giáp
Mắt sáng hơn chớp tháng Ba
Chuôi liềm lấp la lấp lánh
....
Dừa mở trăm mắt dài
Cho tôi làm thanh kiếm
Đã mài trong trăng trong
Đã mài trong lửa sém
...
Cua từ đáy sông
Mặt sồn rực lửa
-Cho tôi đi theo
Toi xin làm con ngựa
Cưa giương càng múa
Dông bão nổi ngang đầu
Cua giương càng che
Nhưng không che nổi
Mọi người cúi xuống gan bàn chân
Lấy đất phù sa
Đỏ quánh
Xoa lên da
Da lạnh
Xoa lên áo quần
Áo quần lành ngay
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Hồng tươi trong sắc lửa
Thần Hạn rùng mình
Hoảng sợ
Trong cuộc chiến đấu nhằm tiêu diệt Thần Hạn, có sự tham gia của chị
Gió, cô Mây. Chị Gió, cô Mây đã chuốc rượu, mời thần ăn tiệc suốt tám tháng
mười ngày, chuốc cho thần say để thần ngủ tới ba năm, khép vòi phun lửa của
mình vào cánh. Đó là khoảng thời gian con người không phải chịu cảnh hạn
hán, mất mùa, có cuộc sống bình yên. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời bởi
sau thời gian ngủ thần sẽ thức dậy và tiếp tục hành trình phun lửa của mình.
Với kết hợp danh từ + lửa (ngọn lửa) nhà thơ đã so sánh thần khi thức dậy cổ
bỏng như bị lửa thiêu cháy. Ở đây lửa lại biểu trưng cho một hiện tượng của
con người đó là khi con người không được uống nước, cổ sẽ bị khô, rát rất
khó chịu.
Không hiểu vì sao
Thần rung cánh
Lắc đầu
Dồn độ nóng thêm cho lửa
Nhưng ùn ùn
Bốn phía
Dải nước trắng và dày
Cuộn thành những túi mây
Hút lửa
Túi nước thắt vào nhỏ nữa
Lửa tru tréo bên trong
Phụt tắt
Thần rung cánh lắc đầu đồn thêm độ nóng cho lửa chuẩn bị phun ra tiêu
diệt mọi thứ xung quanh.
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Kết hợp Động từ + lửa (đồn thêm độ nóng + lửa; hút + lửa) và Lửa +
động từ (lửa + tru tréo) giúp ta hình dung ra cuộc chiến đấu căng thẳng, quyết
liệt giữa thiên nhiên khắc nghiệt với con người. Trần Đăng Khoa quả là một
nhà thơ có sức tưởng tượng thật mạnh mẽ và thú vị. Trong cuộc chiến đấu ấy,
Thần Hạn:
Thần đạp cánh cau mày
Khoảng trời đùng đùng nổi bão
Lửa táp đằng đông
Lửa táp đằng tây
Lửa
Lửa
Giơ bàn tay
Không nhìn thấy nữa
Quay lại
Không nhìn thấy nhau
Lửa tím dưới chân
Lửa xanh trên đầu
Quanh người hầm hập nóng
Thần Hạn rít trong cổ họng
Chúng bay không thoát tay ta
Chúng bay sẽ thành tro bụi
Sức mạnh của thần thật khủng khiếp, thần chỉ cần đạp cánh cau mày
tức thì xung quanh gió bão nổi đùng đùng: những kết hợp lửa + động từ (lửa
+ táp), lửa + tính từ (lửa + tím, xanh)
Lưng trời nước đổ rào rào
Rào rào...
Lửa Thần không tắt
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Lửa reo rần rật
Lửa tím
Lửa vàng
Vòi phun lửa trắng
Lửa xiên thẳng
Dài như mũi tên bay

...
Rồi thần sực tỉnh
Dọc ngang vỗ cánh
Vòi quật chéo không trung
Lửa trắng
Lửa xanh
Lửa tím
Lại bốc lên đừng đùng
...
Trẻ con đừng hòng ăn kẹo
Người già đừng mong
Có bát canh cần
Chỉ một giọt lửa của ta
Chúng bay cũng thành tro bụi
Lửa quạt vào lưng
Chói lói..
Lửa quạt vào đầu, vào vai
Dữ dội
3.3.2. Lửa - biểu trưng cho tội ác của kẻ thù
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Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, giặc Mỹ đã điên cuồng
bắn phá hòng tiêu diệt hết những con người yêu nước. Dân tộc Việt Nam khi
ấy chìm trong biển lửa của bom đạn kẻ thù, nhiều tội ác chiến tranh man rợ
như thời trung cổ được kẻ thù áp dụng đối với những người cách mạng của ta.
Trong hoàn cảnh sẽ nảy sinh những anh hùng, người phụ nữ Việt Nam vốn
giản dị, chân chất, thật thà thiên về nếp sống kín đáo, chăm lo cho gia đình,
nhưng khi đất nước có chiến tranh họ cũng vùng lên chống lại kẻ thù. Nhiều
tấm gương anh hùng đã được Tổ Quốc ghi danh như chị Võ Thị Sáu, Mẹ
Tơm, Mẹ Suốt....Trong số đó, một người con gái gan dạ, dũng cảm để lại ấn
tượng sâu sắc nhất cho nhà thơ Trần Đăng Khoa là cô Mạc Thị Bưởi. Dưới
những trận đòn tra tấn dã man của kẻ thù, cô Bưởi trong trí tượng tượng của
Trần Đăng Khoa hiện lên thật bất khuất, khiến kẻ thù phải run sợ. Chúng điên
cuồng:
Coóc đến gần, rút súng lục khỏi bao da
Con mắt hắn vằn những tia máu dữ
-“Tra súng vào. Tao không sợ!”
Cô gạt Coóc ra và bước rất đàng hoàng
-“Tìm hầm ư? Hầm ở khắp làng”
Không tấc đất nào không có!
-“Đốt!”
Mái nhà mẹ lửa bùng rực đỏ
Lửa trùm lên khóm chuối bờ tre...
(Trường ca Khúc hát người anh hùng)
Để diễn tả tội ác của kẻ thù, nhà thơ đã sử dụng tín hiệu thẩm mỹ lửa
trong các kết hợp: lửa + tính từ (trùm, rực đỏ, loang). Hành động châm lửa
đốt nhà mẹ cô Bưởi để ép cô phải khai ra những địa điểm có hầm trú ẩn của
cách mạng của thằng Coóc đã không chỉ khiến cho ngôi nhà của mẹ bị thiêu
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rụi mà còn làm cho cây cối quanh nhà cũng héo úa, tàn tạ. Tội ác của kẻ thù
bao trùm lên không gian ngôi nhà mẹ, khiến ta liên tưởng tới hình ảnh quê
hương phải oằn mình gánh chịu những tấn bom mà kẻ thù dội xuống, cả bầu
trời quê hương là những biển lửa. Sức hủy diệt của chúng quả là ghê gớm.
Hậu quả mà chúng để lại cũng vô cùng xót xa.
Cô đi đâu, cô về đâu?
Làng cô giặc đốt một màu lửa loang
Nề trời bay loạn tro than
Máu người trên cọc từng hàng bầm đen...
(Trường ca Khúc hát người anh hùng)
3.3.3. Lửa - biểu trưng cho niềm vui của con người
Lửa là quá trình oxy hóa nhanh chóng của một vật liệu trong phản ứng
cháy, giải phóng ra nhiệt, ánh sáng, và các sản phẩm phản ứng khác.[1] Các
quá trình ôxy hóa chậm hơn không được bao gồm trong định nghĩa này.
Ngọn lửa là một phần biểu hiện thấy được (phát ra ánh sáng) của sự
cháy. Nó tạo ra từ các phản ứng hóa học có sự tỏa nhiệt cao (cháy, phản ứng
oxy hóa tự duy trì) diễn ra trong môi trường hẹp. Ngọn lửa là một trạng thái
tồn tại của vật chất và được xếp như một loại khí plasma - bị ion hóa một
phần.
Để tạo ra lửa, phải cần và đủ ba yếu tố, đó là: chất cháy, ôxy và nguồn
nhiệt. Thiếu một trong các yếu tố trên hoặc các yếu tố trên không đủ thì sự
cháy sẽ không xảy ra. Mỗi chất khác nhau có nhiệt độ bốc cháy khác nhau.
Lửa có thể gây nên hỏa hoạn, có thể gây ra thiệt hại do vật chất bị cháy.
Lửa có ảnh hưởng quan trọng đến hệ sinh thái trên toàn cầu. Tác động tích
cực của lửa bao gồm kích thích sinh trưởng và duy trì các hệ sinh thái khác
nhau. Lửa được con người sử dụng để nấu ăn, tạo ra nhiệt, ánh sáng, tín hiệu,
và lực đẩy. Tác động tiêu cực của lửa bao gồm làm ô nhiễm nướcvà không

103

khí, làm xói mòn đất, và là mối nguy hại cho người và tài sản. Từ vai trò của
lửa đối với cuộc sống của con người, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã sử dụng lửa
như một tín hiệu thẩm mĩ biểu trưng cho niềm vui của con người trong cuộc
sống.
Tin vui
Loang dần từng bếp lửa
Chiến dịch lớn quân ta sắp mở
Bộ đội sắp về đây
Đêm đêm tiếng chày
Rung động vành trăng mỏng như lá lúa
Coóc xả vai. Chẳng kêu được một câu
Trong khoảnh khắc rên rỉ ngắc ngoải
Hắn còn thấy lửa cháy bùng doanh trại
Những vũng máu đỏ lừ trên mặt sân nghiêng
Bộ đội, dân công ùn ùn kéo lên
Và du kích áo nâu chân đầy bùn đất
(Trường ca Khúc hát người anh hùng)
Kết hợp danh từ + lửa (bếp + lửa) trong đoạn thơ trên, bếp lửa là hình
ảnh hoán dụ chỉ một gia đình. Niềm vui chuẩn bị cho chiến dịch sắp mở được
lan truyền đi khắp mọi nhà.
Kết hợp lửa + động từ (lửa cháy bùng) cho ta thấy niềm vui của nhân
dân ta khi chiến thắng. Ngọn lửa của lòng căm hận kẻ thù tàn bạo được bùng
lên trong ngọn lửa tiêu diệt đồn bốt giặc của người dân yêu nước.
Đã đạp trên tầng thượng đồn cao
Và lá cờ Việt Nam sáng loáng ngôi sao
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Đỏ rực như tôi trong lửa...
Từ đây, từ tiếng chim này
Làng quê đẫm máu hẹn ngày vượt lên
Máu người như ngọn lửa thiêng
Ngàn năm sau vẫn cháy trên sắc cờ
(Trường ca Khúc hát người anh hùng)
Trong cuộc chiến chống lại kẻ thù xâm lược nhân dân ta đã phải trải
qua rất nhiều gian khổ, hi sinh, nhưng với lòng yêu nước sâu sắc, quyết tâm
đánh đuổi lũ cướp nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc các thế hệ người
Việt Nam đã anh dũng đứng lên chiến đấu với kẻ thù. Tinh thần yêu nước ấy
đã trở thành gốc rễ, ăn sâu vào nhận thức của mỗi con người, nó cháy rực và
không bao giờ tắt như ngọn lửa. Với các kết hợp Lửa + tính từ (lửa thiêng) và
tính từ + lửa (đỏ rực như lửa) Trần Đăng Khoa đã xây dựng một ẩn dụ rất độc
đáo về tinh thần hiên ngang bất khuất, về niềm vui của con người tin về một
ngày mai tươi sáng của dân tộc. Máu người ngã xuống vì quê hương đã thắm
đỏ trong lá cờ tổ quốc, cháy rực thiêng liêng trong ngọn lửa bất diệt.
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Tiểu kết chương 3:
Thứ nhất, với tài năng thiên bẩm về thơ ca của mình, cộng với một tâm
hồn rộng mở đầy cảm xúc, Trần Đăng Khoa đã thổi hồn vào những con chữ
để chúng nói lên được những rung động thầm kín, sâu xa mà chỉ có ngôn ngữ
nghệ thuật mới làm được điều đó. Gió, trăng, lửa là một tín hiệu nghệ thuật
cho nên nó có khả năng biểu hiện những giá trị về nghĩa mà thông qua các kết
hợp trong một ngữ cảnh nhất định để bộc lộ điều đó. Trần Đăng Khoa đã
thành công khi sử dụng tín hiệu gió, trăng, lửa để chuyển tải ý đồ nghệ thuật
của mình.
Thứ hai, Trần Đăng Khoa ngoài việc sử dụng tín hiệu gió, trăng, lửa
như một tín hiệu với ý nghĩa nguyên bản thì phần lớn gió trong thơ Trần Đăng
Khoa được dùng để biểu đạt ý nghĩa biểu trưng, hàm ẩn. Những ý nghĩa biểu
trưng này cũng rất phong phú:
Gió biểu trưng cho bức tranh thiên nhiên rộng bao la; biểu trưng cho
thiên nhiên khắc nghiệt, dữ dội; biểu trưng cho niềm an ủi, động viên con
người và biểu trưng cho nỗi đau thương
Trăng: người bạn tâm tình gắn với những kỉ niệm tuổi thơ; biểu trưng
cho thiên nhiên tươi đẹp; biểu trưng cho sự lạc quan của con người trong cuộc
sống và chiến đấu; cùng con người trong cuộc chiến đấu với giặc thù.
Lửa – biểu trưng cho sức mạnh của thiên nhiên; biểu trưng cho tội ác
của kẻ thù; biểu trưng cho niềm vui của con người
Với việc sử dụng tín hiệu gió, trăng, lửa Trần Đăng Khoa đã có đóng
góp quan trọng trong nghệ thuật ngôn ngữ đồng thời thể hiện tài năng của nhà
thơ.
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KẾT LUẬN
Với cảm hứng từ thiên nhiên, cuộc sống con người Trần Đăng Khoa
đưa vào thơ mình những hình ảnh quen thuộc, gần gũi và thổi hồn vào cảnh
sắc đó làm cho ta như được sống trong một làng quê yên ả, thanh bình. Tâm
hồn thi sĩ trong con người bé nhỏ rất nhạy cảm, tinh tế, lắng nghe và thấu hiểu
mọi sự thay đổi, vận động của vạn vật dù là rất khẽ. Thế giới bên ngoài bình
thường, quen thuộc bước vào thơ Trần Đăng Khoa mang nhiều nét mới lạ,
độc đáo, ngộ nghĩnh. Trong thế giới đó, tất cả đều là bạn bè, đều có có niềm
vui, nỗi buồn, đều mang hơi thở của riêng mình và của mọi người, mọi vật
xung quanh.
Trần Đăng Khoa nhìn sự vật bằng trí tưởng tượng, liên tưởng phong
phú, độc đáo làm cho mọi sự vật, sự việc đã quen thuộc với mọi người trở nên
mới mẻ, hấp dẫn, sinh động. Trần Đăng Khoa biết cách lựa chọn và nghiêm
túc trong việc từ ngữ nên ngôn ngữ sử dụng trong thơ rất chính xác, giàu hình
ảnh và gợi cảm. Trần Đăng Khoa nhìn mọi vật bằng cái nhìn của một em nhỏ
nên các con vật, đồ vật đều có hồn, có hành động, tính cách. Cùng một sự vật
nhưng mỗi thời điểm, tâm trạng khác nhau Trần Đăng Khoa có lối so sánh,
nhân hóa khác nhau. Sự vật trong thơ Trần Đăng Khoa luôn vận động, sinh
sôi, nảy nở chứ không tĩnh tại, im lặng. Nhạc điệu trong thơ rất phong phú.
Tác giả biết vận dụng và vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt tín hiệu thẩm
mĩ gió, trăng, lửa trong thơ của mình, đem đến cho người đọc những cảm
nhận thú vị và bất ngờ về tài năng thơ ca của Trần Đăng Khoa - đó là giọng
thơ vừa hồn nhiên, trong sáng, thiết tha, vừa già dặn, triết lí gợi cho người đọc
nhiều suy nghĩ, suy tư, chiêm nghiệm về cuộc đời.
Với tấm lòng yêu mến nhà thơ cùng những hiểu biết, tìm tòi của mình,
chúng tôi muốn khẳng định những đóng góp về mặt ngôn ngữ của nhà thơ
Trần Đăng Khoa cho nền văn học nước nhà.
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