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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1. Lí thuyết trường nghĩa (hay trƣờng từ vựng - ngữ nghĩa) đóng vai
trò quan trọng trong việc phân chia các lớp từ vựng cũng nhƣ vạch ra mối
quan hệ bản chất giữa các nhóm từ trong một lớp, giữa các từ trong một
nhóm. Theo đó, trƣờng nghĩa bao gồm tập hợp những những đơn vị đồng nhất
về ngữ nghĩa xét theo một phƣơng diện nào đó. Việc phân lập các đơn vị của
một ngôn ngữ thành các trƣờng nghĩa là để phát hiện ra tính hệ thống - cấu
trúc, tính tầng bậc và sự giao thoa của hệ thống từ vựng về mặt ngữ nghĩa, từ
đó, giải thích các cơ chế chi phối sự sáng tạo ra các đơn vị ngôn ngữ và khả
năng hoạt động của chúng trong hoạt động hành chức.
1.2. Cùng với hệ thống nhân vật, cảnh vật của tác phẩm hiện lên với tƣ
cách là nền, là phƣơng cách khắc họa nội tâm nhân vật và bƣớc đầu thể hiện
phong cách nhà văn. Cảnh vật là toàn bộ thế giới tự nhiên (thiên nhiên) và
khung cảnh sự vật hiện hữu xung quanh nhân vật. Trƣờng nghĩa "cảnh vật"
gồm có hai tiểu trƣờng cơ bản, đó là: "cảnh vật tự nhiên" và "cảnh vật nhân
tạo". "Cảnh vật tự nhiên" là toàn bộ thế giới tự nhiên tồn tại xung quanh nhân
vật. “Cảnh vật tự nhiên” thƣờng bao gồm: động vật, thực vật, vật thể tự nhiên
và các hiện tƣợng tự nhiên. "Cảnh vật nhân tạo" là tất cả những sự vật hiện
hữu trong không gian gia đình và không gian xã hội - không gian bao quanh
cuộc sống của nhân vật trong tác phẩm.
1.3. Trong văn học, truyện ngắn là một thể loại tự sự có vị trí quan
trọng, chiếm một số lƣợng khá lớn trong hầu hết các sáng tác văn xuôi của
các nhà văn hiện đại, đặc biệt là các sáng tác đƣợc đƣa vào giảng dạy trong
sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học phổ thông. Lí thuyết trƣờng nghĩa
đƣợc ứng dụng vào đề tài luận văn nhằm hệ thống hóa các tiểu trƣờng, chỉ
ra ý nghĩa biểu trƣng và khả năng gợi mở hƣớng chuyển trƣờng của hệ
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thống tiểu trƣờng thuộc trƣờng nghĩa "cảnh vật" trong truyện ngắn
Thạch Lam. Từ đó, những nghiên cứu của luận văn có thể đƣợc vận dụng để
phát triển ngôn ngữ, nâng cao nhận thức, bồi dƣỡng tƣ tƣởng, tình cảm và
năng lực thẩm mĩ cho học sinh trung học phổ thông qua việc dạy học về tác
giả và tác phẩm Thạch Lam.
Từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: Trường
nghĩa "cảnh vật" trong truyện ngắn Thạch Lam.
2. Lịch sử vấn đề
2.1. Lịch sử nghiên cứu lí thuyết trƣờng nghĩa
2.1.1. Trên thế giới
Lí thuyết về các trường đƣợc một số nhà ngôn ngữ học Đức và Thụy
Sĩ đƣa ra vào những thập kỉ 20 và 30 của thế kỉ này. Nhƣng tƣ tƣởng về
mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ trong ngôn ngữ đã đƣợc phát biểu trƣớc
đó. Ngƣời ta vẫn nhắc đến W. Humboldt nhƣ là ngƣời khởi xƣớng ra nó.
Nhƣng rõ ràng, những nguyên lí của F. de Saussure trong Giáo trình ngôn
ngữ học đại cương đã thúc đẩy một cách quyết định sự hình thành nên lí
thuyết về các trƣờng.
Lí thuyết trƣờng nghĩa đƣợc nghiên cứu ở hai khía cạnh: trƣờng trực
tuyến (dọc) và trƣờng tuyến tính (ngang). Trong buổi đầu, lí thuyết trƣờng có
tham vọng quá lớn: chia hết các từ vào các trƣờng, vạch đƣợc ranh giới triệt
để giữa các trƣờng, không chấp nhận tình trạng một từ đi vào một số trƣờng
trong khi từ và nghĩa chƣa đƣợc sơ bộ xử lí một cách thích đáng, đủ để rút ra
những căn cứ nhất quán cho việc phân lập các trƣờng. Ở Đức, lí thuyết về các
trƣờng từ vựng gắn với tên tuổi của J. Trier và L. Weisgerber. Về mặt thuật
ngữ, J. Trier không có những cách dùng cố định và cũng chƣa đƣa ra đƣợc
định nghĩa thật rõ ràng cho những thuật ngữ của mình. Tuy nhiên, J. Trier đã
mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử ngữ nghĩa học ở chỗ, với lí thuyết
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trường, tác giả đã thử nghiệm áp dụng quan điểm cấu trúc vào lĩnh vực từ
vựng - ngữ nghĩa. Sự cố gắng của J. Trier nhằm tìm ra sự thống nhất giữa
đồng đại và lịch đại bằng cách đƣa phƣơng pháp cấu trúc vào việc miêu tả sự
biến đổi ngữ nghĩa của cùng một trƣờng trong những giai đoạn lịch sử khác
nhau. L. Weisgerber có một quan điểm rất đáng chú ý về các trƣờng. Theo
ông, cần phải tính đến các góc nhìn khác nhau mà tác động giữa chúng sẽ cho
kết quả là sự ngôn ngữ hóa một lĩnh vực nào đó của cuộc sống.
Từ năm 1852, P. M. Roget đã xuất bản một cuốn từ điển có nhan đề
Kho từ và ngữ tiếng Anh. Cuốn từ điển này đã đƣợc tái bản 76 lần, chia thành
sáu phần, mỗi phần chứa sáu lớp: I. Liên hệ trừu tƣợng; II. Không gian; III.
Vật chất; IV. Trí tuệ; V. Ý chí; VI. Tình cảm. Mỗi lớp lại chia thành các loại,
loại chia thành phạm trù, phạm trù chia thành hạng. Tất cả có 1000 hạng. Các
từ ngữ tiếng Anh đƣợc đƣa vào các hạng đã chia. Ngoài ra, từ điển còn có một
phần phụ lục sắp xếp các từ theo thứ tự chữ cái để tiện tra cứu.
Về sau, lí thuyết này đƣợc vận dụng một cách "khiêm tốn" hơn, không
phân trƣờng toàn bộ vốn từ, mà chỉ nghiên cứu một vài trƣờng nhỏ một.
Duchacek (1960) nghiên cứu Trường khái niệm về sắc đẹp trong tiếng Pháp
hiện đại (316 từ). H. Husgen (1935) đã đối chiếu Các từ thuộc trường trí tuệ
trong tiếng Đức và tiếng Anh.
W. Porzig là tác giả thứ nhất xây dựng nên quan niệm trƣờng tuyến
tính. Porzig đã chú ý tới hiện tƣợng nhiều nghĩa nên đã phân biệt các trƣờng
trung tâm (nhƣ mù - người) và các trƣờng chuyển nghĩa (nhƣ mù quáng - con
đường) nhƣng chƣa đề ra đƣợc những tiêu chí rành mạch đủ để phân biệt
chúng với nhau.
2.1.2. Ở Việt Nam
Lí thuyết trƣờng nghĩa đƣợc giới thiệu vào Việt Nam từ năm 1970.
Nhiều công trình đã giới thiệu, vận dụng lí thuyết này vào nghiên cứu các
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trƣờng nghĩa. Tiêu biểu phải ghi nhận công lao của các tác giả: Đỗ Hữu Châu,
Nguyễn Thiện Giáp, Nguyễn Văn Tu, Bùi Minh Toán,…
Đỗ Hữu Châu là ngƣời có công đầu trong việc nghiên cứu, phổ biến lí
thuyết về trƣờng nghĩa (tiêu chí xác lập trƣờng, các loại trƣờng nghĩa, quan hệ
ngữ nghĩa trong trƣờng và giữa các trƣờng,…) cùng một số khái niệm có liên
quan nhƣ sự chuyển nghĩa, các phƣơng thức chuyển nghĩa của từ qua các
công trình: Khái niệm "trường" và việc nghiên cứu hệ thống từ vựng
(1973), Trường từ vựng ngữ nghĩa và việc dùng từ ngữ trong tác phẩm
nghệ thuật (1974), Những luận điểm về cách tiếp cận ngôn ngữ học các sự
kiện văn học (1974), Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt (1996), Cơ sở ngữ
nghĩa học từ vựng (1998),…
Năm 1994, Nguyễn Thiện Giáp cũng góp phần truyền bá lí thuyết về
trƣờng nghĩa qua công trình Dẫn luận ngôn ngữ học (1994). Trong đó, có
nhiều phần tác giả đề cập tới ý nghĩa của từ, sự biến đổi và kết cấu ý nghĩa
của từ,… Ngoài ra, còn phải kể tới những đóng góp của các tác giả khác nhƣ:
Hoàng Phê (Phân tích ngữ nghĩa, 1975), Nguyễn Văn Tu (Từ và vốn từ tiếng
Việt hiện đại, 1976), Nguyễn Kim Thản (Động từ trong tiếng Việt, 1977), Đái
Xuân Ninh (Hoạt động của từ tiếng Việt, 1978), Hoàng Văn Hành (Về cấu
trúc nghĩa của tính từ tiếng Việt (so sánh với tiếng Nga), 1982), Bùi Minh
Toán (Từ trong hoạt động giao tiếp tiếng Việt, 1999),…
2.2. Lịch sử nghiên cứu về tác giả và tác phẩm Thạch Lam
Thạch Lam là một nhà văn có vị trí đáng kể trong văn học Việt Nam giai
đoạn 1932 - 1945. Sự nghiệp văn chƣơng của ông tuy không dài nhƣng ông
cũng đã thử ngòi bút của mình ở rất nhiều thể loại nhƣng ông chỉ thực sự
thành công ở thể loại truyện ngắn và đƣợc đánh giá là “cây bút truyện ngắn
biệt tài” ở chỗ mà ngƣời khác dùng tƣ tƣởng, dùng lời nói có khi rất đậm để tả
cảnh, tả tình, ông chỉ nói, nói một cách rất giản dị cảm giác của mình. Tên
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tuổi của Thạch Lam gắn liền với thể loại truyện ngắn ngay từ khi tập truyện
ngắn Gió đầu mùa ra đời. Đây là tập truyện đầu tay và cũng là tập truyện
ngắn gây tiếng vang trong lòng độc giả và tất cả những ngƣời yêu mến văn
chƣơng Thạch Lam lúc bấy giờ. Thạch Lam với truyện ngắn đã góp phần
khẳng định và đƣa nền văn học hiện đại nƣớc nhà lên một tầm cao mới và thể
loại truyện ngắn cũng từ đây mà gần gũi với ngƣời đọc. Mỗi truyện ngắn của
Thạch Lam là một bài thơ trữ tình đƣợm buồn ở đó không chỉ có bóng dáng
con ngƣời nghèo khổ, bế tắc mà còn có cả thế giới cảnh vật hiện lên phong
phú nhằm diễn tả cuộc sống, hoàn cảnh khó khăn bế tắc trong sự nghèo đói.
Qua thế giới đó con ngƣời luôn khát khao thay đổi và vƣơn tới cuộc sống tƣơi
sáng hơn.
Truyện ngắn Thạch Lam đã đƣợc nghiên cứu trên nhiều phƣơng diện, cụ
thể là: Quan điểm nghệ thuật của Thạch Lam [17, Đào Đức Doãn, Luận văn
thạc sĩ, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội]; Trường nghĩa miêu tả ánh sáng
trong một số tác phẩm của Ngô Tất Tố, Nguyễn Tuân, Thạch Lam [46, Trần
Hữu Sáng, Luận văn thạc sĩ, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội]; Thi pháp
truyện ngắn Thạch Lam [47, Nguyễn Bích Thảo, Luận án tiến sĩ, trƣờng Đại
học Sƣ phạm Hà Nội]; Chất thơ trong truyện ngắn Thạch Lam [66, Trần Thị
Hải Yến, Luận văn thạc sĩ, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội ]; Trần Ngọc
Dung (1992) (Ba phong cách truyện ngắn trong văn học Việt Nam thời kì
những năm 1930 đến năm 1945: Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Nam Cao)
[Luận án Phó tiến sĩ Ngữ văn, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội], Lê Minh
Truyên (2004) (Thạch Lam với Tự lực văn đoàn) [Luận án Tiến sĩ Ngữ văn,
Viện Văn học], Phạm Thị Thu Hƣơng (1995) (Ba phong cách truyện ngắn trữ
tình trong Văn học Việt Nam 1930 - 1945: Thạch Lam, Thanh Tịnh, Hồ
Dzếnh) [Luận án Phó tiến sĩ Ngữ văn, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội],
Nguyễn Kim Hồng (2002) (Sự thể hiện làng quê trong văn xuôi hiện thực
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trước Cách mạng tháng 8 – 1945) [Luận án tiến sĩ Ngữ văn, Viện Văn học],
Nguyễn Văn Đẩu (2001) (Các loại hình cơ bản của truyện ngắn hiện đại (trên
cơ sở truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945) [Luận án tiến sĩ Ngữ văn,
trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội],...
Nhƣ vậy, chƣa có công trình nào tiếp cận đề tài t r ƣ ờ n g n g h ĩ a
" cảnh vật" trong truyện ngắn của một tác giả đƣợc giảng dạy trong sách giáo
khoa Ngữ văn bậc Trung học phổ thông. Luận văn này sẽ kế thừa những kết
quả nghiên cứu của các công trình đi trƣớc và chỉ ra những đặc điểm, ý nghĩa
biểu trƣng của trƣờng nghĩa "cảnh vật" trong truyện ngắn Thạch Lam.
3. Mục đích, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhận diện, mô tả và xác lập
trƣờng nghĩa “cảnh vật” trong truyện ngắn Thạch Lam qua bốn tiểu trƣờng
cơ bản: tên gọi của cảnh vật, hoạt động của cảnh vật, trạng thái của cảnh vật,
tính chất của cảnh vật. Từ đó, luận văn đi vào nghiên cứu các hƣớng chuyển
trƣờng và ý nghĩa biểu trƣng của trƣờng nghĩa "cảnh vật" trong truyện ngắn
Thạch Lam.
3.2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Đối tượng nghiên cứu
Trƣờng nghĩa "cảnh vật" và hệ thống tiểu trƣờng trong truyện ngắn
Thạch Lam.
3.2.2. Phạm vi nghiên cứu
Để thực hiện đề tài này, chúng tôi sử dụng nguồn ngữ liệu là các truyện
ngắn của Thạch Lam trong "Thạch Lam tuyển tập" (Nxb Văn học, 2004).
4. Đóng góp của luận văn
Về mặt lí luận: Luận văn hệ thống hóa các tiểu trƣờng, chỉ ra ý
nghĩa biểu trƣng và khả năng gợi mở hƣớng chuyển trƣờng của hệ
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thống tiểu trƣờng thuộc trƣờng nghĩa "cảnh vật" trong truyện ngắn
Thạch Lam.
Về mặt thực tiễn: Những nghiên cứu của luận văn sẽ là tài liệu tham
khảo cho việc giảng dạy từ vựng trong nhà trƣờng phổ thông nói chung và
các tác phẩm văn học thuộc thời kì hiện đại nói riêng trên quan điểm tích hợp
giữa ngôn ngữ và văn học.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
5.1. Phƣơng pháp thống kê, phân loại
Luận văn thống kê tất cả các đơn vị ngôn ngữ thuộc trƣờng nghĩa "cảnh
vật" trong truyện ngắn Thạch Lam.
5.2. Phƣơng pháp miêu tả
Phƣơng pháp này đƣợc tiến hành sau khi khảo sát ngữ liệu, gồm có hai
thủ pháp sau:
5.2.1. Thủ pháp phân tích thành tố nghĩa
Thủ pháp phân tích thành tố nghĩa đƣợc vận dụng để nhận diện
trƣờng nghĩa “cảnh vật”, phân lập các tiểu trƣờng trong phạm vi truyện
ngắn Thạch Lam.
5.2.2. Thủ pháp phân tích ngữ cảnh
Xuất phát từ đặc điểm của phạm vi, đối tƣợng và mục đích nghiên cứu,
luân văn vận dụng thủ pháp phân tích ngữ cảnh để có cơ sở khi nhận diện,
miêu tả các đơn vị thuộc trƣờng nghĩa “cảnh vật” trong quan hệ tuyến tính và
liên hệ với ngữ cảnh cũng nhƣ xác định các giá trị của trƣờng nghĩa này
trong truyện ngắn Thạch Lam.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
Kết quả nghiên cứu, khảo sát sẽ có các ý nghĩa khoa học và thực tiễn sau:
Về mặt lí luận: Luận văn góp phần khám phá, phát hiện mới mẻ, độc
đáo trong việc tiếp cận, khai thác và phản ánh trƣờng nghĩa "cảnh vật" trên
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hai phƣơng diện “cảnh vật tự nhiên” và “cảnh vật nhân tạo” trong truyện ngắn
của Thạch Lam.
Về mặt thực tiễn: Những kết quả thu đƣợc của đề tài sẽ góp thêm một tƣ
liệu tham khảo cho sinh viên, giáo viên bộ môn Ngữ văn trong nhà trƣờng phổ
thông. Đồng thời, phong cách của nhà văn Thạch Lam sẽ đƣợc nghiên cứu
trên nền tảng lí thuyết nền về trƣờng nghĩa với việc miêu tả các tiểu trƣờng,
các ý nghĩa nghĩa biểu trƣng và khả năng gợi mở hƣớng chuyển trƣờng của
trƣờng nghĩa "cảnh vật" trong truyện ngắn Thạch Lam.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao
gồm 03 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lí luận
Chƣơng 2: Tiểu trƣờng “cảnh vật tự nhiên” trong truyện ngắn Thạch Lam
Chƣơng 3: Tiểu trƣờng “cảnh vật nhân tạo” trong truyện ngắn Thạch Lam
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PHẦN NỘI DUNG
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Cơ sở ngôn ngữ học
1.1.1. Trƣờng từ vựng - ngữ nghĩa
1.1 .1.1. Khái niệm
"Trƣờng nghĩa" hay còn gọi là "trƣờng từ vựng" hay "trƣờng từ vựng
ngữ nghĩa". Hai nhà khoa học ngƣời Đức J.Trier và L.Weisgerber là ngƣời đã
có những nghiên cứu đáng kể về trƣờng nghĩa. J.Trier là ngƣời đầu tiên đƣa ra
lý thuyết về trƣờng và áp dụng nó vào lĩnh vực ngôn ngữ. Ông quan niệm,
trong ngôn ngữ, mỗi từ ngữ là một trƣờng và giá trị của nó là quan hệ với các
từ khác trong trƣờng quyết định. Đối với L.Weisgerber, ông lại có quan điểm
rất đáng chú ý về trƣờng nghĩa, theo ông phải tính đến các góc độ khác nhau
mà sự tác động giữa chúng sẽ tạo nên sự ngôn ngữ hóa trong một lĩnh vực đời
sống. Ở Việt Nam, cũng có rất nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu
trƣờng ngữ nhƣ: Đỗ Hữu Châu, Nguyễn Thiện Giáp, Đỗ Việt Hùng, Hoàng
Trọng Phiến… Hiện tại, có rất nhiều quan niệm khác nhau về trƣờng từ
vựng, tuy nhiên, trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi sử dụng các cơ sở
lý thuyết của Đỗ Hữu Châu làm cơ sở chính. Theo Đỗ Hữu Châu: “Mỗi tiểu
hệ thống ngữ nghĩa đƣợc gọi là một trƣờng nghĩa. Đó là tập hợp đồng nhất
với nhau về nghĩa” [10, 171].
Nhƣ vậy khái niệm trƣờng từ vựng - ngữ nghĩa, một cách ngắn gọn có
thể hiểu nhƣ sau: Trường từ vựng - ngữ nghĩa bao gồm những tập hợp từ
vựng có sự đồng nhất về ngữ nghĩa xét theo một phương diện nào đấy
[12, 872]. Quá trình huy động từ ngữ để tạo lập văn bản chính là quá trình
xác lập trƣờng từ vựng.
1.1.1.2. Các loại trường từ vựng - ngữ nghĩa
a. Trường nghĩa biểu vật
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Trƣờng nghĩa này là một tập hợp những từ đồng nghĩa về ý nghĩa biểu
vật [10, 172]. Quan hệ của các từ ngữ đối với một trƣờng biểu vật không
giống nhau. Có những từ gắn bó lỏng lẻo hơn, vì thế mà có khả năng đi vào
nhiều trƣờng. Từ điển hình của trƣờng thƣờng là các danh từ có tính khái quát
cao, gần nhƣ là tên gọi của các phạm trù biểu vật.
Để xác lập nghĩa biểu vật, ngƣời ta chọn một danh từ biểu thị sự vật làm
gốc. Các danh từ này phải có tính khái quát cao, gần nhƣ là tên gọi của một
phạm trù biểu vật nhƣ: ngƣời, động vật, thực vật, sự vật,... Các danh từ này
cũng là tên gọi các nét nghĩa có tác dụng hạn chế ý nghĩa của từ về hai mặt
biểu vật, là những nét nghĩa cụ thể, thu hẹp ý nghĩa của từ. Nhƣ vậy, một từ đi
vào trƣờng biểu vật nào đó khi nét nghĩa biểu vật nó trùng với tên gọi của
danh từ trên.
Quan hệ của các từ ngữ đối với một trƣờng biểu vật không giống nhau.
Có những từ gắn rất chặt với trƣờng (những từ ngữ điển hình), có những từ
ngữ gắn bó lỏng lẻo hơn. Căn cứ vào tính chất quan hệ giữa từ ngữ với
trƣờng, các trƣờng biểu vật có một cái lõi trung tâm quy định những đặc trƣng
ngữ nghĩa của trƣờng gồm những từ ngữ điển hình cho nó.
Số lƣợng các từ ngữ nằm trong trƣờng trên còn rất nhiều. Từ trƣờng
lớn này ta có thể phân chia thành những trƣờng nhỏ hơn. Quan hệ của những
từ ngữ đối với một trƣờng biểu vật không giống nhau. Có những từ gắn rất
chặt với trƣờng, chỉ có thể nằm trong một trƣờng. Có những từ gắn bó lỏng
lẻo hơn, vì thế có khả năng đi vào nhiều trƣờng biểu vật khác nhau.
Chẳng hạn, khi đề cập đến trƣờng nghĩa biểu vật dùng để gọi tên các loài
động vật, các đơn vị ngôn ngữ đƣợc đề tài xem xét đó là: con muỗi, con đom
đóm, con cua, con ốc, con mèo,… Trƣờng nghĩa biểu vật dùng để gọi tên các
loài thực vật: cây, cây cỏ, lá, tre, chuối, rêu, râm bụt, hoàng lan,… Trƣờng
nghĩa biểu vật dùng để gọi tên các vật thể tự nhiên: trời, mây, sao, đất, cát,
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sông, suối, đồi, núi, con đường,… Trƣờng nghĩa biểu vật dùng để gọi tên các
hiện tƣợng tự nhiên: nắng, mưa, ánh sáng, gió, chớp, sương,…
b. Trường nghĩa biểu niệm
Trƣờng nghĩa biểu niệm là một tập hợp các từ có chung một cấu trúc
biểu niệm [11, 178]. Trong mỗi trƣờng, có một hoặc một số từ điển hình. Đó
là các từ chỉ duy nhất đi vào một cấu trúc biểu niệm. Cũng có những từ có
khả năng đi vào nhiều cấu trúc biểu niệm, chúng thuộc về nhiều trƣờng biểu
niệm khác nhau. Giống nhƣ trƣờng biểu vật, trƣờng biểu niệm lớn có thể
phân thành các trƣờng nhỏ hơn với những miền, những mật độ khác nhau. Do
từ cũng có nhiều nghĩa biểu niệm, nên một từ có thể đi vào những trƣờng
biểu niệm khác nhau. Các trƣờng biểu niệm cũng giao thoa, thẩm thấu vào
nhau, cũng có lõi trung tâm là các từ điển hình và các lớp ngoại vi là các từ
kém điển hình. Chẳng hạn, với cấu trúc biểu niệm [các đơn vị ngôn ngữ]
[chỉ hoạt động] [của động vật]: kêu, leo, bay, cắn,…
Sự phân lập từ vựng thành trƣờng biểu vật và trƣờng biểu niệm nhƣ đã
nói dựa trên sự phân biệt hai thành phần ngữ nghĩa trong từ. Nó phản ánh
cách nhìn từ vựng ở hai góc độ khác nhau. Tuy nhiên, hai loại trƣờng dọc này
có liên hệ với nhau: nếu lấy những nét nghĩa biểu vật trong cấu trúc biểu niệm
làm tiêu chí lớn để tập hợp thì chúng ta có các trƣờng biểu vật, nhƣng khi cần
phân một trƣờng biểu vật thành các trƣờng nhỏ thì lại phải dựa vào các nét
nghĩa khác trong cấu trúc biểu niệm.
Trái lại, khi phân lập các trƣờng biểu niệm, chúng ta dựa vào cấu trúc
biểu niệm, song khi phân nhỏ chúng ra, đến một lúc nào đó phải sử dụng đến
hết nét nghĩa biểu vật.
Dựa vào ý nghĩa của từ mà chúng ta phân lập đƣợc các trƣờng. Nhƣng
chính cũng nhờ các trƣờng, nhờ sự định vị đƣợc từng từ một trong trƣờng
thích hợp, mà chúng ta hiểu sâu sắc thêm ý nghĩa của từ.
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c. Trường nghĩa tuyến tính
Cơ sở xác lập trƣờng nghĩa tuyến tính là mối quan hệ trên trục ngữ đoạn
(syntagmatical axits) của các đơn vị ngôn ngữ. Các từ lập thành trƣờng
tuyến tính - quan hệ cú pháp với từ trung tâm - sẽ tƣờng minh hóa các nét
nghĩa có tính tiềm ẩn trong cấu trúc ngữ nghĩa của từ này. Trên thực tế,
những mối liên hệ, kết hợp có tính hình tuyến này của từ trung tâm đều
chịu sự quy định chặt chẽ của các ý nghĩa từ vựng - ngữ pháp, những
"ngữ trị" (valence) của từ. Ở luận văn này, chúng tôi sẽ tìm hiểu hai kiểu
kết hợp ngữ đoạn đó là: quan hệ tương đồng và quan hệ đối lập. Trƣớc nhất
là quan hệ tương đồng. Quan hệ này đƣợc biểu hiện chủ yếu thông qua mối
quan hệ chính phụ hoặc chủ vị trên trục ngữ đoạn. Thứ hai là quan hệ đối
lập. Đây là quan hệ trái nghĩa giữa các đơn vị ngôn ngữ hiện hữu trong ngữ
cảnh nhất định. Ví dụ: Trƣờng nghĩa tuyến tính của từ xanh: xanh thắm, xanh
rờn, xanh non,...
Các từ trong một trƣờng tuyến tính thƣờng kết hợp theo chuẩn mực ngữ
nghĩa phổ biến của một ngôn ngữ chung. Thực tế chúng là những từ cùng
một biểu vật đi với nhau sao cho nét nghĩa biểu vật của chúng phải phù hợp
với nhau. Các từ trong cùng một trƣờng tuyến tính là sự cụ thể hóa các nét
nghĩa trong nghĩa biểu vật của từ. Quan hệ giữa các từ lập thành trƣờng nghĩa
tuyến tính với từ trung tâm có mức độ chặt, lỏng khác nhau. Nhƣ các từ xanh
thắm, xanh rờn, xanh non... sẽ lập thành trƣờng nghĩa tuyến tính có quan hệ
chặt chẽ với từ xanh.
Cùng với trƣờng nghĩa biểu vật và trƣờng nghĩa biểu niệm, các trƣờng
nghĩa tuyến tính góp phần làm sáng tỏ những quan hệ và cấu trúc ngữ
nghĩa tuyến tính góp phần làm sáng tỏ những quan hệ và cấu trúc ngữ
nghĩa của từ vựng phát hiện ra những đặc điểm nội tại và những đặc điểm
hoạt động của từ.

12

Nhƣ vậy, nghĩa của từ khi đi vào hoạt động giao tiếp chịu sự chi phối
của ngữ cảnh, của những đơn vị ngôn ngữ đứng trƣớc và sau nó.
d. Trường nghĩa liên tưởng
"Từ không chỉ là một thực thể cấu trúc, một sự kiện của hệ thống ngôn
ngữ mà còn là một thực thể xã hội và cá nhân sống động. Các ý nghĩa liên hội
sẽ đắp "máu thịt" cho cái lõi biểu niệm, giảm bớt một phần nào đó tính khái
quát của ý nghĩa biểu vật của từ và đƣa vào đó một tâm hồn" [10, 188].
"Trƣờng nghĩa liên tƣởng là những từ cùng nằm trong trƣờng biểu vật, trƣờng
biểu niệm và trƣờng tuyến tính, tức là những từ có quan hệ cấu trúc đồng
nhất và đối lập về ngữ nghĩa với từ trung tâm" [10, 188].
Đối với trƣờng nghĩa biểu vật và trƣờng nghĩa biểu niệm, ngƣời ta có
thể xây dựng các từ điển trƣờng nghĩa nhƣng khó có thể có từ điển các trƣờng
nghĩa liên tƣởng. Sở dĩ nhƣ vậy vì trƣờng nghĩa liên tƣởng có tính chất chủ
quan cao, nó phụ thuộc vào điều kiện, môi trƣờng sống, thời đại sống, kinh
nghiệm sống…của mỗi cá nhân trong xã hội. Có những liên tƣởng có ở
ngƣời này nhƣng không tồn tại hoặc xa lạ đối với ngƣời khác và ngƣợc lại.
Tuy nhiên, mỗi thời đại, mỗi ngành nghề, mỗi địa phƣơng lại có thể có một
điểm liên tƣởng chung nhau. Ví dụ nhƣ khi nhắc đến cuộc sống thì ngƣời
thành thị lại liên tƣởng đến những hình ảnh khác với ngƣời ở nông thôn;
khi nhắc đến phong tục cƣới hỏi thì ngƣời thời xƣa sẽ liên tƣởng đến những
hình ảnh khác với phong tục cƣới hỏi của con ngƣời ở thời hiện đại…
Cơ sở xác lập trƣờng liên tƣởng là hệ thống ngữ nghĩa mới của từ
nảy sinh do liên tƣởng khi từ đi vào hoạt động hành chức. Những ý nghĩa
biểu vật, biểu niệm của từ đƣợc sử dụng nhiều lần còn gắn liền với các dấu
ấn cá nhân nhƣ thói quen, nghề nghiệp, giai tầng xã hội,… Các ý nghĩa
mới đƣợc hình thành từ bên ngoài do sự sử dụng ấy sẽ bổ sung, "làm đầy"
thêm thành ý nghĩa liên hội cho từ bên cạnh những ý nghĩa đã cố định trong
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hệ thống cấu trúc của từ. Ý nghĩa liên hội (sens connotatif) là ý nghĩa đƣợc
hình thành do liên tƣởng, do sử dụng, có tính lâm thời, chƣa đi vào hệ thống
cấu trúc của từng đơn vị ngôn ngữ. Nó là hệ quả của sự xuất hiện đồng thời
giữa từ trung tâm với các từ khác trong nhiều ngữ cảnh trùng lặp.
Có thể nói, với việc bắt đầu từ sự hiện diện của từ trên trục ngữ đoạn và
khả năng thay thế cho nhau của từ tại một vị trí trong những ngữ cảnh
khác nhau, chúng ta sẽ thấy đƣợc quá trình tƣ duy của con ngƣời khi định
danh sự vật, khám phá thế giới.
"Trƣờng liên tƣởng thƣờng không ổn định nên ít có tác dụng phát hiện
những quan hệ cấu trúc về ngữ nghĩa của các từ và từ vựng nhƣng nó có hiệu
lực lớn giải thích sự dùng từ trong các tác phẩm văn học, giải thích các hiện
tƣợng sáo ngữ, sự ƣa thích lựa chọn những từ nào đấy để nói hay viết, sự
tránh né đến kiêng kị những từ nhất định" [12, 601].
Nắm đƣợc những điểm chung trong liên tƣởng cho mỗi thời đại, mỗi
nhóm xã hội là điều kiện cần thiết để lý giải những hiện tƣợng ý tại ngôn
ngoại, vẽ mây nẩy trăng hay các biểu tƣợng, biểu trƣng văn học.
1.1.1.3. Tiêu chí xác lập trường từ vựng - ngữ nghĩa
Tiêu chí xác lập trƣờng đƣợc đặc biệt quan tâm bởi đây là cơ sở
trọng yếu để chúng tôi phân lập các đơn vị ngôn ngữ chỉ "động vật" về
các tiểu trƣờng tƣơng thích. Đỗ Hữu Châu đã chỉ rõ: Không thể bắt đầu
sự phân lập bằng các phạm vi sự vật, hiện tượng mà con người có thể
biết từ ngoài ngôn ngữ, cũng không thể bắt đầu bằng các vùng khái niệm
đã có trong tư duy [12, 880]. Mà tiêu chí để phân lập chúng phải là tiêu
chí ngôn ngữ [12, 880].
Cơ sở để phân lập trƣờng là ý nghĩa của c ác từ, tức là những ý
nghĩa ngôn ngữ. Có thể có những sự kiện, sự vật, khái niệm lĩnh hội đƣợc
nhƣng nếu không đƣợc biểu thị bằng từ thì chúng vẫn không phải là yếu tố
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của một trƣờng trong một ngôn ngữ nào đấy. Sự phân lập trƣờng từ vựng ngữ nghĩa không phải là sự phân loại thông thƣờng mà là sự tìm ra phạm vi,
vùng tác động của một lực, đấy là lực ngữ nghĩa. Lực này nằm trong những
từ nào đấy hoặc lan đến cả những từ khác (rất nhiều từ khác). Một từ có thể
tiếp nhận tác động của một số lực, do đó, có thể có mặt trong một số trƣờng.
Nói nhƣ vậy cũng tức là các trƣờng từ vựng - ngữ nghĩa là những cái trừu
tƣợng, lập thành bình diện trừu tƣợng của hệ thống ngữ nghĩa - từ vựng. Đối
với bình diện này, từ và ý nghĩa của nó là những cái cụ thể hiện thực hóa nó.
Với tƣ cách là cái trừu tƣợng, các trƣờng đóng vai trò những cái khuôn,
những mô hình ngữ nghĩa để hút về, tạo ra và cải tạo lại (đối với các đơn vị
vay mƣợn) ý nghĩa của những từ cụ thể.
Để xác lập được một trường từ vựng - ngữ nghĩa, chúng ta sẽ tìm ra các
trường hợp điển hình, tức là những trường hợp mang và chỉ mang cái đặc
trưng từ vựng - ngữ nghĩa mà chúng ta lấy làm cơ sở. Những từ điển hình
cho trường lập thành tâm của trường [12, 882].
Quan điểm phân lập trƣờng của nhà nghiên cứu Đỗ Hữu Châu sẽ giúp
luận văn có một cơ sở khoa học khi phân loại trƣờng nghĩa "cảnh vật", đƣa
trƣờng này về các tiểu trƣờng. Mặt khác, quan điểm này còn giúp luận văn
xử lí đƣợc hiện tƣợng một đơn vị ngôn ngữ thuộc về nhiều trƣờng nghĩa.
1.1.2. Hiện tƣợng chuyển trƣờng
Nhƣ chúng ta đã biết từ (đơn hoặc phức) lúc mới xuất hiện đều chỉ có
một nghĩa biểu vật. Sau một thời gian đƣa vào sử dụng, nó có thể có thêm
những nghĩa biểu vật mới. Những nghĩa biểu vật mới xuất hiện ngày càng
phong phú thì nghĩa biểu niệm của nó càng có khả năng thay đổi. Những
thay đổi này diễn ra trong từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể, tùy thuộc vào
nhân vật giao tiếp và nhằm đạt đƣợc những hiệu quả giao tiếp nhất định. Có
những từ đã đƣợc sử dụng từ lâu theo nhiều nghĩa khác nhau và trở thành từ
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nhiều nghĩa. Các nghĩa đó đều đƣợc cả xã hội thừa nhận sử dụng và ghi vào
từ điển nhƣ một tài sản chung của xã hội. Bên cạnh những nghĩa ổn định, còn
có những nghĩa biến đổi lâm thời. Chúng chƣa đạt đƣợc mức độ phổ biến.
Tuy nhiên, những sự biến đổi ngữ nghĩa luôn diễn ra theo những cách thức
và quy tắc chung.
Mỗi cá nhân sử dụng ngôn ngữ đều cần nắm đƣợc quy tắc chuyển
nghĩa để phát hiện ta hiện tƣợng chuyển nghĩa và nhận ra nghĩa chuyển của
từ. Có thể thấy, hai phƣơng thức chuyển nghĩa phổ biến của từ là ẩn dụ và
hoán dụ. Ẩn dụ là phương thức lấy tên gọi A của x để gọi tên y (để biểu thị
y), nếu như x và y giống nhau. Còn hoán dụ là phương thức lấy tên gọi A
của x để gọi y nếu x và y đi đôi với nhau trong thực tế [12, 576]. Trong
trƣờng hợp ẩn dụ, các sự vật đƣợc gọi tên, tức x và y, không có sự liên hệ
khách quan, chúng thuộc những phạm trù hoàn toàn khác nhau. Sự chuyển
tên gọi diễn ra tùy thuộc vào nhận thức có tính chất chủ quan của con ngƣời
về sự giống nhau giữa chúng. Trái lại, trong trƣờng hợp hoán dụ, mối liên hệ
đi đôi với nhau giữa x và y là có thật, không tùy thuộc vào nhận thức của
con ngƣời. Cho nên các hoán dụ có tính khách quan hơn các ẩn dụ.
Ẩn dụ và hoán dụ tồn tại ở cả bình diện ngôn ngữ lẫn lời nói, tuy
nhiên, sự chuyển nghĩa ở hai bình diện này có khác nhau. Chúng ta cần phân
biệt ẩn dụ và hoán dụ từ vựng với ẩn dụ và hoán dụ tu từ.
Ẩn dụ và hoán dụ từ vựng có tác dụng tạo nghĩa mới cho hệ thống từ vựng
- ngữ nghĩa của dân tộc. Do đó, sự chuyển nghĩa là sản phẩm của toàn dân,đƣợc
cố định hóa trong từ vựng tiếng Việt và đƣợc ghi vào từ điển nhƣ mộtnghĩa sẵn
có, đƣợc tái dụng một cách tự do trong lời nói. Ẩn dụ và hoán dụ tu từ đƣợc sử
dụng nhằm giúp cho sự diễn đạt tăng tính hình ảnh, biểu cảm. Đó là sự sáng tạo
của cá nhân, do đó, nghĩa tu từ mang tính lâm thời, lệ thuộc hoàn toàn vào ngữ
cảnh, nếu tách khỏi ngữ cảnh, nghĩa tu từ biến mất.
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Chẳng hạn, từ mùi mang những nghĩa sau:
Mùi(1) lúa thơm vương lại trong các bụi cây hòa lẫn với mùi(2)đầm
ấm của phân, cỏ bốc lên khắp nhà.
[67, 99]
Trong ví dụ trên, đơn vị ngôn ngữ mùi(1) đƣợc dùng mang nét nghĩa
gốc, đơn vị ngôn ngữ mùi(2) đƣợc chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ.
Ngoài đường trời hẳn còn mưa, mưa buồn rầu và âm thầm trong tối.
Trong gian buồng, ẩm ướt tăng thêm. Liên và Huệ đưa mắt nhìn mọi vật
chung quanh.
[66, 164]
Ở ví dụ trên, đơn vị ngôn ngữ buồn rầu, âm thầm là các từ chỉ trạng
thái của con ngƣời nay lại đƣợc chuyển nghĩa sang tiểu trƣờng "hiện tƣợng
tự nhiên" nên có thể thấy, hai đơn vị ngôn ngữ này đƣợc chuyển nghĩa dựa
theo phương thức ẩn dụ để chỉ tâm trạng của Liên và Huệ trong không gian
tăm tối.
Khi từ chuyển trƣờng, chúng sẽ mang theo nghĩa của trƣờng cũ sang
trƣờng mới. Sự cộng hƣởng ngữ nghĩa của cả trƣờng cũ và trƣờng mới sẽ
tạo cho nghĩa của từ đƣợc chuyển trƣờng.
1.2. Cơ sở văn hóa học
1.2.1. Cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Thạch Lam
Thạch Lam tên thật là Nguyễn Tƣờng Vinh, sau đổi là Nguyễn
Tƣờng Lân. Ông sinh ngày 7/7/1910 tại Hà Nội, trong một gia đình công
chức, gốc quan lại. Là một thành viên trong nhóm Tự lực văn đoàn nhƣng
nhà văn Thạch Lam đã không đi theo lối viết chung của nhóm mà ông tìm
đến một phong cách hoàn toàn khác - giản dị và trong trẻo, những đóng
góp về nghệ thuật ngôn ngữ của ông đƣợc nhắc đến khá nhiều và có ảnh
hƣởng sâu sắc trong quá trình hiện đại hóa nền văn học dân tộc. Những
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sáng tác của nhà văn Thạch Lam khá khiêm tốn về số lƣợng bởi cuộc đời của
một nhà văn tài hoa quá ngắn ngủi. Tác phẩm của ông chỉ vẻn vẹn 3 tập
truyện ngắn: “Gió đầu mùa” (1937), “Nắng trong vƣờn” (1938), “Sợi tóc”
(1941); một truyện dài “Ngày mới” (1939); tiểu luận “Theo dòng” (1941); tập
tuỳ bút “Hà Nội băm sáu phố phƣờng” (1943) và một vài truyện viết cho thiếu
nhi in trong “Quyển sách Hạt ngọc” (1940). Nhƣng những gì ông để lại không
phải là số lƣợng đồ sộ của những tác phẩm lớn mà là một phong cách nghệ
thuật độc đáo.
Sự nghiệp văn chƣơng của Thạch Lam tuy không dài nhƣng ông cũng
đã thử ngòi bút của mình ở rất nhiều thể loại và ông chỉ thực sự thành công ở
thể loại truyện ngắn và đƣợc đánh giá là “cây bút truyện ngắn biệt tài”, ở chỗ
mà ngƣời khác dùng tƣ tƣởng, dùng lời nói có khi rất đậm để tả cảnh, tả tình,
ông chỉ nói, nói một cách rất giản dị cái cảm giác của ông. Tên tuổi của Thạch
Lam gắn liền với thể loại truyện ngắn ngay từ khi tập truyện ngắn Gió đầu
mùa ra đời. Tập truyện đầu tay và cũng là tập truyện ngắn gây tiếng vang
trong lòng độc giả và tất cả những ngƣời yêu mến văn chƣơng Thạch Lam lúc
bấy giờ. Thạch Lam cùng với truyện ngắn đã góp phần khẳng định và đƣa nền
văn học hiện đại nƣớc nhà tiến lên một tầm cao mới và truyện ngắn cũng từ
đây mà gần gũi với ngƣời đọc.
Thạch Lam bƣớc vào văn đàn từ những năm 30 của thế kỷ, nhƣng xuất
hiện với tƣ cách truyện ngắn từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dƣơng (19361939). Phong trào quần chúng rộng rãi này có tác động hoàn toàn giống nhau
đối với các cây bút văn xuôi của nhóm Tự lực văn đoàn. Nhƣng Thạch Lam
không khẳng định mình bằng những tiểu thuyết dài, Ông xuất hiện với phong
cách truyện ngắn đặc sắc và tiêu biểu trong Tự lực văn đoàn cũng nhƣ trong
nền văn học Việt Nam, tính đến thời đại ông. Trong văn học nƣớc ta, các nhà
phê bình thƣờng đồng ý là Thạch Lam - cây bút tự lực đã đƣa thể loại truyện
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ngắn đến độ nghệ thuật cao hơn cả. Trƣớc hết xét về mặt khối lƣợng tác
phẩm, truyện ngắn là thể loại đƣợc ông viết nhiều nhất trong toàn bộ sự
nghiệp sáng tác của mình.
Thạch Lam là một trong những nhà văn nổi tiếng của nền văn học
Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945. Những tác phẩm của ông mang một hơi
thở riêng, thể hiện tài năng, sở trƣờng sáng tạo nghệ thuật độc đáo. Truyện
ngắn ông không hấp dẫn bạn đọc bằng những chi tiết xung đột gay cấn, mà
gây xúc động ngƣời đọc bằng lối kể chuyện tâm tình, tâm sự về những
cảnh đời tối tăm, tù túng, tội nghiệp. Ngôn ngữ giản dị mà làm say đắm
lòng ngƣời.
1.2.2. Phong cách truyện ngắn Thạch Lam
Xuất hiện trên văn đàn cùng thời với rất nhiều nhà văn khác, Thạch Lam
mang một dấu ấn rất riêng. Thạch Lam nhẹ nhàng và tinh tế. Mỗi truyện ngắn
của ông nhƣ một bài thơ về những cuộc đời, những thân phận nhỏ bé, côi cút
và bất hạnh, gợi sự thƣơng cảm, xót xa sâu sắc của tình ngƣời. Giản dị mà sâu
sắc, chứa chan tình nhân ái, Thạch Lam hƣớng ngƣời đọc tới sự thanh cao của
cái đẹp, cái thiện. Ông luôn đi sâu vào khám phá đời sống tâm linh của nhân
vật bằng một ngòi bút rất tinh tế.
Thạch Lam không gân guốc, không đao to búa lớn mà luôn thâm trầm, kín
đáo. Đằng sau những dòng chữ lặng lẽ ấy là bao nhiêu những dằn vặt của sự
thức tỉnh nhân cách con ngƣời. Truyện ngắn Thạch Lam với những lời văn nhẹ
nhàng và kín đáo, nhƣ những khúc tâm tình giúp ngƣời ta sáng suốt để lựa
chọn cho mình lối đi đẹp nhất cho cuộc đời. Thuở sinh thời, Thạch Lam luôn
tâm niệm: “Văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự
thoát ly hay sự quên…, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực
làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”(Theo dòng). Văn
Thạch Lam nhẹ nhàng, thủ thỉ nhƣng có sức ám ảnh lớn. Truyện ngắn Thạch
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Lam là lối truyện tâm tình, không có cốt truyện, toàn truyện không hề có hành
động phát triển xung đột mà chỉ toát lên một tâm trạng, một không khí nhƣng
lại rất thực, rất đời. Truyện ngắn Thạch Lam nhƣ một tấm gƣơng sáng mà ai
soi vào đó cũng thấy có mình, thấy ƣu điểm, nhƣợc điểm để hiểu mình hơn,
hiểu ngƣời hơn, để cảm thông hơn và sống đẹp hơn.
Giọng văn Thạch Lam có sức sôi cuốn kỳ diệu. Chất giọng ấy đã diễn tả
một cách tinh tế những cung bậc tình cảm của con ngƣời. Một nỗi buồn khe
khẽ, vơ vẩn, mơ hồ của một cô bé trong cảnh chiều tàn nơi phố huyện. Cuộc
sống phong phú và đa dạng sẽ phải có những khoảnh khắc buồn, những
thoáng vui, những phút giây cảm động và tiếc nuối về một cái gì đó, về một ai
đó. Những xúc cảm thầm kín, những khoảnh khắc đẹp ấy luôn lẩn khuất trong
tâm hồn con ngƣời mà không phải ai cũng thấy, cũng cảm nhận đƣợc. Phải rất
tinh tế và nhạy cảm Thạch Lam mới chộp đƣợc những phút giây rung động
thẳm sâu trong đời sống tâm linh ấy của nhân vật, ghi lại đƣợc những thoáng
chốc, những lát cắt tâm trạng nhân vật trong sự tƣơng tranh giữa không gian,
ngoại cảnh và lòng ngƣời. Ngôn ngữ văn xuôi Thạch Lam có sức lay động và
ám ảnh là vì thế.
Lặng lẽ và sâu kín, Thạch Lam viết về những con ngƣời bình thƣờng với
niềm trắc ẩn mênh mông. Niềm trắc ẩn đó trở nên đặc biệt sâu sắc khi ông
nhắc đến thân phận của những ngƣời mẹ, ngƣời vợ tần tảo, luôn hy sinh thầm
lặng cho gia đình, gánh chịu mọi vất vả tủi phận để đem đến niềm vui cho
mọi ngƣời trong gia đình. Ông đã tạo ra những trang văn đẹp giản dị nhƣng
vô cùng nhân đạo. Những con ngƣời dù bị chà đạp vẫn cố gắng vƣơn tới vẻ
đẹp thanh cao, những con ngƣời dù khốn khó vẫn tự đấu tranh để vƣơn tới cái
đẹp trong cuộc sống. Thạch Lam mẫn cảm và nhân hậu, ông đi sâu vào thế
giới nội tâm con ngƣời, biết quan sát cái bên trong, biết đi sâu vào những bí
ẩn tâm lý. Tác giả đã hƣớng cái nhìn của mình vào những vùng khuất tối nhất
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trong thế giới nội tâm con ngƣời: cái khoảng tối ẩn náu sự hèn hạ, yếu đuối,
xấu xa đáng loại bỏ để tìm ra những khoảng sáng thanh cao.Thạch Lam, nhà
văn của cái đẹp bình dị mà thanh cao. Văn chƣơng của ông luôn có sự hài hoà
giữa thiên nhiên và tâm trạng, giữa cảnh và tình.
Cái độc đáo trong thế giới nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam là tiếp cận
và khám phá thế giới nội tâm con ngƣời. Nhân vật truyện ngắn Thạch Lam là
con ngƣời tâm hồn với những tâm trạng, tâm tình, cảm xúc, cảm giác. Với lối
văn nhẹ nhàng, đậm chất trữ tình man mác, giàu xúc cảm, Thạch Lam diễn tả
cảm giác của con ngƣời với những cung bậc khác nhau. Trong truyện ngắn
Thạch Lam, nhân vật thƣờng sống bằng thế giới cảm giác với những khoảng
không gian, thời gian mang tính tâm trạng, khơi mạch tâm trạng và thƣờng
tìm vào thế giới nội tâm chìm khuất bên trong của những con ngƣời nhỏ bé,
đời thƣờng trong sự bủa vây của cuộc sống tàn úa, mòn mỏi để lột tả những
biến thái tinh vi sâu sắc của cuộc đời mà vẫn giữ đƣợc vẻ đẹp thanh cao. Và
vì vậy, giọng điệu ở đó thƣờng là giọng điệu trữ tình êm ái với lối ngôn ngữ
biểu cảm, giàu hình tƣợng.
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 1
Trong chƣơng 1, lí thuyết về trƣờng nghĩa và hiện tƣợng chuyển
trƣờng đƣợc triển khai làm nền tảng khoa học cho luận văn. Bốn loại trƣờng
nghĩa (trƣờng nghĩa biểu vật, trƣờng nghĩa biểu niệm, trƣờng nghĩa tuyến
tính và trƣờng nghĩa liên tƣởng) sẽ giúp hệ thống hóa các tiểu trƣờng và chỉ
ra giá trị ngữ nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ thuộc trƣờng “cảnh vật” khi đi
vào hoạt động giao tiếp. Tiêu chí xác lập trƣờng đƣợc đặc biệt quan tâm bởi
đây là cơ sở trọng yếu để phân lập các đơn vị ngôn ngữ chỉ “cảnh vật” về các
tiểu trƣờng tƣơng thích. Bên cạnh đó, hiện tƣợng chuyển trƣờng cũng là một
vấn đề đƣợc luận văn đi sâu tìm hiểu.
Thạch Lam là một thành viên trong nhóm Tự lực văn đoàn nhƣng
ông không đi theo lối viết chung của nhóm mà ông tìm đến một phong cách
hoàn toàn khác - giản dị và trong trẻo, ông thiên hƣớng miêu tả cảnh vật thiên
nhiên để diễn tả tâm trạng của con ngƣời. Cảnh vật trong truyện ngắn của
Thạch Lam hiện lên khá phong phú và đa dạng với nhiều góc cạnh.
Cơ sở lí thuyết trên là nền tảng vững chắc để triển khai nội dung
chƣơng 2 và chƣơng 3. Ở chƣơng 2, luận văn sẽ hệ thống hóa các tiểu
trƣờng “cảnh vật”. Trên cở sở đó, chúng tôi sẽ đƣa ra một số nhận xét về
tần số xuất hiện của hệ thống các tiểu trƣờng “cảnh vật” trong truyện ngắn
Thạch Lam.
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CHƢƠNG 2
TIỂU TRƢỜNG "CẢNH VẬT TỰ NHIÊN"
TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM
Thế giới cảnh vật gắn bó và thâm nhập rất sâu vào đời sống văn hóa
tinh thần của con ngƣời. Trong truyện ngắn Thạch Lam, cùng với hệ thống
nhân vật, cảnh vật của tác phẩm hiện lên với tƣ cách là nền, là phƣơng cách
khắc họa nội tâm nhân vật và bƣớc đầu thể hiện phong cách nhà văn. Cảnh
vật là toàn bộ thế giới tự nhiên (thiên nhiên) và khung cảnh sự vật hiện hữu
xung quanh nhân vật. Theo đó, trƣờng từ vựng - ngữ nghĩa "cảnh vật" sẽ gồm
có hai tiểu trƣờng cơ bản, bao gồm: (1) Tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" và (2)
Tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo". Tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" là nội dung
đƣợc triển khai trong chƣơng 2 và tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo" sẽ đƣợc
nghiên cứu trong chƣơng 3 của luận văn.
Nội dung chính của chƣơng này là nghiên cứu tiểu trƣờng "cảnh vật tự
nhiên" trong truyện ngắn Thạch Lam. Việc nghiên cứu tiểu trƣờng này đƣợc
tiến hành qua hai bƣớc:
(1) Hệ thống hóa tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" trong truyện ngắn
Thạch Lam. Bƣớc này bao gồm ba bƣớc nhỏ: (i) Xác lập tiêu chí phân loại
tiểu trƣờng; (ii) Trình bày kết quả khảo sát tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên"
trong truyện ngắn Thạch Lam; (iii) Một số nhận xét về hệ thống tiểu trƣờng
"cảnh vật tự nhiên" trong truyện ngắn Thạch Lam.
(2) Chỉ ra ý nghĩa biểu trƣng của tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" trong
truyện ngắn Thạch Lam. Bƣớc này gồm hai bƣớc nhỏ: (i) Hƣớng chuyển
trƣờng của tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" trong truyện ngắn Thạch Lam; (ii)
Chỉ ra ý nghĩa biểu trƣng của các trƣờng nghĩa của tiểu trƣờng "cảnh vật tự
nhiên" trong truyện ngắn Thạch Lam.
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2.1. Hệ thống hóa tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" trong truyện ngắn
Thạch Lam
2.1.1. Tiêu chí phân loại
Để hệ thống hóa đầy đủ tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" trong truyện
ngắn Thạch Lam, hai tiêu chí phân loại đƣợc đƣa ra làm cơ sở, đó là: (1) Đặc
điểm môi trƣờng tự nhiên và (2) Đặc điểm ngôn ngữ học.
2.1.1.1. Đặc điểm môi trường tự nhiên
Cảnh vật tự nhiên là toàn bộ thế giới tự nhiên (thiên nhiên) tồn tại xung
quanh con ngƣời. Thế giới tự nhiên thƣờng bao gồm: động vật, thực vật, vật
thể tự nhiên và các hiện tƣợng tự nhiên.
a. Động vật
Theo quan điểm sinh vật học, động vật có đặc điểm chung là có khả
năng di chuyển, có hệ thần kinh và các giác quan, sống dị dƣỡng nhờ vào
các chất hữu cơ có sẵn. Mỗi loài động vật đều có những hoạt động đặc
trƣng (bay, kêu, cắn, leo,…) và những trạng thái (lim dim, vang vang), tính
chất đặc trƣng (tròn).
b. Thực vật
Thực vật là các loài có đặc điểm chung là không có khả năng di chuyển,
không có hệ thần kinh và các giác quan, sống tự dƣỡng. Các loài thực vật có
những trạng thái (trạng thái tự thân hoặc trạng thái chịu sự tác động của ngoại
cảnh nhƣ gió, mƣa,…) và tính chất rất đặc trƣng (về mùi vị, màu sắc, kích
thƣớc,…).
c. Vật thể tự nhiên
Những thực thể vật chất có sẵn trong tự nhiên đƣợc xác định là các vật
thể tự nhiên. Theo đó, các từ thuộc tiểu trƣờng "vật thể tự nhiên" bao gồm:
trời, mây, sao, đất, cát, sông, suối, đồi, núi, con đường,…
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d. Hiện tượng thiên nhiên
Theo quan điểm địa lí học, các hiện tƣợng thiên nhiên trên Trái Đất
đƣợc xác định là những hiện tƣợng xảy ra trong khí quyển bao gồm: thời
tiết và khí hậu.
Thời tiết là "toàn bộ các quá trình khí quyển, là trạng thái riêng biệt, nhất
thời ở một thời điểm nhất định" [66, 94]. Những yếu tố của thời tiết đƣợc xem
xét trong luận văn gồm có các từ: nắng, mưa, ánh sáng, gió, chớp, sương.
Khí hậu "là trạng thái khí quyển nhƣng trạng thái này đặc trƣng cho một
không gian nào đó hoặc cho toàn bộ Trái Đất nói chung. Khái niệm khí hậu
đƣợc rút ra trên cơ sở phân tích số liệu nhiều năm về thời tiết, về quy luật
biến đổi của nó, đó là chế độ thời tiết" [66, 94]. Dựa trên cơ sở này, các từ
thuộc tiểu trƣờng "hiện tƣợng tự nhiên" thuộc về khí hậu bao gồm: mùa hạ,
mùa đông, mùa thu, mùa rét, gió bấc.
Thời tiết và khí hậu có liên quan đến nhau. Khí hậu đƣợc nhận biết qua
thời tiết và dƣờng nhƣ khí hậu đƣợc tạo nên từ thời tiết. Bên cạnh đó, thời tiết
đƣợc xem xét trên nền của một khí hậu nhất định.
2.1.1.2. Đặc điểm ngôn ngữ học
Ngoài tiêu chí về đặc điểm môi trƣờng tự nhiên, việc phân loại tiểu
trƣờng "cảnh vật tự nhiên" còn đƣợc dựa trên tiêu chí ngôn ngữ học. Từ tiêu
chí phân lập trường đã đƣợc đề cập trong Chƣơng 1, mục 1.1.3, tiểu trƣờng
"cảnh vật tự nhiên" bao gồm bốn tiểu trƣờng nhƣ sau:
- Tên gọi (của động vật, thực vật, vật thể tự nhiên, hiện tượng tự
nhiên): là những đơn vị ngôn ngữ dùng để gọi tên thực vật, động vật, vật thể
tự nhiên và hiện tƣợng tự nhiên; dùng để gọi tên bộ phận cơ thể của động vật
và bộ phận của thực vật. Cụ thể là:
(1) Động vật: Tiểu trƣờng này bao gồm những đơn vị ngôn ngữ dùng để
gọi tên các loài động vật (con muỗi, con đom đóm, con cua, con ốc, con
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mèo,…) và các đơn vị ngôn ngữ dùng để gọi tên bộ phận cơ thể của động vật
(mắt (mèo).
(2) Thực vật: Tiểu trƣờng này gồm cả các đơn vị ngôn ngữ dùng để gọi tên
thực vật và bộ phận của thực vật nói chung (cây, cây cỏ, lá,…), các từ để gọi tên
các loài thực vật cụ thể (tre, chuối, rêu, râm bụt, hoàng lan,…) và các từ gọi tên
bộ phận của thực vật (hoa bàng, cành bàng, ngọn cỏ, cành tre, lá đa,…).
(3) Vật thể tự nhiên: Vật thể tự nhiên là những thực thể vật chất có sẵn
trong tự nhiên đƣợc xác định là các vật thể tự nhiên. Theo đó, các đơn vị ngôn
ngữ thuộc tiểu trƣờng "vật thể tự nhiên" bao gồm: trời, mây, sao, đất, cát,
sông, suối, đồi, núi, con đường,…
(4) Hiện tượng tự nhiên: Trong ngữ liệu khảo sát, hiện tƣợng tự nhiên là
các đơn vị ngôn ngữ gọi tên các hiện tƣợng thời tiết (nắng, mưa, ánh sáng,
gió, chớp, sương,…) và khí hậu (mùa hạ, mùa đông, mùa thu, mùa rét, gió
bấc,…).
- Hoạt động (của động vật và hiện tượng tự nhiên): là những đơn vị
ngôn ngữ dùng để chỉ các hoạt động của động vật và hiện tƣợng tự nhiên.
(1) Hoạt động của động vật: kêu, leo, bay, cắn,…
(2) Hoạt động của các hiện tượng tự nhiên: đập, lọt, thổi, nhảy, bay, tạt,…
- Trạng thái (của thực vật, động vật, vật thể tự nhiên, hiện tượng tự
nhiên): là những đơn vị ngôn ngữ chỉ trạng thái tự thân và trạng thái chịu sự
tác động của khách quan.
(1) Trạng thái tự thân: lim dim, đứng, lững thững, già, chín, rụng, cỗi,
tơi tả, buồn rầu, âm thầm, phủ, rơi, rủ,…
(2) Trạng thái chịu sự tác động từ khách quan: lật, rung động, nghiêng
ngả, bay,…
- Tính chất (của thực vật, động vật, vật thể tự nhiên, hiện tượng tự
nhiên): là những đơn vị ngôn ngữ dùng để chỉ tính chất, bao gồm:
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(1) Các tính chất không thể "lượng hóa được"
+ Chỉ màu sắc: xanh, xanh rờn, xanh thắm, xanh non, xanh ngắt, xám,
đen, đen nhạt, trắng đục, hồng, trắng, trắng xóa,…
+ Chỉ kích thƣớc, hình dáng: to, nhỏ,…
+ Chỉ mùi vị: mùi cỏ, mùi lúa thơm, hôi hám, mùi đất, mùi ẩm, mùi
rác đốt,…
+ Chỉ tính chất vật lí: mềm, trong,…
+ Chỉ cƣờng độ: mạnh, yếu,…
(2) Các tính chất có thể "lượng hóa được" (dài, thấp, cao, lạnh, xa, nhẹ,
ấm,…)
2.1.2. Kết quả khảo sát tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" trong truyện
ngắn Thạch Lam
2.1.2.1. Động vật
a. Tên gọi của động vật
Bảng 2.1: Khảo sát tiểu trường "tên gọi của động vật"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

con cua

1

12.5%

2

con đom đóm

2

25.0%

3

con mèo

1

12.5%

4

con muỗi

2

25.0%

5

con ốc

1

12.5%

6

mắt (mèo)

1

12.5%

8

100%

Tổng

Tiểu trƣờng này bao gồm 5 đơn vị ngôn ngữ để gọi tên các loài động
vật: con muỗi, con đom đóm, con cua, con ốc, con mèo (tần số 7/8 lần, chiếm
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87.5%) và 1 đơn vị ngôn ngữ để gọi tên bộ phận của động vật (mắt (mèo) (tần
số 1/8 lần, chiếm 12.5%). Các đơn vị ngôn ngữ thuộc tiểu trƣờng "tên gọi của
động vật" xuất hiện trong truyện ngắn Thạch Lam đều là các đơn vị định danh
(gọi tên) những loài động vật nhỏ bé, gần gũi và thân thuộc với con ngƣời.
b. Hoạt động của động vật
Bảng 2.2: Khảo sát tiểu trường "hoạt động của động vật"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

bay

1

20.0%

2

cắn

1

20.0%

3

kêu

2

40.0%

4

leo

1

20.0%

5

100%

Tổng

Các đơn vị ngôn ngữ (kêu, bay, leo, cắn) thuộc tiểu trƣờng "hoạt động
của động vật" xuất hiện với tần số thấp (4 đơn vị ngôn ngữ, 5 lần xuất hiện).
Các đơn vị ngôn ngữ này đều dùng để gọi tên các hoạt động đặc trƣng của các
loài động vật.
c. Trạng thái của động vật
Tiểu trƣờng "trạng thái của động vật" chỉ bao gồm 3 đơn vị ngôn ngữ
(vang vang, già, lim dim) với tần số xuất hiện nhƣ nhau (1 lần, chiếm 33.3%).
d. Tính chất của động vật
Tiểu trƣờng "tính chất của động vật" có số lƣợng đơn vị ngôn ngữ và
tần số xuất hiện thấp nhất so với các tiểu trƣờng (1 đơn vị ngôn ngữ với 1 lần
xuất hiện).
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2.1.2.2. Thực vật
a. Tên gọi của thực vật
Bảng 2.3: Khảo sát tiểu trường "tên gọi của thực vật"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn
ngữ

1

bãi cỏ

Tần
số
(lần)
1

hoa bàng

Tần
số
(lần)
1

1.8%

2

bờ cỏ

1

1.8% 21

hoa cỏ

1

1.8%

3

bụi cây

1

1.8% 22

lá

6

10.5%

4

cành bàng

1

1.8% 23

lá cây

4

7.0%

5

cành cây

1

1.8% 24

lá đa

1

1.8%

6

cành lá

1

1.8% 25

lá khô

1

1.8%

7

cành tre

1

1.8% 26

lúa

3

5.3%

8

cây đa

3

5.3% 27

mạ

1

1.8%

9

cây hoàng lan

2

3.5% 28

mặt lá

1

1.8%

10

cây lan

1

1.8% 29

ngọn cỏ

1

1.8%

11

cây râm bụt

2

3.5% 30

rặng cây

2

3.5%

12

cỏ

5

8.8% 31

rặng tre

1

1.8%

13

cỏ gà

1

1.8% 32

rêu

1

1.8%

14

dãy tre

1

1.8% 33

tàu lá chuối

1

1.8%

15

gốc cây bàng

1

1.8% 34

thảm cỏ

1

1.8%

16

gốc rạ

1

1.8% 35

thân cây

1

1.8%

17

hàng cây

1

1.8% 36

tơ liễu

1

1.8%

18

hàng tre

1

1.8% 37

vòm cây

2

3.5%

19

hoa

1

1.8%

57

100

Tỉ lệ
Stt
(%)

Đơn vị ngôn
ngữ

1.8% 20

Tổng

Tỉ lệ
(%)

Tiểu trƣờng này bao gồm 37 đơn vị ngôn ngữ để gọi tên các loài thực
vật: bụi cây, hàng cây, vòm cây, rặng cây, cỏ, thảm cỏ, bờ cỏ,bãi cỏ, lá, lá
cây, lá khô, cành lá, thân cây,… Đơn vị ngôn ngữ cây có tần số xuất hiện lớn
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nhất (21/57 lần, chiếm 36,8%) với nhiều biến thể khác nhau nhƣ: bụi cây,
hàng cây, vòm cây, rặng cây,... Tiếp đến là cỏ (11/57 lần, chiếm 19,3%) với
các biến thể nhƣ: cỏ, thảm cỏ, bờ cỏ,bãi cỏ, hoa cỏ, bãi cỏ…; lá (15/57 lần,
chiếm 26,3%) với những biến thể nhƣ: lá cây, lá khô, mặt lá,... Đơn vị ngôn
ngữ tre xuất hiện với tần số khá thấp (4/57 lần, chiếm 0,7%) với nhiều biến
thể khác nhau nhƣ: dãy tre, rặng tre, cành tre, hàng tre,… Ngoài ra, tiểu
trƣờng "tên gọi của thực vật" còn xuất hiện nhiều các đơn vị ngôn ngữ gọi tên
thực vật khác nhƣ: cỏ gà, tơ liễu, gốc rạ, ngọn cỏ,… Các đơn vị ngôn ngữ này
đều là đơn vị ngôn ngữ dùng để gọi tên những loài thực vật gần gũi và thân
thuộc với cuộc sống con ngƣời, từ đó, gợi lên bức tranh làng quê với những
khung cảnh thiên nhiên Việt Nam giản dị, hài hòa với sự tồn tại của nhiều
thực vật phong phú qua cách miêu tả tỉ mỉ đến từng bộ phận của thực vật.
b. Trạng thái của thực vật

Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bảng 2.4: Khảo sát tiểu trường "trạng thái của thực vật"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Đơn vị ngôn ngữ
Tần số (lần)
Tỉ lệ (%)
buông chùng
1
6.3%
chín
1
6.3%
cỗi
2
12.5%
đứng
1
6.3%
lấp lánh
1
6.3%
lật
1
6.3%
nghiêng ngả
1
6.3%
phủ
1
6.3%
rủ xuống
1
6.3%
rụng
1
6.3%
rung động
2
12.5%
sắc lại
1
6.3%
thân mật
1
6.3%
ướt
1
6.3%
Tổng
16
100%
30

Tiểu trƣờng "trạng thái của thực vật" gồm14 đơn vị ngôn ngữ để miêu tả
trạng thái thực vật: rụng, lật, rung,… Xét về phƣơng diện cấu tạo từ các trạng
thái của thực vật chủ yếu đƣợc cấu tạo từ các từ có 1 âm tiết: rụng, lật, chín,
đứng, phủ, ướt, cỗi…và các từ có hai âm tiết: lấp lánh, nghiêng ngả,…
c. Tính chất của thực vật
Bảng 2.5: Khảo sát tiểu trường "tính chất của thực vật"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

cao vút

1

5.9%

2

dài

1

5.9%

3

mảnh

1

5.9%

4

mềm

1

5.9%

5

mùi cỏ

1

5.9%

6

mùi đầm ấm

1

5.9%

7

mùi hương thơm

2

11.8%

8

mùi lúa thơm

2

11.8%

9

ròn khô

1

5.9%

10

thấp

1

5.9%

11

to

1

5.9%

12

xanh

1

5.9%

13

xanh non

1

5.9%

14

xanh rờn

1

5.9%

15

xanh thắm

1

5.9%

Tổng

17

100

Ở đây, các đơn vị ngôn ngữ chỉ màu sắc của thực vật gồm có các từ
có một âm tiết: x a n h , mềm, to, mảnh, dài, thấp, … (6/15 từ); các từ có từ 2
âm tiết trở lên: mùi cỏ, mùi lúa thơm, mùi hương thơm,mùi đầm ấm của phân,
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cỏ (9/15 từ). Có thể thấy, khi miêu tả thực vật, tác giả Thạch Lam chú ý miêu
tả chi tiết tính chất của sự vật bằng sự quan sát tinh tế kết hợp với thị giác,
khứu giác, xúc giác làm cho cảnh vật tự nhiên hiện lên là những hình ảnh,
màu sắc, vô cùng quen thuộc, bình dị mà rất mới mẻ bởi nó không chỉ hiện
diện nhƣ một khái niệm mà nhƣ một trạng thái của sự sống đang xao động để
chuyển dần một cách tinh tế trạng thái ấy vào tâm hồn con ngƣời.
2.1.2.3. Vật thể tự nhiên
a. Tên gọi của vật thể tự nhiên
Bảng 2.6: Khảo sát tiểu trường "tên gọi của vật thể tự nhiên"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn
ngữ

Tỉ lệ
(%)

Stt

Đơn vị
ngôn ngữ

chân trời

Tần
số
(lần)
3

1

4.8%

17

2

con đường

2

3.2%

3

đá

2

4

dải mây

5

nền mây

Tần
số
(lần)
1

1.6%

18

nền trời

2

3.2%

3.2%

19

ngôi sao

1

1.6%

1

1.6%

20

rặng núi

1

1.6%

đầm

1

1.6%

21

sao

1

1.6%

6

đám mây

2

3.2%

22

sông

4

6.5%

7

đất

4

6.5%

23

suối

1

1.6%

8

đất cát

1

1.6%

24

sườn đồi

1

1.6%

9

đất quê

1

1.6%

25

thung lũng

1

1.6%

10

đất ruộng

1

1.6%

26

trăng

1

1.6%

11

đồi

2

3.2%

27

trăng rằm

1

1.6%

12

đồng ruộng

1

1.6%

28

trời mây

1

1.6%

13

giải quạt

1

1.6%

29

trời/giời

12

19.4%

14

màn bụi

1

1.6%

30

vòm trời

1

1.6%

15

mặt đất

5

8.1%

31

vũ trụ

1

1.6%

16

mặt trời

4

6.5%

62

100%

32

Tổng

Tỉ lệ
(%)

Tiểu trƣờng này bao gồm 31 đơn vị ngôn ngữ với 62 lần xuất hiện để gọi
"tên gọi của vật thể tự nhiên" nhƣ: đám mây, dải quạt, đồng ruộng, ngôi sao,
vũ trụ, trăng rằm, trời mây, mặt trời, con đường, thung lũng,… Trong đó, đơn
vị ngôn ngữ gọi tên vật thể tự nhiên trời xuất hiện nhiều lần với những biến
thể khác nhau nhƣ: trời mây, mặt trời, chân trời, nền trời, vòm trời,… với tần
số 23/62, chiếm 37,1%. Tên gọi chỉ vật thể tự nhiên đất cũng xuất hiện nhiều lần
nhƣ: đất, đất cát, đất quê, đất ruộng, mặt đất với tần số 12/62 lần, chiếm 19,4%.
Về phƣơng diện cấu tạo từ, từ có 1 âm tiết xuất hiện với số lƣợng khá thấp: sao,
trăng, trời,đất, đồi, sông, suối, đầm đá,… (10/31 từ). Từ 2 âm tiết xuất hiện với
tần số lớn: đám mây, dải mây, nền mây, giải quạt, đồng ruộng, ngôi sao, trăng
rằm,… (21/31 từ). Qua ngữ liệu khảo sát có thể thấy sự hiện hữu của thiên nhiên
tƣơi đẹp mà tạo hóa ban tặng cho con ngƣời và qua cách miêu tả của Thạch
Lam, vật thể tự nhiên đƣợc cụ thể hóa ở nhiều góc độ khác nhau.
b. Trạng thái của vật thể tự nhiên
Bảng 2.7: Khảo sát tiểu trường "trạng thái của vật thể tự nhiên"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

bao la

1

4.3%

2

bay

1

4.3%

3

chếch

1

4.3%

4

chiếu

1

4.3%

5

kêu vang

1

4.3%

6

khô rắn lại

1

4.3%

7

lấp lánh

4

17.4%

8

lững thững

1

4.3%

9

mênh mang

1

4.3%
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10

nẻ khô

1

4.3%

11

nứt nẻ

3

13.0%

12

rung động

1

4.3%

13

soi tỏ

1

4.3%

14

thăm thẳm

2

8.7%

15

vằng vặc

1

4.3%

16

xòe rộng

1

4.3%

17

yên lặng

1

4.3%

23

100%

Tổng

Tiểu trƣờng này bao gồm 23 đơn vị ngôn ngữ để gọi "trạng thái của vật thể
tự nhiên" nhƣ: thăm thẳm, bao la, lấp lánh, mênh mang, yên lặng, nứt nẻ, nẻ
khô,… Xét về phƣơng diện cấu tạo, từ 1 âm tiết xuất hiện với tần số thấp (3/17 từ)
và từ có 2 âm tiết xuất hiện với tần số ƣu trội hơn (14/17 từ). Tiểu trƣờng chỉ
“trạng thái của vật thể tự nhiên” đã phản ánh những âm thanh, hình ảnh trung thực
của cuộc sống con ngƣời nơi thôn quê yên ả, bình dị của làng quê Việt Nam.
c. Tính chất của vật thể tự nhiên
Bảng 2.8: Khảo sát tiểu trường "tính chất của vật thể tự nhiên"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

ánh hồng

1

4.8%

2

đen

2

9.5%

3

đen nhạt

1

4.8%

4

hôi hám

1

4.8%

5

hồng tím

1

4.8%

6

khô trắng

1

4.8%

7

màu trắng đục

1

4.8%
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8

mùi ẩm

1

4.8%

9

mùi đất

1

4.8%

10

mùi rác đốt

1

4.8%

11

nhỏ

1

4.8%

12

sáng

1

4.8%

13

thấp

1

4.8%

14

tối

1

4.8%

15

trắng

1

4.8%

16

trong

1

4.8%

17

xa

1

4.8%

18

xám

1

4.8%

19

xanh

1

4.8%

20

xanh ngắt

1

4.8%

21

100

Tổng

Tiểu trƣờng này bao gồm 21 đơn vị ngôn ngữ để gọi tên "tính chất của
vật thể tự nhiên" nhƣ: ánh hồng, hồng tím, trắng, khô trắng, xanh, xanh
ngắt,… Trong đó có nhiều từ chỉ màu sắc nhƣ: ánh hồng, hồng tím, trắng, khô
trắng, xanh, xanh ngắt,… (tần số 11/21 lần, chiếm 52,4%); từ đen xuất hiện
3/21 lần, chiếm 14,3%; các đơn vị ngôn ngữ khác chỉ xuất hiện 1 lần. Nhƣ
vậy, bằng những cách thức khác nhau Thạch Lam đã đƣa đến cho ngƣời đọc
những hình ảnh lạ, mới mẻ, độc đáo về bức tranh thiên nhiên với những
đƣờng nét, màu sắc sinh động mà chủ yếu là gam màu tối nhƣ: đen, đen nhạt,
xám, màu trắng đục,… Đó là những mảng màu với gam đậm bao trùm cảnh
vật, thiên nhiên. Có thể nhận thấy rằng, trong các văn phẩm Thạch Lam, bóng
tối hiện diện với tất cả các sắc độ đậm nhạt khác nhau của nó. Chẳng hạn,
trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ", có rất nhiều cảnh bóng tối bao trùm, phủ kín.
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2.1.2.4. Hiện tượng tự nhiên
a. Tên gọi của hiện tƣợng tự nhiên
Bảng 2.9: Khảo sát tiểu trường "tên gọi của hiện tượng tự nhiên"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

ánh nắng

4

4.8%

2

ánh sáng

4

4.8%

3

cơn gió

7

8.3%

4

gió

22

26.2%

5

gió bấc

4

4.8%

6

gió mưa

1

1.2%

7

hơi sương

1

1.2%

8

luồng chớp

1

1.2%

9

luồng gió

1

1.2%

10

mưa

4

4.8%

11

mưa bụi

5

6.0%

12

mùa đông

6

7.1%

13

mùa hạ

4

4.8%

14

mưa phùn

1

1.2%

15

mưa rào

2

2.4%

16

mùa rét

1

1.2%

17

mùa thu

1

1.2%

18

nắng

7

8.3%

19

sương

2

2.4%

20

sương mù

4

4.8%

21

sương muối

1

1.2%

22

tia nắng

1

1.2%

84

100%

Tổng
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Tiểu trƣờng này bao gồm 84 đơn vị ngôn ngữ để chỉ "tên gọi của hiện
tƣợng tự nhiên" nhƣ: nắng, mưa, gió, chớp, mùa, sương, ...Trong đó từ chỉ
hiện tƣợng gió đƣợc sử dụng với tần số cao nhƣ: gió, cơn gió, luồng gió, gió
bấc, gió mưa…(35/84 lần, chiếm 41,7%). Từ chỉ hiện tƣơng mưa cũng đƣợc
sử dụng với tần số lớn (13/84 lần, chiếm 15,5%) nhƣ: mưa, mưa phùn, mưa
bụi, mưa rào… Xét về phƣơng diện cấu tạo từ, từ một âm tiết xuất hiện với số
lƣợng thấp (4/22 từ) nhƣng có tần số xuất hiện rất cao nhƣ: gió, mưa, nắng,
sương… (35/84 lần, 41,7%). Từ có có từ 2 âm tiết có số lƣợng và tần số xuất
hiện cao (18/22 từ với 49 lần xuất hiện): cơn gió, luồng gió, gió bấc, gió mưa,
ánh nắng, tia nắng,… Tiểu trƣờng chỉ "tên gọi của hiện tƣợng tự nhiên" đã
phản ánh những hiện tƣợng tự nhiên diễn ra trong cuộc sống con ngƣời gắn
với tính chất thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam, đặc biệt mùa
đông với sương mù, sương muối, mùa rét, gió bấc…
b. Hoạt động của hiện tƣợng tự nhiên
Bảng 2.10: Khảo sát tiểu trường "hoạt động của hiện tượng tự nhiên"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

bay

1

4.8%

2

bốc lên

1

4.8%

3

đập

1

4.8%

4

đưa

1

4.8%

5

đưa đến

1

4.8%

6

lọt vào

2

9.5%

7

nhảy múa

1

4.8%

8

rít

1

4.8%

9

tạt

1

4.8%

10

thổi

6

28.6%

11

thổi

4

19.0%

12

xiên ngang
Tổng

1
21

4.8%
100%
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Tiểu trƣờng này bao gồm 21 đơn vị ngôn ngữ để chỉ "hoạt động của
hiện tƣợng tự nhiên" nhƣ: tạt, rít, đưa, đưa đến, thổi... Trong đó sử dựng
nhiều từ 1 âm tiết nhƣ: tạt, rít, đưa, thổi, đập, bay… (7/12 từ với 15/21 lần
xuất hiện). Từ 2 âm tiết sử dụng với số lƣợng và tần số thấp hơn nhƣ: đưa
đến, lọt vào, bốc lên, xiên ngang, ngảy múa… (5.12 từ với 6/21 lần xuất hiện).
Dễ nhận thấy, khi miêu tả về hoạt động của hiện tƣợng tự nhiên của cảnh vật,
tác giả Thạch Lam có thiên hƣớng dùng những động từ mạnh tác động đến
giác quan con ngƣời.
c. Trạng thái của hiện tƣợng tự nhiên
Bảng 2.11: Khảo sát tiểu trường "trạng thái của hiện tượng tự nhiên"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

âm thầm

1

10.0%

2

buồn rầu

1

10.0%

3

đầy

1

10.0%

4

lấm tấm

1

10.0%

5

lóe

1

10.0%

6

phủ

1

10.0%

7

rơi

1

10.0%

8

tạnh

1

10.0%

9

thấm qua

1

10.0%

10

tơi tả

1

10.0%

10

100%

Tổng

Tiểu trƣờng này bao gồm 10 đơn vị ngôn ngữ để gọi tên "trạng thái của
hiện tƣợng tự nhiên" nhƣ: thấm qua, lấm tấm, lóe, tạnh, tơi tả, buồn rầu...
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Trong đó sử dụng 5 từ có 1 âm tiết nhƣ: lóe, tạnh, rơi, đầy, phủ với tần số
(5/10, 50,0%). Từ 2 âm tiết đƣợc sử dụng nhƣ: thấm qua, lấm tấm, tơi tả,
buồn rầu, âm thầm với tần số (5/10, 50,0%). Khi miêu tả về “trạng thái của
hiện tƣợng tự nhiên” của cảnh vật tác giả thiên hƣớng dùng những động từ tạo
cảm giác mạnh tác động đến giác quan con ngƣời. Những từ ngữ chỉ “trạng
thái của hiện tƣợng tự nhiên thiên” trong truyện ngắn của Thạch Lam phản
ánh đúng những trạng thái vốn có của sự vật trong cuộc sống con ngƣời.
d. Tính chất của hiện tƣợng tự nhiên
Bảng 2.12: Khảo sát tiểu trường "tính chất của hiện tượng tự nhiên"
trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

ấm

4

10.5%

2

giá lạnh

2

5.3%

3

giá rét

1

2.6%

4

hanh

1

2.6%

5

lạnh

11

28.9%

6

lạnh lùng

1

2.6%

7

mạnh

5

13.2%

8

mát

2

5.3%

9

mong manh

1

2.6%

10

nhẹ

3

7.9%

11

rét buốt

1

2.6%

12

rét mướt

1

2.6%

13

trắng

1

2.6%

14

trắng xóa

1

2.6%

15

trong trẻo

1

2.6%

16

vàng dịu

1

2.6%

1
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2.6%
100%

17

xa xôi
Tổng
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Tiểu trƣờng này bao gồm 17 đơn vị ngôn ngữ để gọi tên "tính chất của
hiện tƣợng tự nhiên" nhƣ: nhẹ, xa xôi, lạnh, giá lạnh, lạnh lùng, ấm, mát, giá
rét ...Trong đó, từ chỉ hiện tƣợng lạnh đƣợc sử dụng tƣơng đối nhiều nhƣ:
lạnh, giá lạnh, lạnh lùng với tần số (14/38, 36,8%). Xét về phƣơng diện cấu
tạo, từ 1 âm tiết xuất hiện với số lƣợng thấp (7/17 từ) nhƣng tần số cao
(27/38, chiếm 71,1%) nhƣ: nhẹ, ấm, mát,mạnh, hanh, trắng,…. Từ 2 âm tiết
xuất hiện với số lƣợng từ cao (10/17 từ) nhƣng tần số thấp hơn: giá
lạnh,rét buốt, rét mướt, vàng dịu, trắng xóa,..(6/38 lần, chiếm15,8%). Nhƣ
vậy, khi miêu tả tính chất của cảnh vật tự nhiên, tác giả thƣờng chú ý đến
những từ chỉ xúc giác nhất là cảm giác “lạnh” (với 12/38 lần xuất hiện,
chiếm 31,6%); qua đó nhấn mạnh sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng nhƣ
xoáy sâu vào trạng thái của con ngƣời.
2.1.3. Một số nhận xét về hệ thống tiểu trường "cảnh vật tự nhiên" trong
truyện ngắn Thạch Lam
Dựa trên những kết quả khảo sát, thống kê, phân loại các tiểu trƣờng
cảnh vật tự nhiên trong truyện ngắn của Thạch Lam, có thể rút ra một số
nhận xét bƣớc đầu nhƣ sau:
Thứ nhất, trong tiểu trƣờng “cảnh vật tự nhiên” gồm có 4 tiểu trƣờng bộ
phận đó là: tiểu trƣờng “động vật tự nhiên”, tiểu trƣờng “thực vật tự nhiên”, tiểu
trƣờng “các vật thể tự nhiên” và tiểu trƣờng “hiện tƣợng tự nhiên”. Trong đó,
tiểu trƣờng chỉ “hiện tƣợng tự nhiên” có tần số xuất hiện cao nhất (153 lần). Ở
đây, đơn vị ngôn ngữ gió (22 lần) và đơn vị ngôn ngữ lạnh (11 lần) là hai đơn vị
ngôn ngữ xuất hiện với tần số cao nhất và biểu hiện những đặc trƣng rõ nhất của
hiện tƣợng tự nhiên khắc nghiệt của khí hậu Việt Nam.
Thứ hai, nhóm “vật thể tự nhiên” (với 106 lần xuất hiện) và nhóm
“thực vật tự nhiên” (với 90 lần xuất hiện) là hai nhóm có tần số xuất hiện
khá cao. Đơn vị ngôn ngữ đại diện cho nhóm “vật thể tự nhiên” bao gồm
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trời, đất và sông và nhóm “thực vật tự nhiên” gồm lá, cỏ và tre.
Thứ ba, xuất hiện với tần số khá thấp là nhóm nhóm “thực vật tự nhiên”
(90 lần). Trong phạm vi nhóm này, điều đáng chú ý là trong truyện ngắn
của Thạch Lam chú ý miêu tả về thực vật tự nhiên gắn bó với đời sống con
ngƣời: cỏ, lá, cây. Nhƣ vậy, con ngƣời trong truyện ngắn của Thạch Lam
luôn có mối quan hệ với thực vật tự nhiên và chịu sự chi phối của thực vật tự
nhiên lên tâm trạng, suy nghĩ, tình cảm.
Thứ tƣ, có tần số xuất hiện thấp nhất là nhóm “động vật tự nhiên” (13
lần). Dựa vào tƣơng quan tần số của cả 4 nhóm của tiểu trƣờng “cảnh vật
tự nhiên” có thể thấy rằng hiện tƣợng tự nhiên đƣợc phản ánh trong truyện
ngắn của Thạch Lam vừa quen thuộc gắn bó với đời sống vật chất và tinh
thần của con ngƣời chốn thôn quê nƣớc Việt.
2.2. Ý nghĩa biểu trƣng của tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" trong truyện
ngắn Thạch Lam
2.2.1. Hướng chuyển trường của tiểu trường "cảnh vật tự nhiên" trong
truyện ngắn Thạch Lam
Bảng 2.13: Khảo sát hướng chuyển trường của tiểu trường
"cảnh vật tự nhiên" trong truyện ngắn Thạch Lam
Trƣờng nghĩa

Các trƣờng nghĩa chuyển

gốc
Các tiểu
trƣờng

Con ngƣời
Đơn vị Tần số Tỉ lệ

Không gian
Đơn vị

Thời gian

Tần số Tỉ lệ

ngôn ngữ (lần) (%) ngôn ngữ (lần)

Đơn vị

Tần số Tỉ lệ

(%) ngôn ngữ (lần)

Tên

con đom

Động

gọi

đóm

vật

Hoạt

bay là

1

động

leo

1
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1

(%)

Tên
Thực

gọi

vật

Trạng

cây
thân mật

1

1

lan

1

lá

1

rung

1

động

thái

sắc lại

1

trời

3

trời

4

mặt trời

1

vòm trời

1

đất

1

mặt trời

1

1

ngôi sao

4

1

mặt đất

1

tự

trăng

1

nhiên

đá

1

đồi

1

thung

1

ruộng
Vật

Tên

đồng

gọi

ruộng
đầm

thể

lũng
Trạng

mênh

1

lấp lánh

4

thái

mang
yên lặng

1

xế

1

màu trắc

1

sáng

1

Tính

đục

chất

đen

1

đen

1

hôi hám

1

tối

1

trong

1

Tên

mưa

1

mùa rét

2

mưa bụi

1

mùa

2

đông

gọi
gió

1

mùa hạ

1

gió bấc

4

gió

5
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nắng

3

mưa

2

Hiện

mưa

1

tƣợng

phùn

tự

mưa rào

1

nhiên

sương

1

25

39

Trạng

buồn rầu

1

thái

âm thầm

1

Tính

lạnh

1

chất

lùng

Tổng số

8

8

100

100

17

26

100

Khi miêu tả “cảnh vật tự nhiên” trong truyện ngắn của Thạch Lam, tác
giả miêu tả “cảnh vật tự nhiên” với tên gọi (lan, lá, trời, mặt trời, đầm, ruộng,
đồng ruộng,đất,…), hoạt động (bay là, leo,…), trạng thái (thân mật, mênh
mang, yên lặng, lấp lánh, xế, buồn rầu, âm thầm,…) và tính chất (màu, trắc
đục, đen,hôi hám, trong, sáng, đen, tối,…) vốn là những phƣơng diện thuộc
về tên gọi, hoạt động, trạng thái, tính chất đƣợc quy chuyển sang các trƣờng
nghĩa khác (con ngƣời, không gian, thời gian…). Ở “vật thể tự nhiên”, trƣờng
nghĩa chỉ tên gọi của cảnh vật, trạng thái, tính chất có độ gợi mở sang các
trƣờng nghĩa khác rộng lớn hơn cả với cả hai phạm trù không gian, thời
gian và có tần số cao nhất (36 lần). Trong đó, trời, vòm trời, mặt trời là tên
gọi có sự chuyển hƣớng sang trƣờng không gian, thời gian: Buổi sáng hôm
nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua trời
hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng,
và làm ròn khô những chiếc lá rơi [67, 87]. Trời không u ám, toàn một màu
trắng đục [67, 87]. Ở tiểu trƣờng "trạng thái của thực vật", trạng thái cây,
thân mật đã chuyển hƣớng sang trƣờng nghĩa con ngƣời: Bóng tối dưới vòm
cây thân mật, như giục gọi; lối đi trong vườn quen thuộc giữa hai bên là lối
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đi nhỏ ấm cúng vô cùng [67, 120]. Ngoài đường trời hẳn còn mưa, mưa buồn
rầu và âm thầm trong tối. Trong gian buồng, ẩm ướt tăng thêm. Liên và Huệ
đưa mắt nhìn mọi vật chung quanh [67, 164]. Buổi chiều đến đem theo những
cơn gió lạnh lùng [67, 55].
2.2.2. Trường nghĩa "thực vật" và ý nghĩa biểu trưng trong truyện ngắn
Thạch Lam
Tiểu trƣờng “thực vật” xuất hiện với tần số (90 lần). Trong đó, đơn vị
lá là đơn vị xuất hiện nhiều (15 lần), cỏ (11 lần). Các tiểu trƣờng này có
khả năng chuyển di rất cao sang phạm trù con ngƣời hay các bình diện
không gian, thời gian trong cuộc sống con ngƣời. Trong truyện ngắn Thạch
Lam với ngữ liệu “những cây lan trong chậu, lá rung động và hình như
sắc lại vì rét” [67, 87]. Xét trên trục ngữ đoạn, từ chỉ tên gọi của thực vật
(cây lan) và bộ phận của thực vật (lá) có sự kết hợp với từ chỉ trạng thái
(sắc lại, rung động) và tính chất (rét) đã thể hiện sự thay đổi của không
gian. Sự đổi thay của thực vật hiện hữu trong bức tranh thiên nhiên đã giúp
nhận ra sự biến đổi của không gian (không khí lạnh tràn về) và của thời
gian (mùa đông đã tới).
Nhƣ vậy tiểu trƣờng nghĩa thực vật miêu tả không gian của cuộc sống
con ngƣời nơi nàng quê: đó là bức tranh thiên nhiên đẹp nhƣng buồn vắng.
2.2.3. Trường nghĩa "vật thể tự nhiên" và ý nghĩa biểu trưng trong truyện
ngắn Thạch Lam
Tiểu trƣờng “vật thể tự nhiên” xuất hiện với tần số (106 lần). Trong đó,
đơn vị trời xuất hiện nhiều (23 lần), đất (12 lần). Các tiểu trƣờng này có khả
năng chuyển di rất cao sang phạm trù không gian, thời gian của hiện tƣợng tự
nhiên gắn với cuộc sống con ngƣời. Nếu ý nghĩa biểu vật của yếu tố chính
trong biểu thức miêu tả định danh làng cảnh Việt Nam chủ yếu là những từ
ngữ thuộc danh từ chỉ cá thể sự vật, các yếu tố phụ luôn gồm những từ ngữ
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thuộc phạm vi biểu vật màu sắc, âm thanh. Làm cho yếu tố chính trời, đất,
suối, đầm, đá, ruộng…... thể hiện những tính chất vốn có của nó. Hơn nữa,
trong tiểu trƣờng “vật thể tự nhiên” thì phƣơng thức miêu tả là phƣơng thức
đƣợc sử dụng chủ yếu. Từ ngữ trong tiểu trƣờng này không chỉ định danh các
vật thể tự nhiên mà chủ yếu không gian và thời gian môi trƣờng sinh sống của
con ngƣời. Có thể thấy hầu hết truyện ngắn của Thạch Lam đều sử dụng
không gian hiện thực hằng ngày làm môi trƣờng cho nhân vật hoạt động.
Nhƣng không gian hiện thực ở đây đƣợc bó hẹp lại trong không gian đời tƣ,
không gian cá nhân chứ không phải trong không gian xã hội rộng lớn, nên
không gian càng dồn nén, thu nhỏ, đông lại, càng hiu hắt hơn. Chính không
gian hẹp đó, nhân vật bộc lộ bản chất, hành vi, suy nghĩ của mình một cách cụ
thể, chân thật nhất và khi họ thấy bất lực trƣớc hoàn cảnh thì lập tức ngôn ngữ
độc thoại, ngôn ngữ giấc mơ hiện ra, khi ấy không gian hồi tƣởng xuất hiện.
Không gian hẹp mà Thạch Lam quan tâm miêu tả giúp cho nhân vật tự vấn, tự
ý thức để đối chiếu, so sánh niềm vui, nỗi buồn của mình trong từng thời gian
một cách cụ thể. Dung (truyện ngắn “Hai lần chết”) hiểu rõ nỗi bất hạnh của
mình, cứ sau mỗi lần vùng vẫy, ƣớc mơ thì lại bị nhấn chìm xuống đáy,
nhƣng khổ nỗi, không thể chết đƣợc, dù toại nguyện mà lại cứ phải sống trong
buồn đau, trói buộc.
2.2.4. Trường nghĩa "hiện tượng tự nhiên" và ý nghĩa biểu trưng trong
truyện ngắn Thạch Lam
Tiểu trƣờng “hiện tƣợng tự nhiên” xuất hiện với tần số cao nhất (153
lần). Trong đó đơn vị ngôn ngữ gió xuất hi ện (22 l ần), đơn v ị ngôn
ngữ lạnh xuất hi ện (11l ần). Các t ừ n g ữ tiểu trƣờng này có khả năng
chuyển di rất cao sang phạm trù không gian, thời gian của hiện tƣợng tự
nhiên gắn với cuộc sống con ngƣời. Thạch Lam đã khắc họa vẻ đẹp thiên
nhiên trong sự hòa quyện với con ngƣời trong sự tồn tại hiện hữu theo quy
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luật tự nhiên của nó. Trong những trang văn của nhà văn ta thấy bức tranh
thiên nhiên phong phú, muôn màu, muôn vẻ mang đến vẻ đẹp nguyên sơ và
tinh khiết. Đó là vẻ đẹp của ngày - đêm, mưa - nắng, mây - mù, sông nước, mặt trời - trăng sao, cây - cỏ, hoa - lá … là những vẻ đẹp còn
nguyên khôi trong vũ trụ ở quanh ta. Một áng mây bay, một làn gió thổi,
một tia nắng vàng, một cơn mƣa đầu mùa, một làn sƣơng trong suốt, một
đêm trăng sao, những hàng cây bãi cỏ, hoa lá muôn màu cũng đƣa lại cho
ngƣời đọc một cảm quan về cái đẹp.
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 2
Qua khảo sát, thống kê, phân loại những đơn vị ngôn ngữ trong các tiểu
trƣờng thuộc trƣờng nghĩa “cảnh vật tự nhiên”, chúng tôi thấy có những đặc
điểm sau:
Tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" trong truyện ngắn của Thạch Lam gồm
205 đơn vị ngôn ngữ để miêu tả khung cảnh thiên nhiên trong cuộc sống con
ngƣời . "Cảnh vật tự nhiên" đƣợc thể hiện rất phong phú và đa dạng, mang nét
đặc sắc riêng của vùng quê Bắc Bộ. Phạm vi biểu vật xoay quanh các sự vật
nhƣ sông, núi, suối, khe, thác, nắng, mƣa và hệ động vật, thực vật. Trong đó
nổi bật với tiểu trƣờng tên gọi “hiện tƣợng tự nhiên”. Phạm vi biểu vật của
các tiểu trƣờng hết sức đa dạng. Bên cạnh phần lớn các đơn vị ngôn ngữ phản
ánh đúng những thuộc tính vốn có của sự vật, một số chuyển trƣờng theo
hƣớng chỉ con ngƣời, không gian, thời gian.
Hiện tƣợng chuyển trƣờng chủ yếu thuộc về tiểu trƣờng “thực vật tự
nhiên” và tiểu trƣờng “vật thể tự nhiên” đặc biệt là tiểu trƣờng “hiện tƣợng tự
nhiên”. Điều này không chỉ đem lại những hình ảnh đẹp, mới lạ, độc đáo, diễn
tả đƣợc sự đa dạng, phong phú của cảnh vật tự nhiên dƣới nhiều góc độ mà
còn diễn tả đƣợc chiều sâu của cảnh vật. Thiên nhiên trở nên có hồn, gần gũi
và gắn bó với con ngƣời hơn.
Tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" trong truyện ngắn của Thạch Lam hiện
lên thật thuần khiết và sinh động. Ông đã phát hiện ra thiên nhiên, tâm trạng,
“nó thay đổi cùng với tâm trạng con ngƣời trong cuộc”.
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CHƢƠNG 3
TIỂU TRƢỜNG "CẢNH VẬT NHÂN TẠO"
TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM
"Cảnh vật nhân tạo" là tất cả những sự vật hiện hữu trong không gian gia
đình và không gian xã hội - không gian bao quanh cuộc sống của nhân vật trong
tác phẩm. Chƣơng này nghiên cứu tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo" trong truyện
ngắn Thạch Lam. Việc nghiên cứu tiểu trƣờng này đƣợc tiến hành qua hai bƣớc:
(1) Hệ thống hóa tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo" trong truyện ngắn
Thạch Lam. Bƣớc này bao gồm ba bƣớc nhỏ: (i) Xác lập tiêu chí phân loại
tiểu trƣờng; (ii) Trình bày kết quả khảo sát tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo"
trong truyện ngắn Thạch Lam; (iii) Một số nhận xét về hệ thống tiểu trƣờng
"cảnh vật nhân tạo" trong truyện ngắn Thạch Lam.
(2) Chỉ ra ý nghĩa biểu trƣng của tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo" trong
truyện ngắn Thạch Lam. Bƣớc này gồm hai bƣớc nhỏ: (i) Hƣớng chuyển
trƣờng của tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo" trong truyện ngắn Thạch Lam; (ii)
Chỉ ra ý nghĩa biểu trƣng của các trƣờng nghĩa của tiểu trƣờng "cảnh vật nhân
tạo" trong truyện ngắn Thạch Lam.
3.1. Hệ thống hóa tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo" trong truyện ngắn
Thạch Lam
3.1.1. Tiêu chí phân loại
Để hệ thống hóa đầy đủ tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo" trong truyện
ngắn Thạch Lam, hai tiêu chí phân loại đƣợc đƣa ra làm cơ sở, đó là: (1) Đặc
điểm tâm lí- văn hóa và (2) Đặc điểm ngôn ngữ học.
3.1.1.1. Đặc điểm tâm lí - văn hóa
a. Cảnh vật thuộc về không gian gia đình
Cảnh vật nhân tạo thuộc về không gian gia đình là toàn bộ sự vật tồn tại
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trong gia đình, thuộc về gia đình: đồ đạc, giường chiếu, nhà….
b. Cảnh vật thuộc về không gian xã hội
Cảnh vật nhân tạo thuộc về không gian xã hội là toàn bộ sự vật tồn tại
trong không gian cuộc sống con ngƣời thuộc về xã hội: tòa soạn báo, ô tô,
bến xe, ga xép…
3.1.1.2. Đặc điểm ngôn ngữ học
Ngoài tiêu chí về đặc điểm môi trƣờng tự nhiên, việc phân loại tiểu
trƣờng "cảnh vật nhân tạo" còn đƣợc dựa trên tiêu chí ngôn ngữ học. Từ tiêu
chí phân lập trƣờng đã đƣợc đề cập trong Chƣơng 1, mục 1.1.3, tiểu trƣờng
"cảnh vật nhân tạo" bao gồm hai tiểu trƣờng nhƣ sau:
- Tên gọi (của cảnh vật thuộc về không gian gia đình, cảnh vật thuộc
về không gian xã hội): là những đơn vị ngôn ngữ dùng để gọi tên cảnh vật
nhân tạo. Cụ thể là:
(1) Cảnh vật thuộc về không gia đình: Tiểu trƣờng này bao gồm những
đơn vị ngôn ngữ dùng để gọi tên các cảnh vật (thềm nhà, mái gianh, căn
phòng, cửa nhà, chiếc đồng hồ, cốc, chén, màn tuyn…)
(2) Cảnh vật thuộc về không xã hội: Tiểu trƣờng này gồm cả các đơn vị
ngôn ngữ dùng để gọi tên cảnh vật nói chung (huyện, tòa soạn báo, phố, chợ,
tiếng trống thu không, chợ, huyện, làng, cửa hàng, các nhà…).
- Trạng thái (cảnh vật thuộc về không gian gia đình, cảnh vật thuộc về
không xã hội): là những đơn vị ngôn ngữ chỉ "trạng thái tự thân" và "trạng thái
chịu sự tác động của khách quan": vang xa, lên đèn, vãn, thưa thớt, chiếu sáng,…
(1) Trạng thái tự thân: chiếu sáng, thưa thớt, mênh mang, yên lặng, tĩnh
mịch,…
(2) Trạng thái chịu sự tác động từ khách quan: rít mạnh, rầm rộ, tồi tàn,…
- Tính chất (cảnh vật thuộc về không gian gia đình, cảnh vật thuộc về
không xã hội): là những đơn vị ngôn ngữ dùng để chỉ tính chất, bao gồm:
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(1) Các tính chất không thể "lƣợng hóa đƣợc"
+ Chỉ màu sắc: xanh, xanh biếc,đỏ, sáng, tối,…
+ Chỉ kích thƣớc, hình dáng: thẳng tắp, rộng,nhỏ,…
+ Chỉ mùi vị: mùi bèo, mùi rạ,…
+ Chỉ tính chất vật lí: phẳng lặng, thấp, mấp mô, cháy,…
+ Chỉ cƣờng độ: rít, vụt qua,…
(2) Các tính chất có thể "lƣợng hóa đƣợc" (dài, thấp, cao, lạnh, xa, nhẹ,
ấm,…)
3.1.2. Kết quả khảo sát tiểu trường "cảnh vật nhân tạo" trong truyện ngắn
Thạch Lam
3.1.2.1. Cảnh vật thuộc về không gian gia đình
a. Tên gọi của cảnh vật thuộc về không gian gia đình
Bảng 3.1: Khảo sát tiểu trường "Tên gọi của cảnh vật thuộc về
không gian gia đình " trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

ấm tích

1

0.6%

2

án thư

2

1.2%

3

ánh đèn

2

1.2%

4

bậc thềm

1

0.6%

5

bàn con

1

0.6%

6

bàn rửa mặt

1

0.6%

7

bao lơn

1

0.6%

8

bể nước

1

0.6%

9

bếp

1

0.6%

10

bóng đèn

1

0.6%

11

buồng

2

1.2%
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12

cái bàn gỗ

1

0.6%

13

cái bô

1

0.6%

14

cái điếu cày

1

0.6%

15

cái ghế

1

0.6%

16

cái giường Hồng Kông

1

0.6%

17

cái giường sắt

1

0.6%

18

cái nhà ngói năm gian

1

0.6%

19

cái sân

2

1.2%

20

cái thau

1

0.6%

21

cái vỉ buồm

1

0.6%

22

căn buồng

1

0.6%

23

căn nhà

10

5.8%

24

căn nhà lá

1

0.6%

25

căn phòng

3

1.8%

26

căn phòng nhà gạch

1

0.6%

27

cánh đồng

1

0.6%

28

câu đối

1

0.6%

29

câu đối hoành phi

1

0.6%

30

cây cối

1

0.6%

31

chăn

2

1.2%

32

chậu lan

1

0.6%

33

chậu sứ

1

0.6%

34

chén

1

0.6%

35

chiếc ghế mây

1

0.6%

36

chiếc phản gỗ

1

0.6%

37

chõng tre

1

0.6%
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38

chuông đồng hồ

1

0.6%

39

con đường

1

0.6%

40

cửa

4

2.3%

41

cửa kính

1

0.6%

42

cửa nhà

1

0.6%

43

cửa phòng

1

0.6%

44

cửa sổ

4

2.3%

45

cuối phố

1

0.6%

46

đầu cái màn

1

0.6%

47

đầu đòn gánh

1

0.6%

48

dầu hỏa

2

1.2%

49

đầu phản

1

0.6%

50

dãy bàn

1

0.6%

51

dãy nhà

2

1.2%

52

đệm

1

0.6%

53

đèn

2

1.2%

54

diêm

1

0.6%

55

đỉnh đồng

1

0.6%

56

đồng hồ

1

0.6%

57

gạch Bát Tràng

1

0.6%

58

ghế

2

1.2%

59

giại nứa

1

0.6%

60

gian buồng

2

1.2%

61

gian nhà

1

0.6%

62

gian phòng

1

0.6%

63

giỏ hoa

1

0.6%
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64

giường nan

1

0.6%

65

góc tường

2

1.2%

66

gối

1

0.6%

67

hàng hóa

1

0.6%

68

hiên

1

0.6%

69

hòm da

1

0.6%

70

khăn

1

0.6%

71

khay nước

1

0.6%

72

khe cửa

1

0.6%

73

lò sưởi

1

0.6%

74

lồng bàn

1

0.6%

75

lớp nhà

1

0.6%

76

mái gianh

1

0.6%

77

mái nhà

2

1.2%

78

mái tranh

2

1.2%

79

mâm cơm

1

0.6%

80

màn

4

2.3%

81

mặt phố

1

0.6%

82

mặt sân

1

0.6%

83

miếng đất

1

0.6%

84

nếp vải

1

0.6%

85

ngọn đèn

5

2.9%

86

ngọn đèn hoa kỳ

2

1.2%

87

nhà

14

8.2%

88

nhà cửa

1

0.6%

89

nhà dưới

1

0.6%
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90

nhà gạch

1

0.6%

91

nồi cơm

1

0.6%

92

phản

6

3.5%

93

sân

3

1.8%

94

sập gụ

1

0.6%

95

thềm

2

1.2%

96

thềm nhà

2

1.2%

97

thúng

1

0.6%

98

trần

1

0.6%

99

trường kỷ

2

1.2%

100

tủ chè

1

0.6%

101

tường

1

0.6%

102

tường nhà

1

0.6%

103

tường vôi

1

0.6%

104

vali

1

0.6%

105

vỉa hè

1

0.6%

106

vườn

5

2.9%

171

100%

Tổng

Tiểu trƣờng này bao gồm 106 đơn vị ngôn ngữ với 171 lần xuất hiện để
gọi tên cảnh vật thuộc không gian gia đình: dãy nhà, mái tranh, cái giại nứa,
căn nhà, chiếc giường nan, nồi cơm, cửa nhà, chậu sứ, câu đối thiếp
vàng,…Trong đó đơn vị ngôn ngữ về nhà xuất hiện nhiều lần với nhiều biến
thể khác nhau nhƣ: dãy nhà, căn nhà, cửa nhà, cái nhà, thềm nhà, tường nhà,
mái nhà, nhà cửa, gian nhà, căn nhà lá, lớp nhà,… với tần số 36/171 lần,
chiếm 21,5%. Từ căn phòng cũng xuất hiện nhiều lần với biến thể khác nhau
nhƣ: căn phòng, cửa phòng, gian phòng… với tần số 8/171 lần, chiếm 4,7%.
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Đơn vị ngôn ngữ vườn cũng xuất hiện (5/171 lần). Từ ngọn đèn cũng xuất
hiện (5/171 lần). Các đơn vị ngôn ngữ thuộc tiểu trƣờng "tên gọi của cảnh vật
thuộc không gian gia đình" xuất hiện trong truyện ngắn Thạch Lam đều là các
đơn vị định danh (gọi tên) đó là những không gian gắn với không gian hiện
thực cuộc sống thƣờng nhật của con ngƣời. Thạch Lam không cầu kì trong
việc miêu tả cảnh vật bởi làm nên phong cách của ông chính là sự giản dị, gần
gũi. Trong truyện Thạch Lam ta bắt gặp cả một thế giới đồ vật bình thƣờng
(dãy nhà, mái tranh, cái giại nứa, căn nhà, chiếc giường nan, nồi cơm, cửa
nhà, chậu sứ,…) nhƣng không tầm thƣờng, bởi ở đó lại toát lên một đời sống
sinh hoạt giản dị của những con ngƣời lao động nghèo khổ trong xã hội.
Thạch Lam nói về thế giới đồ vật ấy là để thƣơng cảm, xót xa cho con ngƣời
trong cuộc sống đói nghèo túng quẫn, thể hiện trái tim nhân đạo của một nhà
văn với những trang viết “nặng nghĩa đời”. Cái quan trọng ở đây là Thạch
Lam viết về những con ngƣời, những đồ vật trong truyện ngắn của ông xuất
phát từ tấm lòng gần gũi, yêu thƣơng con ngƣời.
b. Trạng thái của cảnh vật thuộc về không gian gia đình
Bảng 3.2: Khảo sát tiểu trường "Trạng thái của cảnh vật thuộc về
không gian gia đình " trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

ấm cúng

1

2.9%

2

bốc hơi

1

2.9%

3

cháy

1

2.9%

4

chạy dài

1

2.9%

5

đưa ra

1

2.9%

6

êm dịu

1

2.9%

7

gãy

1

2.9%

8

gẫy nát

1

2.9%
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9

gỉ xạm

1

2.9%

10

han

1

2.9%

11

lặng lẽ

1

2.9%

12

lạnh lẽo

1

2.9%

13

lờ mờ

1

2.9%

14

long chân

1

2.9%

15

lộng lẫy

1

2.9%

16

lụi dần

1

2.9%

17

lụp xụp

3

8.6%

18

mẻ

1

2.9%

19

mọt

1

2.9%

20

mục nát

1

2.9%

21

rủ

1

2.9%

22

sẫm lại

1

2.9%

23

sụp thấp

1

2.9%

24

thân mật

2

5.7%

25

tịch mịch

1

2.9%

26

vắng không

1

2.9%

27

xiêu vẹo

2

5.7%

28

xơ xác

1

2.9%

29

yên lặng

1

2.9%

30

yên tĩnh

2

5.7%

35

100%

Tổng

Tất cả những đơn vị ngôn ngữ xuất hiện trong trƣờng nghĩa này đều
thuộc trƣờng chỉ “trạng thái của cảnh vật thuộc về không gian gia đình”.
Tiểu trƣờng này bao gồm 30 đơn vị ngôn ngữ với 35 lần xuất hiện để miêu tả
trạng thái cảnh vật: lụp xụp, mục nát, xiêu vẹo, bốc hơi, đưa ra, sụp thấp, gẫy
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nát,… Các t ừ các trạng thái của cảnh vật chủ yếu là động từ: rủ, gãy, mẻ, gỉ
xạm, mục nát…. tần số 29/35 lần, chiếm 82,9%; từ 2 âm tiết cũng đƣợc tác
giả sử dụng: lụp xụp, tịch mịch, lộng lẫy, xơ xác, lạnh lẽo… 5/35 lần. Với tiểu
trƣờng nghĩa chỉ “trạng thái của cảnh vật thuộc về không gian gia đình” giúp
ngƣời đọc cảm nhận về cuộc sống ảm đạm, nghèo đói, xơ xác, đồ vật trong
gia đình hƣ hỏng không còn khả năng sử dụng.
Nhà văn Thạch Lam đã hƣớng ngòi bút về phía lớp ngƣời lao động bần
cùng trong xã hội đƣơng thời. Khung cảnh thƣờng thấy trong truyện ngắn
Thạch Lam là những làng quê bùn lầy nƣớc đọng, những phố chợ tồi tàn với
một bầu trời ảm đạm, những khu phố ngoại ô nghèo khổ, buồn, vắng.
c. Tính chất của cảnh vật thuộc về không gian gia đình
Bảng 3.3. Khảo sát tiểu trường "Tính chất của cảnh vật thuộc về
không gian gia đình" trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

ấm áp

1

2.1%

2

âm u

1

2.1%

3

ẩm ướt

3

6.4%

4

bẩn thỉu

1

2.1%

5

cáu vàng

1

2.1%

6

cổ

1

2.1%

7

con

1

2.1%

8

cũ

4

8.5%

9

cũ kỹ

1

2.1%

10

cứng

1

2.1%

11

dài

2

4.3%

12

đen sẫm

1

2.1%
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13

đỏ

3

6.4%

14

hẹp

2

4.3%

15

hoen bẩn

1

2.1%

16

lạnh

3

6.4%

17

lạnh lẽo

1

2.1%

18

lớn

1

2.1%

19

mờ

1

2.1%

20

mới nguyên

1

2.1%

21

mỏng

1

2.1%

22

mỏng manh

1

2.1%

23

nhỏ

1

2.1%

24

rộng

2

4.3%

25

rộng rãi

2

4.3%

26

sáng chói

1

2.1%

27

sáng trắng

1

2.1%

28

tha thướt

1

2.1%

29

thấp

2

4.3%

30

thấp lè tè

1

2.1%

31

tối tăm

1

2.1%

32

trắng

1

2.1%

33

vuông

1

2.1%

47

100 %

Tổng

Ở đây, các đơn vị ngôn ngữ là gọi chung là 1 âm tiết nhƣ: thấp, cũ,đỏ,
rộng, mỏng, cứng, nhỏ, hẹp dài, trắng… có tần số 16/47, chiếm 30.4%, Trong
đó, đơn vị ngôn ngữ ẩm ướt, đỏ, lạnh xuất hiện tới 3 lần, đơn vị ngôn ngữ cũ
xuất hiện 4 lần. Bên cạnh đó còn có đơn vị ngôn ngữ gọi chung là 2 âm tiết:
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sáng chói, thấp lè tè, cáu vàng, mới nguyên, cũ kỹ, hoen bẩn, sáng trắng, đen
sẫm… có tần số 9/47, chiếm 23.5%. Chúng tôi nhận thấy trong tiểu trƣờng
này, tác giả Thạch Lam không chú trọng miêu tả tính chất của những đồ vật
sang trọng, lịch sự mà chủ yếu là những đồ đã cũ kỹ, hoen, thấp lè tè, bẩn…
gợi cuộc sống nghèo khó, vất vả của con ngƣời Việt Nam trƣớc cách mạng
tháng Tám năm 1945.
3.1.2.2. Cảnh vật thuộc về không gian xã hội
a. Tên gọi của cảnh vật thuộc về không gian xã hội
Bảng 3.4: Khảo sát tiểu trường "Tên gọi của cảnh vật thuộc về
không gian xã hội" trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

ánh đèn

1

0.6%

2

bến đò

1

0.6%

3

cả phố

1

0.6%

4

các nhà

2

1.2%

5

các toa

1

0.6%

6

cái bến

1

0.6%

7

cái bếp lửa

1

0.6%

8

cái cổng gạch

1

0.6%

9

cái cúc xà cừ

1

0.6%

10

cái đệm

1

0.6%

11

cái ga

2

1.2%

12

cái làng

1

0.6%

13

cái ô tô

1

0.6%

14

cái quán gạch

2

1.2%

15

cái tay xe

1

0.6%
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16

cái xe tay

1

0.6%

17

căn nhà gạch

1

0.6%

18

căn nhà lá

1

0.6%

19

căn phố

1

0.6%

20

căn phòng

2

1.2%

21

cánh đồng

3

1.8%

22

cây đa cỗi

1

0.6%

23

cây nhãn

1

0.6%

24

chiếc đèn

1

0.6%

25

chiếc ghế

1

0.6%

26

chiếc giường

1

0.6%

27

chiếc tàu

1

0.6%

28

chợ

6

3.6%

29

chõng hàng

1

0.6%

30

chuyến tàu

1

0.6%

31

cối đá

1

0.6%

32

con đường

7

4.1%

33

con đường sắt

1

0.6%

34

con phố

1

0.6%

35

con sấu đá

1

0.6%

36

cửa

1

0.6%

37

cửa hàng

3

1.8%

38

cửa hàng nước

2

1.2%

39

cửa hiệu bán đồ trang sức

1

0.6%

40

cửa kính

1

0.6%

41

cửa rạp chớp bóng

1

0.6%
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42

cuối chợ

1

0.6%

43

cuộn chỉ

1

0.6%

44

đầu hè

1

0.6%

45

đầu làng

2

1.2%

46

đèn

1

0.6%

47

đèn dây

1

0.6%

48

đèn Hoa Kì

1

0.6%

49

đèn treo

1

0.6%

50

đình

1

0.6%

51

đoàn xe

1

0.6%

52

đồng ruộng

1

0.6%

53

đường

3

1.8%

54

đường ngõ

1

0.6%

55

ga xe hỏa

1

0.6%

56

gác

1

0.6%

57

gian hàng thêu

1

0.6%

58

giếng rượu nho

1

0.6%

59

gương lược

1

0.6%

60

hàng cơm

2

1.2%

61

hàng nước

2

1.2%

62

hàng quà bánh

1

0.6%

63

hàng rào cây

1

0.6%

64

hè

1

0.6%

65

hè phố

1

0.6%

66

hiệu

1

0.6%

67

hiệu khách

1

0.6%
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68

hội chợ

1

0.6%

69

huyện

3

1.8%

70

huyện lỵ

1

0.6%

71

làn khói

1

0.6%

72

làng

7

4.1%

73

làng mạc

3

1.8%

74

lớn

1

0.6%

75

mặt nước hồ Hoàn Kiếm

1

0.6%

76

nếp nhà tranh

1

0.6%

77

ngõ

5

3.0%

78

ngọn đèn

4

2.4%

79

ngọn lửa

1

0.6%

80

nhà

2

1.2%

81

nhà lá

2

1.2%

82

nhà thương

1

0.6%

83

nia cót

1

0.6%

84

nồi cháo

1

0.6%

85

phên nứa

1

0.6%

86

phố

8

4.7%

87

phố chợ

1

0.6%

88

phố huyện

1

0.6%

89

phố xá

1

0.6%

90

quán

1

0.6%

91

quán chợ

1

0.6%

92

quán đa

1

0.6%

93

rạp

1

0.6%
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94

sân

1

0.6%

95

sân ga

1

0.6%

96

sân gạch

1

0.6%

97

sàn xe

1

0.6%

98

tàu

2

1.2%

99

thức hàng

1

0.6%

100

thuyền

1

0.6%

101

tiếng còi

2

1.2%

102

tiếng còi xe lửa

1

0.6%

103

tiếng hành khách

1

0.6%

104

tiếng hạt thóc

1

0.6%

105

tiếng néo đập lúa

1

0.6%

106

tiếng trống thu không

1

0.6%

107

tiếng xe

1

0.6%

108

toa hạng trên

1

0.6%

109

tòa soạn báo

1

0.6%

110

trống cầm canh

1

0.6%

111

tường

1

0.6%

112

vỉa hè

1

0.6%

113

xe

3

1.8%

114

xe ô tô

1

0.6%

169

100%

Tổng

Tiểu trƣờng này bao gồm 114 đơn vị ngôn ngữ với 169 lần xuất hiện để
gọi tên các cảnh vật thuộc về không gian xã hội nhƣ: chợ, huyện, làng, cửa
hàng, hiệu khách, chõng hàng, đèn treo,các nhà,… Trong đó, đơn vị ngôn
ngữ về phố xuất hiện nhiều lần với những biến thể khác nhau nhƣ: phố, phố
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xá, phố huyện, con phố, hè phố,…với tần số 14/169, chiếm 9,4%. Tên gọi đơn
vị ngôn ngữ làng cũng xuất hiện nhiều lần nhƣ: làng, làng mạc, đầu làng, cái
làng với tần số 13/169, chiếm 7,6%. Đơn vị ngôn ngữ chợ xuất hiện với 10
lần, đèn cũng xuất hiện 9 lần. Xét về phƣơng diện cấu tạo từ 1 âm tiết xuất
hiện ít nhƣ: chợ, huyện,làng, chợ, phố… có tần số 21/169, chiếm 7,9%. Từ có
từ hai âm tiết trở lên xuất hiện nhiều hơn ở đây chủ yếu từ ghép là danh từ:
cây nhãn, quán đa, hàng rào cây, giếng rượu nho, căn phố, dãy nhà lá, cuối
chợ, cánh đồng… với tần số 148/169, chiếm 87,8%. Các đơn vị ngôn ngữ
thuộc tiểu trƣờng “tên gọi của cảnh vật thuộc về không gian xã hội" đã phản
ánh đƣợc những tên gọi vốn có của cảnh vật trong không gian cộng đồng xã
hội. Đó là môi trƣờng để nhân vật xuất hiện với những cảm nhận tinh tế, mơ
hồ, tiếc nuối quá khứ, những trăn trở, băn khoăn trƣớc những cái đói, cái
nghèo đeo bám.
b. Trạng thái của cảnh vật thuộc về không gian xã hội
Bảng 3.5: Khảo sát tiểu trường "Trạng thái của cảnh vật thuộc
về không gian xã hội " trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

bắc chõng

1

1.6%

2

bồng bềnh

1

1.6%

3

bụi mù

1

1.6%

4

bưng bít

1

1.6%

5

chiếu ánh

1

1.6%

6

chiếu sáng

1

1.6%

7

chìm ngay

1

1.6%

8

chợ

1

1.6%

9

chơ vơ

2

3.1%
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10

đầy bóng tối

2

3.1%

11

đỗ

1

1.6%

12

dồn dập

1

1.6%

13

đông

1

1.6%

14

đóng im ỉm

1

1.6%

15

đứng bao bọc

1

1.6%

16

đứng đợi

1

1.6%

17

hé ra

1

1.6%

18

kém sáng

1

1.6%

19

kéo dài

1

1.6%

20

khô khan

1

1.6%

21

khuất

1

1.6%

22

khuất hẳn

1

1.6%

23

khuất khúc

1

1.6%

24

khúc khuỷu

1

1.6%

25

lay động

1

1.6%

26

lên đèn

1

1.6%

27

leo lét

1

1.6%

28

lồi lõm

1

1.6%

29

lụp xụp

1

1.6%

30

mấp mô

1

1.6%

31

mênh mang

1

1.6%

32

ngủ yên lặng

1

1.6%

33

nổi lên

1

1.6%

34

ồn ào

1

1.6%

35

phục yên

1

1.6%
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36

quạnh quẽ

1

1.6%

37

rầm rộ

1

1.6%

38

rít lên

1

1.6%

39

rít mạnh

1

1.6%

40

rung động

1

1.6%

41

sang trọng

1

1.6%

42

sắp đổ nát

1

1.6%

43

tấp nập

1

1.6%

44

thong thả

1

1.6%

45

thưa thớt

1

1.6%

46

thưa vắng

1

1.6%

47

thức

1

1.6%

48

tịch mịch

1

1.6%

49

tiều tụy

1

1.6%

50

tồi tàn

1

1.6%

51

vãn

1

1.6%

52

vắng

1

1.6%

53

vắng không

1

1.6%

54

vang lại

1

1.6%

55

vắng vẻ

1

1.6%

56

vang xa

2

3.1%

57

vụt qua

1

1.6%

58

xiêu vẹo

2

3.1%

59

yên lặng

2

3.1%

64

100

Tổng
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Tiểu trƣờng này bao gồm 59 đơn vị ngôn ngữ với 64 lần xuất hiện để
gọi tên trạng thái của các cảnh vật thuộc về không gian xã hội nhƣ: vang xa,
đóng im ỉm, thức, hé ra, lay động, lên đèn, leo lét, thưa thớt, chiếu sáng,…
Trong đó, những đơn vị xuất hiện nhiều là: yên lặng (2 lần), đầy bóng tối (2
lần), siêu vẹo (2 lần). Xét về phƣơng diện cấu tạo, tiểu trƣờng “trạng thái của
cảnh vật thuộc về không gian xã hội” gồm từ 1 âm tiết: thức, vãn, khuất,
vắng, đỗ, đông… với tần số 6/64, chiếm 10,7%. Từ hai âm tiết: bắc chõng,
bụi mù, vắng không, rung động, đứng đợi,... Tiểu trƣờng chỉ “trạng thái của
của cảnh vật thuộc về không gian xã hội” đã thể hiện đƣợc những trạng thái
của cảnh vật nơi thôn quê yên ả, bình dị của làng quê Việt Nam.
c. Tính chất của cảnh vật thuộc về không gian xã hội
Bảng 3.6: Khảo sát tiểu trường "Tính chất của cảnh vật thuộc về
không gian xã hội " trong truyện ngắn Thạch Lam
Stt

Đơn vị ngôn ngữ

Tần số (lần)

Tỉ lệ (%)

1

cũ

1

2.6%

2

cứng

1

2.6%

3

đỏ

1

2.6%

4

gần

1

2.6%

5

hẹp

1

2.6%

6

mát mẻ

1

2.6%

7

mùi bèo

1

2.6%

8

mùi rạ ướt

1

2.6%

9

mượt

1

2.6%

10

ngắn

1

2.6%

11

ngào ngạt

1

2.6%

12

nhỏ

7

18.4%
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13

nóng

2

5.3%

14

phẳng lặng

1

2.6%

15

rẻ

1

2.6%

16

rộng

1

2.6%

17

sáng

1

2.6%

18

sáng loáng

1

2.6%

19

sáng trưng

1

2.6%

20

sáng xanh

1

2.6%

21

sát

1

2.6%

22

thẳng tăm tắp

1

2.6%

23

thẳng tắp

1

2.6%

24

tối

2

5.3%

25

tối tăm

1

2.6%

26

vụn vặt

1

2.6%

27

xa

1

2.6%

28

xanh

1

2.6%

29

xanh biếc

2

5.3%

38

100 %

Tổng

Tiểu trƣờng "tính chất của cảnh vật thuộc về không gian xã hội" bao gồm
29 đơn vị ngôn ngữ với 38 lần xuất hiện. Trong đó có nhiều đơn vị ngôn ngữ
chỉ tính chất của ánh sáng, chỉ màu sắc nhƣ: xanh, đỏ, sáng, tối…. Đặc biệt
trong tiểu trƣờng này, đơn vị ngôn ngữ nhỏ xuất hiện với tần số cao (7/38 lần,
chiếm 18,4%); từ tối xuất hiện 2 lần, từ nóng xuất hiện 2 lần các đơn vị ngôn
ngữ khác chỉ xuất hiện 1 lần. Nhƣ vậy, bằng những cách thức khác nhau
Thạch Lam đã đƣa đến cho ngƣời đọc những hình ảnh lạ, mới mẻ, độc đáo về
bức tranh thiên nhiên với những đƣờng nét, màu sắc sinh động mà chủ yếu là
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sự đan cài của hai gam màu tối và sáng nhƣng gam tối là chủ đạo.
3.1.3. Một số nhận xét về hệ thống tiểu trường "cảnh vật nhân tạo" trong
truyện ngắn Thạch Lam
Dựa trên những kết quả khảo sát, thống kê, phân loại các tiểu trƣờng
“cảnh vật nhân tạo” trong truyện ngắn của Thạch Lam, có thể rút ra một số
nhận xét bƣớc đầu nhƣ sau:
Thứ nhất, trong tiểu trƣờng “cảnh vật nhân tạo” gồm có hai tiểu
trƣờng bộ phận: tiểu trƣờng “cảnh vật thuộc về không gian gia đình” và tiểu
trƣờng “cảnh vật thuộc về không gian xã hội", trong đó, tiểu trƣờng chỉ “cảnh
vật thuộc về không gian xã hội” tần số xuất hiện cao hơn (253 lần). Ở đây, đơn
vị ngôn ngữ phố xuất hiện 14 lần, đơn vị ngôn ngữ làng xuất hiện 13 lần, đơn
vị ngôn ngữ chợ xuất hiện 10 lần. Ba đơn vị ngôn ngữ này xuất hiện với tần
số cao và biểu hiện những đặc trƣng rõ nhất của cảnh vật thuộc không gian xã
hội. Phố, làng, chợ là môi trƣờng để con ngƣời xuất hiện bộc lộ những cử chỉ,
việc làm, hành động cùng những công việc gắn bó với con ngƣời.
Thứ hai, tiểu trƣờng “cảnh vật thuộc về không gian gia đình” xuất
hiện 271 lần. Đơn vị ngôn ngữ đại diện cho tiểu trƣờng này bao gồm: căn
nhà, phòng, sân… Qua tiểu trƣờng này, một thế giới đồ vật bình thƣờng
nhƣng không tầm thƣờng hiện ra, ở đó lại toát lên một đời sống sinh hoạt
giản dị của những con ngƣời lao động nghèo khổ trong xã hội. Thạch Lam
nói về thế giới đồ vật ấy là để thƣơng cảm, xót xa cho con ngƣời trong cuộc
sống đói nghèo túng quẫn, thể hiện lòng nhân đạo của một nhà văn với cuộc
sống con ngƣời.
3.2. Ý nghĩa biểu trƣng của tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo" trong
truyện ngắn Thạch Lam
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3.2.1. Hướng chuyển trường của tiểu trường "cảnh vật nhân tạo" trong
truyện ngắn Thạch Lam
Bảng 3.7: Khảo sát hƣớng chuyển trƣờng của tiểu trƣờng
"cảnh vật nhân tạo" trong truyện ngắn Thạch Lam
Trƣờng

Các trƣờng nghĩa chuyển

nghĩa gốc
Đơn vị
Các tiểu trƣờng

Hoàn cảnh sống

ngôn ngữ
Tỉ lệ (%)

(lần)
mái tranh

3

giường

1

3,5%

đèn

13

15,1%

chõng tre

1

1,2%

cái vỉ

1

buồm
Tên

đình

gọi

nhà ngói

1

gạch Bát

1

Tràng

Tần số
(lần)

1,2%

gian gia

Số phận con ngƣời

ngôn ngữ
Tần số

Không

Đơn vị

1,2%
1,2%
1,2%

trường kỉ

1

giường
Hồng
Công
lụp xụp

1

3

3,5%

mục nát

1

1,2%

gãy nát

1

1,2%

sụp thấp

1

1,2%

xơ xác

1

1,2%

xiêu vẹo

2

2,3%

đồng han

1

1,2%

1,2%
1,2%
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Tỉ lệ (%)

lụi dần

1

4,5%

thân mật

2

9,1%

ấm cúng

1

4,5%

lạnh lẽo

1

4,5%

lặng lẽ

1

4,5%

căn nhà lá

1

4,5%

dãy nhà lá

2

9,1%

Tên

nhà tranh

1

4,5%

gọi

cuộn chỉ

1

4,5%

nồi cháo

1

4,5%

leo lét

1

4,5%

vãn

1

4,5%

gỉ xạm

1

1,2%

long chân

1

1,2%

Trạng
thái

vắng
không

1

1,2%

ẩm ướt

3

3,5%

tối tăm

1

1,2%

sáng chói

1

1,2%

âm u

1

1,2%

ấm áp

1

1,2%

thấp lè tè

1

1,2%

Tính

cáu vàng

1

1,2%

chất

hẹp

2

2,3%

bấn thỉu

1

1,2%

hoen bẩn

1

1,2%

lạnh

3

3,5%

đèn

9

10,5%

chõng
hàng
trống cầm
canh

1

đóng im ỉm

1

1

1,2%
1,2%

1,2%
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khô khan

1

1,2%

kéo dài

1

1,2%

chiếu sáng

1

1,2%

sang trọng

1

1,2%

Trạng

yên lặng

2

2,3%

thái

tịch mịch

1

1,2%

đầy bóng
tối

2

hội

lụp xụp

1

1,2%

ổ nát

1

1,2%

vắng

1

không

4,5%

thưa vắng

1

4,5%

tồi tàn

1

4,5%

xiêu vẹo

1

4,5%

tiều tụy

1

4,5%

chơ vơ

2

9,1%

tối tăm

1

4,5%

19

22

100%

1,2%

đầy bóng
tối
quạnh quẽ

1
1

1,2%

vắng vẻ

1

1,2%

tối

2

2,3%

sáng xanh

1

1,2%

sáng trưng

1

1,2%

sáng

1

1,2%

1,2%

Tính

sáng loáng

1

1,2%

chất

ngào ngạt

1

1,2%

53

86

100%

Tổng số

1

2,3%

Không
gian xã

thưa thớt
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Trong tiểu trƣờng “cảnh vật nhân tạo”, tác giả dùng 53 đơn vị ngôn ngữ
để gọi tên cảnh vật nhƣ: mái tranh, chiếc giường nam, đèn, chõng tre, cái vỉ
buồm, chõng hàng, trống cầm canh…, trạng thái cảnh vật nhƣ: lụp xụp, mục
nát, gãy nát, sụp thấp, đồng han, xiêu vẹo, xơ xác… và tính chất cảnh vật nhƣ:
ẩm ướt, bẩn thỉu, sáng chói, âm u, ấm áp, thấp lè tè, cáu vàng, hẹp, tối
tăm…vốn là những phƣơng diện thuộc về tên gọi, trạng thái, tính chất đƣợc
quy chuyển sang các trƣờng nghĩa khác đó là "hoàn cảnh sống của con ngƣời"
và "số phận con ngƣời". Ở tiểu trƣờng “cảnh vật thuộc về không gian gia
đình”, tiểu trƣờng chỉ "tên gọi của cảnh vật", "trạng thái của cảnh vật" và
"tính chất của cảnh vật" có độ gợi mở sang các trƣờng nghĩa khác, t r o n g
đ ó " hoàn cảnh sống của con ngƣời" và "số phận con ngƣời" có tần số cao
nhất (62 lần).
- Hai dãy nhà lụp xụp, mái tranh xuống thấp gần đến thềm, che nửa
những cái giại nứa đã mục nát.
("Nhà mẹ Lê", trang 15)
- Ngoài đường trời hẳn còn mưa, mưa buồn rầu và âm thầm trong tối.
Trong gian buồng, ẩm ướt tăng thêm. Liên và Huệ đưa mắt nhìn mọi vật
chung quanh.(Tối ba mƣơi", trang 164).
- Buổi chiều đến đem theo những cơn gió lạnh lùng.("Đói", trang 55).
- Cái giường sắt lạnh, đệm và gối hoen bẩn, cái thau gỉ, cái bô, và cái
bàn rửa mặt gỗ đã mọt.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Liên nhận thấy nét mặt mỏi mệt của bạn. Nàng nhìn quanh căn phòng
bẩn thỉu. Dưới ánh ngọn đèn mờ, lổng chổng các đồ đạc quen thuộc: cái
giường Hồng Kông cũ, đồng han và gỉ xạm, cái bàn gỗ ẩm ướt ở góc tường,
hai cái ghế long chân. Liên nghĩ đến sự trơ trọi của đời mình.
("Tối ba mƣơi", trang 161)
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Trong tiểu trƣờng “không gian xã hội”, trƣờng nghĩa chỉ tên gọi của
cảnh vật, trạng thái, tính chất có độ gợi mở sang các trƣờng nghĩa khác rộng
lớn hơn cả với cả hai phạm trù hoàn cảnh sống và số phận con ngƣời có tần
số thấp hơn 24 lần. Tên gọi cảnh vật nhƣ: chõng hàng, tiếng trống cầm
canh…, trạng thái cảnh vật: đóng im ỉm, sang trọng, kéo dài, chiếu sáng,
khô khan…và tính chất cảnh vật nhƣ: tối, sáng loáng, sáng trưng, sáng,
sáng xanh, ẩm ướt, bẩn thỉu, sáng chói, âm u, ấm áp, thấp lè tè, cáu vàng,
hẹp, tối tăm vốn là những phƣơng diện thuộc về tên gọi, trạng thái, tính
chất đƣợc quy chuyển sang các trƣờng nghĩa khác chỉ hoàn cảnh sống và số
phận con ngƣời.
Trong truyện ngắn của Thạch Lam, tác giả đều sử dụng không gian gia
đình và xã hội làm môi trƣờng cho nhân vật bộc lộ những suy nghĩ, nhận thức
bộc lộ tình cảm. Chủ yếu bó hẹp trong không gian đời tƣ, không gian cá nhân
chứ không phải trong không gian xã hội rộng lớn, nên không gian càng dồn
nén, thu nhỏ, đông lại, càng hiu hắt hơn. Chính không gian gia đình tù túng
đó, nhân vật bộc lộ bản chất, hành vi, suy nghĩ của mình một cách cụ thể,
chân thật nhất. Truyện ngắn “Nhà mẹ Lê” qua những đơn vị ngôn ngữ: dãy
nhà lụp xụp,mái tranh, cái giại nứa đã mục nát…ngƣời đọc hiểu về hoàn cảnh
sống cũng nhƣ số phận con ngƣời: quẩn qunh, nghèo khó, bế tắc, không lối
thoát của ngƣời nông dân Việt Nam trƣớc cách mạng.
Nhƣ vậy, tiểu trƣờng “cảnh vật thuộc về không gian gia đình” và tiểu
trƣờng “cảnh vật thuộc về không gian xã hội” chủ yếu đƣợc chuyển di tới các
trƣờng nghĩa khác ("hoàn cảnh sống của con ngƣời" và "số phận con ngƣời").
Qua đó, cuộc sống nghèo khó, bế tắc của ngƣời dân Việt Nam trƣớc cách
mạng tháng Tám năm 1945 đƣợc thể hiện rõ nét.
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3.2.2. Trường nghĩa "cảnh vật thuộc về không gian gia đình" và ý nghĩa
biểu trưng trong truyện ngắn Thạch Lam
Tiểu trƣờng nghĩa “cảnh vật thuộc về không gian gia đình” có tần số
xuất hiện 260 lần. Trong truyện ngắn của Thạch Lam chú ý miêu tả về “cảnh
vật thuộc về không gian gia đình” gắn bó với đời sống con ngƣời: nhà,
phòng, cửa, ngọn đèn, cái màn, cái hiên, cái điếu cày, gian phòng, cửa
phòng…với những trạng thái, tính chất cụ thể nhƣng tác giả chú ý miêu tả
nhiều về tính chất của “cảnh vật trong không gian gia đình” nhƣ: tha thướt,
âm u, cũ, ấm áp, thấp lè tè, mỏng manh,lạnh lẽo… với tần số 47/260, chiếm
18,1%. Nhƣ vậy, không gian gia đình chính là nơi nhân vật xuất hiện để bộc
tâm trạng, hành động việc làm của mình. Có thể thấy hầu hết truyện ngắn của
Thạch Lam đều sử dụng cảnh vật thuộc không gian cuộc sống hằng ngày làm
môi trƣờng cho nhân vật hoạt động. Nhƣng không gian hiện thực ở đây đƣợc
bó hẹp lại trong không gian đời tƣ, không gian cá nhân chứ không phải trong
không gian xã hội rộng lớn, nên không gian càng dồn nén, thu nhỏ, đông lại,
càng hiu hắt hơn. Chính không gian hẹp đó, nhân vật bộc lộ bản chất, hành
vi, suy nghĩ của mình một cách cụ thể, chân thật nhất và khi họ thấy bất lực
trƣớc hoàn cảnh thì lập tức ngôn ngữ độc thoại, ngôn ngữ giấc mơ hiện ra,
khi ấy không gian hồi tƣởng xuất hiện. Không gian hẹp mà Thạch Lam quan
tâm miêu tả giúp cho nhân vật tự vấn, tự ý thức để đối chiếu, so sánh niềm
vui, nỗi buồn của mình trong từng thời gian một cách cụ thể. Nhân vật Dung
(trong truyện “Hai lần chết”) hiểu rõ nỗi bất hạnh của mình, cứ sau mỗi lần
vùng vẫy, ƣớc mơ thì lại bị nhấn chìm xuống đáy, nhƣng khổ nỗi, không thể
chết đƣợc, dù toại nguyện mà lại cứ phải sống trong buồn đau, trói buộc.
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3.2.3. Trường nghĩa "cảnh vật thuộc về không gian xã hội" và ý nghĩa biểu
trưng trong truyện ngắn Thạch Lam
Tiểu trƣờng về “cảnh vật thuộc không gian xã hội”, đây là nhóm có tần
số xuất hiện cao nhất là tiểu trƣờng chỉ “cảnh vật nhân tạo” với tần số 270
lần. Không gian hiện thực trên, đã kéo theo một đặc điểm khác trong quan
niệm về không gian nghệ thuật của Thạch Lam. Chính kiểu không gian này
giúp nhà văn lý giải một cách biện chứng quá trình phát triển tính cách nhân
vật và biểu hiện tập trung tƣ tƣởng nghệ thuật của mình.
Trong truyện ngắn (Hai đứa trẻ ) Thạch Lam thƣờng chú ý miêu tả cảm
xúc, suy nghĩ của nhân vật trong không gian xã hội rộng lớn: Đêm tối vẫn bao
bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và
yên lặng. [67,133]; Nhưng Liên không nghĩ được lâu; mắt chị nặng dần, rồi
sau Liên ngáp vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch
mịch và đầy bóng tối. [67, 133]. Đó còn là những không gian quen thuộc
trong cuộc sống con ngƣời: chợ, phố, đồng ruộng…Dƣờng nhƣ mọi hình
ảnh và âm thanh, đƣờng nét, ở cái phố huyện nghèo đều gợi cảm giác buồn
man mác. Khó có thể nói nỗi buồn từ cảnh vật thấm vào tâm hồn ngây thơ
của con ngƣời lan toả ra cảnh vật. Những cảm xúc ấy cứ lan tỏa trong từng
câu chữ tạo nên một giai điệu buồn thƣơng. Đó là những cung bậc cảm xúc
chỉ có ở những em bé có đời sống nội tâm phong phú, có tâm hồn tinh tế,
nhạy cảm với những gì diễn ra trong cuộc sống. Bằng tấm lòng yêu thƣơng
vô hạn, Thạch Lam đã nỗ lực phát hiện và lƣu giữ vẻ đẹp thánh thiện trong
tâm hồn trẻ thơ trên những trang văn của mình.
Bằng tài năng quan sát tinh tế và biết phát hiện ở một tọa độ không gian
- thời gian hỗ tƣơng hợp lý, Thạch Lam đã đặt không gian hiện thực hằng
ngày trong sự kết hợp hòa quyện chặt chẽ của thời gian tƣơng ứng. Do vậy,
thời gian đã thành ngôn ngữ, thành môi trƣờng cộng hƣởng để nhân vật hoạt

76

động. Chính kiểu không gian hòa quyện thời gian đã làm cho tình huống dồn
nén, gấp gáp, đẩy số phận bi kịch của nhân vật vào con đƣờng cùng, và quá
trình tiếp theo đƣợc diễn ra bằng tiếng than, tiếng kêu thất thanh hòa lẫn tiếng
khóc hờn giận là điều không thể khác trong kết thúc truyện ngắn của Thạch
Lam. Trong truyện ngắn “Cô hàng xén”, bên cạnh cảnh náo nhiệt của buổi
chợ mà Tâm ngày nào cũng chứng kiến, còn lại là tâm trạng. Tâm ra về trên
con đƣờng làng lúc đêm tối “sương mù ảm đạm phủ cả cánh đồng và gió lạnh
nổi lên, lòng se mệt”, khiến Tâm mơ hồ, miên man nghĩ về em, về mẹ và
những nỗi niềm riêng tƣ, uẩn khúc. Chính không gian và thời gian tối đen
thăm thẳm ấy giúp Tâm hiểu đƣợc cuộc đời mình nhƣ “một tấm vải thô”,
ngày nào cũng nhƣ ngày nào và “Tâm buồn rầu nhìn thấu cả cuộc đời nàng,
cuộc đời cô hàng xén từ tuổi trẻ đến tuổi già toàn khó nhọc và lo sợ, ngày kia
như tấm vải thô sơ. Nàng cúi đầu đi mau vào trong ngõ tối” [67,180].
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 3
Qua khảo sát, thống kê, phân loại những đơn vị ngôn ngữ có chứa từ ngữ
thuộc trƣờng nghĩa “cảnh vật nhân tạo” chúng tôi thấy có những đặc điểm sau:
Trƣờng nghĩa "cảnh vật nhân tạo ” đƣợc thể hiện rất phong phú và đa dạng
không gian, thời gian sinh sống của con ngƣời. Phạm vi biểu vật xoay quanh các
sự vật nhƣ: căn buồng, phòng, nhà, sân, buồng, vườn, tòa soạn báo, ga xép,....
Trong đó , tiểu trƣờng tên gọi “không gian xã hội” xuất hiện với tần số 271/ 524,
chiếm 51,7%. Tác giả đã sử dụng các từ có cấu tạo bởi một và hai âm tiết để đƣa
đến những hình ảnh, trạng thái, hoạt động của cảnh vật hết sức mới mẻ.
Phạm vi biểu vật của các tiểu trƣờng hết sức đa dạng. Bên cạnh phần
lớn các đơn vị ngôn ngữ phản ánh đúng những thuộc tính vốn có của sự vật
thì có các đơn vị ngôn ngữ chuyển trƣờng theo hƣớng chỉ con ngƣời, không
gian, thời gian.
Hiện tƣợng chuyển trƣờng chủ yếu rơi vào tiểu trƣờng “cảnh vật thuộc
không gian gia đình”. Hầu hết các đơn vị ngôn ngữ chuyển trƣờng theo
hƣớng: chuyển sang trƣờng nghĩa về "hoàn cảnh sống của con ngƣời", "không
gian", "thời gian". Điều này không chỉ đem lại những hình ảnh đẹp, mới lạ,
độc đáo, diễn tả đƣợc sự đa dạng, phong phú của cảnh vật nhân tạo dƣới
nhiều góc độ mà còn diễn tả đƣợc chiều sâu của cảnh vật. Thạch Lam thƣờng
quan tâm hàng đầu đến không gian hiện thực hằng ngày. Ông ít tô vẽ và cách
điệu nó, bởi vì, nhƣ ông nói: “Cái đẹp man mác trong vũ trụ, len lỏi khắp
hang cùng ngõ hẻm, tiềm tàng ở mọi vật tầm thƣờng. Công việc của nhà văn
là phát biểu cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật”. Chính vì thế, không gian
hiện thực hằng ngày trong tác phẩm Thạch Lam là một xóm chợ, một ngõ
hẻm, một ga xép, một phố huyện nghèo nàn hoặc một con đƣờng làng vùng
nông thôn nào đó. Ở đây, các nhân vật của ông bị tù túng, luẩn quẩn với
những đói nghèo, lo âu, dằn vặt thƣờng nhật. Họ luôn bị ám ảnh bởi miếng
cơm, manh áo hoặc day dứt với những bi kịch tinh thần.
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KẾT LUẬN
Với việc tiếp cận đề tài bằng lí thuyết trƣờng nghĩa, qua ba chƣơng của
luận văn, bức tranh tổng thể của trƣờng nghĩa "cảnh vật" trong truyện ngắn
Thạch Lam đƣợc phác họa trên một số phƣơng diện cơ bản sau:
1. Trƣờng nghĩa "cảnh vật" trong truyện ngắn của Thạch Lam hiện lên
rất đa sắc và đa diện: đó là tiểu trƣờng “cảnh vật tự nhiên” có trong cuộc
sống con ngƣời nhƣng qua cách miêu tả của Thạch Lam nó có tên gọi, đặc
điểm, trạng thái riêng. Có thể thấy hầu hết truyện ngắn của Thạch Lam đều
sử dụng các từ thuộc về không gian hiện thực làm môi trƣờng cho nhân vật
hoạt động. Nhƣng những từ chỉ không gian hiện thực ở đây đƣợc bó hẹp lại
trong không gian đời tƣ, không gian cá nhân chứ không phải trong không
gian xã hội rộng lớn, nên không gian càng dồn nén, thu nhỏ, đọng lại, càng
hiu hắt hơn. Chính qua các từ thể hiện không gian hẹp đó, nhân vật bộc lộ
bản chất, hành vi, suy nghĩ của mình một cách cụ thể, chân thật nhất.
2. Qua khảo sát, thống kê, bƣớc đầu chúng tôi xác lập đƣợc trƣờng
nghĩa “cảnh vật” bao gồm tổng số 576 đơn vị ngôn ngữ với 886 lần xuất hiện
trong tác phẩm.
Dựa trên cơ sở là sự đồng nhất về một số nét nghĩa biểu vật. Quan hệ giữa
các tiểu trƣờng và nhóm từ vựng ngữ nghĩa nhỏ hơn là quan hệ cấp loại. Trƣờng
nghĩa này đƣợc chia thành các tiểu trƣờng có quan hệ đồng cấp với nhau.
3. Hiện tƣợng chuyển trƣờng từ tiểu trƣờng “cảnh vật tự nhiên” sang các
trƣờng nghĩa khác nhƣ

trƣờng nghĩa "không gian", trƣờng nghĩa "thời

gian",… đã diễn ra rất sinh động và phong phú trong truyện ngắn của Thạch
Lam. Tiểu trƣờng “cảnh vật nhân tạo” thƣờng có sự chuyển di sang: trƣờng
nghĩa về "hoàn cảnh sống của con ngƣời", trƣờng nghĩa "không gian" và
trƣờng nghĩa "thời gian".
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4. Những giá trị biểu trƣng của các đơn vị ngôn ngữ của trƣờng nghĩa
"cảnh vật" đƣợc cụ thể hóa qua việc phân tích ngữ cảnh tu từ và những đặc
trƣng văn hóa của ngƣời Việt trong giai đoạn (1930 - 1945). Qua đó,
những tầng giá trị biểu trƣng đƣợc hiển lộ và đem tới những cách tiếp cận
mới đối với thế giới cảnh vật trong truyện ngắn Thạch Lam. Song hành cùng
trƣờng nghĩa "cảnh vật" là những đặc trƣng văn hóa, tƣ duy của ngƣời Việt
trong giai đoạn (1930 -1945).
5. Trong xu thế dạy học tích hợp (thống hợp - integration) ngôn ngữ văn chƣơng - văn hóa, đề tài này có thể giúp ngƣời giáo viên có thêm tri thức
nền về ngôn ngữ học và hƣớng triển khai trong việc hƣớng dẫn học sinh
tiếp cận các các truyện ngắn của Thạch Lam trong chƣơng trình phổ thông.
6. Những kết quả đạt đƣợc của luận văn là những nghiên cứu bƣớc
đầu và giới hạn trong một phạm vi trƣờng nghĩa “ cảnh vật” trong truyện
ngắn Thạch Lam. Để thấy đƣợc đặc điểm tri nhận của ngƣời Việt về thế giới
cảnh vật cần phải mở rộng phạm vi tƣ liệu khảo sát truyện ngắn trong giai
đoạn của các nhà văn cùng thời (giai đoạn 1930 - 1945) và có sự đối sánh
với trƣờng nghĩa “cảnh vật tự nhiên” trong thơ Mới. Có thể coi vấn đề chƣa
đƣợc nghiên cứu trên là hƣớng mở của luận văn này.
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PHỤ LỤC
1. Tiểu trƣờng "cảnh vật tự nhiên" trong truyện ngắn Thạch Lam
1.1. Động vật
1.1.1. Tên gọi của động vật
- Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Vòm trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn với vệt sáng
của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay leo vào cành cây.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Qua khe lá của cành bàng ngàn sao vẫn lấp lánh; một con đom đóm
bám vào dưới mặt lá, vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa bàng rụng
xuống vai Liên khe khẽ, thỉnh thoảng từng loạt một.
("Hai đứa trẻ", trang 131)
- Thằng con lớn nhất thì từ sáng đã cùng thằng Ba ra cánh đồng kiếm
con cua, con ốc, hay sau mùa gặt, đi mót những bông lúa còn sót lại trong
khe ruộng.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Những đêm sáng trăng mùa hạ, cả phố bắc chõng ngồi ngoài đường
vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò và hàng vạn con muỗi vo ve.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Con mèo già tròn mình nằm bên cạnh, mắt lim dim trong sự bình yên
và nhàn nhã.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
1.1.2. Hoạt động của động vật
- Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái
kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào.

I

("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Vòm trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn với vệt sáng
của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay leo vào cành cây.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động, chỉ còn đêm khuya,
tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Nhưng thỉnh thoảng một cơn gió đưa đến văng vẳng những tiếng ếch
nhái kêu ở cánh đồng quê ở chung quanh nhà.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
1.1.3. Trạng thái của động vật
- Cánh đồng lúa xanh rờn hiện ra trước mắt. Trên giời, giải quạt hồng
tím xòe rộng từ phương đông sang phương tây. Trong sương mù xuống, tiếng
ếch nhái vang vang từng dịp một, nhẹ nhàng lên cao trên không.
("Bắt đầu", trang 115)
- Con mèo già tròn mình nằm bên cạnh, mắt lim dim trong sự bình yên
và nhàn nhã.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
1.1.4. Tính chất của động vật
- Con mèo già tròn mình nằm bên cạnh, mắt lim dim trong sự bình yên
và nhàn nhã.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
1.2. Thực vật
1.2.1. Tên gọi của thực vật
- Dãy tre làng đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
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- Vòm trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn với vệt sáng
của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay leo vào cành cây.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Qua khe lá của cành bàng ngàn sao vẫn lấp lánh; một con đom đóm
bám vào dưới mặt lá, vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa bàng rụng
xuống vai Liên khe khẽ, thỉnh thoảng từng loạt một.
("Hai đứa trẻ", trang 131)
- Hai chị em còn nhìn theo cái chấm đỏ của chiếc đèn xanh trên toa sau
cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Chàng đi theo một con đường đất đỏ, hai bên toàn cây râm bụt lá xanh
thắm.
("Trở về", trang 23)
- Gió thổi ào ào trong các lá cây và đập mạnh các tàu lá chuối, từng
luồng chớp loáng qua cửa sổ.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Đến chỗ rẽ sắp phải chia tay, tất cả bọn họ đứng dừng lại dưới gốc cây
bàng.
("Một đời ngƣời", trang 64)
- Gần đến nơi, tôi đã nghe tiếng ào ào của lá đa lật gió, một cây đa cỗi,
mà vùng đấy, người ta bảo đã sống lâu lắm.
("Ngƣời lính cũ", trang 70)
- Những cây lan trong chậu, lá rung động và hình như sắc lại vì rét.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa
mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng
mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những chiếc lá rơi.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
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- Sơn và chị chơi cỏ gà ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức, chảy mồ
hôi.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luôn luôn cơn gió vi vu
làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Ăn xong, trên ven đồi, bọn thợ gặt nằm dài trên cỏ ngủ.
("Những ngày mới", trang 96)
- Cánh đồng lúa chín lóe vàng dưới mặt trời buổi trưa. Từng chỗ, ở
thửa ruộng nào đã gặt rồi, gốc rạ lấp lánh như giát bạc.
("Những ngày mới", trang 96)
- Tân nằm trên thảm cỏ, nhìn lên. Qua khe lá lung lay, chàng thấy trời
xanh trong và mát. Mùi cỏ và mùi lúa thơm bốc lên xung quanh, Tân cảm
thấy cái sung sướng của một người làm xong công việc.
("Những ngày mới", trang 96)
- Mặt trời đã xế phía bên kia đồi. Ở dưới thung lũng, sương mù lạnh
trắng xóa lan ra lẫn với làn khói tỏa ở xung quanh các làng. Cỏ bên đường đi
đã ướt.
("Những ngày mới", trang 98)
- Mùi lúa thơm vương lại trong các bụi cây hòa lẫn với mùi đầm ấm
của phân, cỏ bốc lên khắp nhà.
("Những ngày mới", trang 99)
- Chị xuống vườn, nắng lóe qua các hàng cây. Nhung dẫm trên cỏ
mềm, đến ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh em.
("Bắt đầu", trang 111)
- Buổi chiều đã đến. Nắng xiên ngang sát mái nhà đến phớt trên ngọn cỏ.
("Bắt đầu", trang 113)
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- Cả một chùm lá cây liễu to đứng giữa sân đùng vào ánh nắng, tơ liễu
buông chùng sẽ rung động vì gió nhẹ.
("Bắt đầu", trang 113)
- Những lá mảnh và dài trong như lụa mỏng và sáng như mi của các cô
thiếu nữa vui tươi.
("Bắt đầu", trang 113)
- Chiều nào hai chị em cũng bắc ghế ra ngồi trên thảm cỏ trước thềm
nhà xem sách hay nói chuyện để đợi cơn gió mát ở ngoài cánh đồng đưa vào.
("Bắt đầu", trang 113)
- Cánh đồng lúa xanh rờn hiện ra trước mắt. Trên giời, giải quạt hồng
tím xòe rộng từ phương đông sang phương tây. Trong sương mù xuống, tiếng
ếch nhái vang vang từng dịp một, nhẹ nhàng lên cao trên không.
("Bắt đầu", trang 115)
- Bóng trăng xanh rót qua vòm mảnh lá cây, chiếu vào. Gió thổi hiu
mát hai bên cổ nàng.
("Bắt đầu", trang 120)
- Bóng tối dưới vòm cây thân mật, như giục gọi; lối đi trong vườn quen
thuộc giữa hai bên là lối đi nhỏ ấm cúng vô cùng.
("Bắt đầu", trang 120)
- Một bước, một bước nữa, bậc thềm thấp xuống ngoài hiên: cỏ vương
trên bàn chân hơi lành lạnh vì sương.
("Bắt đầu", trang 120)
- Tôi buồn và hiểu cái lạnh lẽo của bà, lúc này có lẽ bà đang mơ màng
nghĩ đến quê hương ở tận bên kia phương tây, cái làng nhỏ ở sườn đồi, cái
chuông nhà thờ cao lên trên rặng cây, cánh đồng cỏ, mấy con bò đủng đỉnh
trên cái suối trong mà bọn chị em bạn cùng làng đang quay đập quần áo trên
bàn giặt.
("Ngƣời đầm", trang 123)
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- Diên lại nghĩ đến cánh đồng ruộng ở quê hương, đến những rặng cây
mà ánh sáng buổi ban mai làm rung động đến cái hình dáng đáng yêu của
Mai khi đi bên mình chàng.
("Trong bóng tối buổi chiều", trang 144)
- Chàng đã có sự rung cảm ấy, đã có trời mây, ánh nắng và hoa cỏ, tất
cả vạn vật đang sống chung quanh. Những đám mây thấp bay trên cánh đồng
lúa xanh kia là một bài thơ bất tuyệt và đằm thắm.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Mưa bụi đã tạnh từ lâu và nền mây xám tách ra, để lọt một tia nắng
vàng dịu lướt nhẹ trên ruộng mạ xanh non, trong trẻo và mong manh quá như
sắp tắt.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 152)
- Chàng thấy mát hẳn cả người; trên con đường lát gạch Bát Tràng rêu
phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhẩy múa theo chiều gió.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 153)
- Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung động dưới
làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm
bẩm: "Cây hoàng lan!", mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh
nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi
dưới gốc nhặt hoa.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
- Thanh dắt nàng đi thăm vườn; cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ
xuống như chào đón hai người.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 158)
- Cô Tâm bớt mệt hẳn đi khi nhìn thấy cây đa và cái quán gạch lộ ra
trong sương mù.
("Cô hàng xén", trang 166)
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- Cùng một lúc, dãy tre đầu làng gần hẳn lại, cành tre nghiêng ngả dưới gió
thổi.
("Cô hàng xén", trang 166)
- Tâm đã bước xa rồi, hàng tre vi vút thêm, trời lại lấm tấm mưa lạnh
rơi xuống mặt.
("Cô hàng xén",trang 167)
- Cây đa cỗi và cái quán gạch vẫn đứng đợi nàng ở đầu làng. Ðường
ngõ vẫn lồi lõm vì trâu đi, hai bên vệ vẫn mùi bèo và mùi rạ ướt. Trong làng
chẳng có gì thay đổi.
("Cô hàng xén", trang 178)
- Sương mù xuống phủ cả cánh đồng, và gió lạnh nổi lên: Tâm thu vạt
áo lại cho đỡ rét, lần theo bờ cỏ đi.
("Cô hàng xén", trang 180)
- Đằng sau nhà có một miếng đất trồng cây cối, ngăn với bãi cỏ hoang
của tỉnh bằng một hàng rào râm bụt thấp.
("Tình xƣa", trang 181)
1.2.2. Trạng thái của thực vật
- Qua khe lá của cành bàng ngàn sao vẫn lấp lánh; một con đom đóm
bám vào dưới mặt lá, vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa bàng rụng
xuống vai Liên khe khẽ, thỉnh thoảng từng loạt một.
("Hai đứa trẻ", trang 131)
- Gần đến nơi, tôi đã nghe tiếng ào ào của lá đa lật gió, một cây đa cỗi,
mà vùng đấy, người ta bảo đã sống lâu lắm.
("Ngƣời lính cũ", trang 70)
- Những cây lan trong chậu, lá rung động và hình như sắc lại vì rét.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
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- Cánh đồng lúa chín lóe vàng dưới mặt trời buổi trưa. Từng chỗ, ở
thửa ruộng nào đã gặt rồi, gốc rạ lấp lánh như giát bạc.
("Những ngày mới", trang 96)
- Mặt trời đã xế phía bên kia đồi. Ở dưới thung lũng, sương mù lạnh
trắng xóa lan ra lẫn với làn khói tỏa ở xung quanh các làng. Cỏ bên đường đi
đã ướt.
("Những ngày mới", trang 98)
- Cả một chùm lá cây liễu to đứng giữa sân đùng vào ánh nắng, tơ liễu
buông chùng sẽ rung động vì gió nhẹ.
("Bắt đầu", trang 113)
- Bóng tối dưới vòm cây thân mật, như giục gọi; lối đi trong vườn quen
thuộc giữa hai bên là lối đi nhỏ ấm cúng vô cùng.
("Bắt đầu", trang 120)
- Chàng thấy mát hẳn cả người; trên con đường lát gạch Bát Tràng rêu
phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhẩy múa theo chiều gió.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 153)
- Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung động dưới
làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm
bẩm: "Cây hoàng lan!", mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh
nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi
dưới gốc nhặt hoa.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
- Thanh dắt nàng đi thăm vườn; cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ
xuống như chào đón hai người.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 158)
- Cùng một lúc, dãy tre đầu làng gần hẳn lại, cành tre nghiêng ngả dưới gió
thổi.
("Cô hàng xén", trang 166)
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- Cây đa cỗi và cái quán gạch vẫn đứng đợi nàng ở đầu làng. Ðường
ngõ vẫn lồi lõm vì trâu đi, hai bên vệ vẫn mùi bèo và mùi rạ ướt. Trong làng
chẳng có gì thay đổi.
("Cô hàng xén", trang 178)
- Gần đến nơi, tôi đã nghe tiếng ào ào của lá đa lật gió, một cây đa cỗi,
mà vùng đấy, người ta bảo đã sống lâu lắm.
("Ngƣời lính cũ", trang 70)
1.2.3. Tính chất của thực vật
- Chàng đi theo một con đường đất đỏ, hai bên toàn cây râm bụt lá xanh
thắm.
("Trở về", trang 23)
- Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa
mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng
mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những chiếc lá rơi.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Tân nằm trên thảm cỏ, nhìn lên. Qua khe lá lung lay, chàng thấy trời
xanh trong và mát. Mùi cỏ và mùi lúa thơm bốc lên xung quanh, Tân cảm
thấy cái sung sướng của một người làm xong công việc.
("Những ngày mới", trang 96)
- Mùi lúa thơm vương lại trong các bụi cây hòa lẫn với mùi đầm ấm
của phân, cỏ bốc lên khắp nhà.
("Những ngày mới", trang 99)
- Chị xuống vườn, nắng lóe qua các hàng cây. Nhung dẫm trên cỏ
mềm, đến ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh em.
("Bắt đầu", trang 111)
- Cả một chùm lá cây liễu to đứng giữa sân đùng vào ánh nắng, tơ liễu
buông chùng sẽ rung động vì gió nhẹ.
("Bắt đầu", trang 113)
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- Những lá mảnh và dài trong như lụa mỏng và sáng như mi của các cô
thiếu nữa vui tươi.
("Bắt đầu", trang 113)
- Cánh đồng lúa xanh rờn hiện ra trước mắt. Trên giời, giải quạt hồng
tím xòe rộng từ phương đông sang phương tây. Trong sương mù xuống, tiếng
ếch nhái vang vang từng dịp một, nhẹ nhàng lên cao trên không.
("Bắt đầu", trang 115)
- Chàng đã có sự rung cảm ấy, đã có trời mây, ánh nắng và hoa cỏ, tất
cả vạn vật đang sống chung quanh. Những đám mây thấp bay trên cánh đồng
lúa xanh kia là một bài thơ bất tuyệt và đằm thắm.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Mưa bụi đã tạnh từ lâu và nền mây xám tách ra, để lọt một tia nắng
vàng dịu lướt nhẹ trên ruộng mạ xanh non, trong trẻo và mong manh quá như
sắp tắt.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 152)
- Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung động dưới
làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm
bẩm: "Cây hoàng lan!", mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh
nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi
dưới gốc nhặt hoa.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
- Thanh dắt nàng đi thăm vườn; cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ
xuống như chào đón hai người.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 158)
- Đằng sau nhà có một miếng đất trồng cây cối ngăn với bãi cỏ hoang
của tỉnh bằng một hàng rào râm bụt thấp.
("Tình xƣa", trang 181)
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1.3. Vật thể tự nhiên
1.3.1. Tên gọi của vật thể tự nhiên
- Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như
hòn than sắp tàn.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Dãy tre làng đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái
kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua
gió mát.
("Hai đứa trẻ", trang 129)
- Vòm trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn với vệt sáng
của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay leo vào cành cây.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật
và xa lạ và làm mỏi trí nghĩ, nên chỉ một lát hai chị em lại chúi nhìn về mặt
đất, về quầng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chõng hàng
của chị Tí.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà,
các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tí, và cái bếp lửa của bác Siêu
chiếu sáng một vùng đất cát; trong cửa hàng, ngọn đèn của Liên, ngọn đèn
vặn nhỏ, thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
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- Qua khe lá của cành bàng ngàn sao vẫn lấp lánh; một con đom đóm
bám vào dưới mặt lá, vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa bàng rụng
xuống vai Liên khe khẽ, thỉnh thoảng từng loạt một.
("Hai đứa trẻ", trang 131)
- Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia,
đồng ruộng mênh mang và yên lặng.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Sao trên trời vẫn lấp lánh.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Những đêm sáng trăng mùa hạ, cả phố bắc chõng ngồi ngoài đường
vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò và hàng vạn con muỗi vo ve.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Dưới bóng trăng, những đá rải đường trông đen và lấp lánh sáng.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Hai bên cánh đồng lúa xanh gió đưa như nổi sóng. Trên đường giải
đá, mặt đất khô rắn lại và nứt nẻ nhiều chỗ.
("Trở về", trang 24)
- Mặt trời xế ngang chiếu ánh nắng lóe vào mắt, và giải vàng lên trên
những mái nhà tranh.
("Trở về", trang 24)
- Chợ đã vãn: những người đàn bà gồng gánh sắp ra về, trên mặt đất
đầy những rác bẩn, những vỏ dưa, những lá gói: một cái mùi âm ấm bốc lên,
cái mùi đặc biệt, hình như lẫn mùi đất, mùi ẩm, và mùi rác đốt.
("Trở về", trang 24)
- Dãy nhà lụp xụp và thấp lè tè, xiêu vẹo trên bờ một cái đầm.
("Một cơn giận", trang 33)
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- Ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ để dưới đất, chiếu lên trần và tường nhà
những bóng tối kỳ dị, hơi lung lay.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Cánh đồng chúng tôi đi qua là một cánh đồng mầu, bấy giờ chỉ còn
trơ cuống rạ trên đất nẻ khô.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
- Thỉnh thoảng, bên con đường khúc khuỷu chúng tôi đang đi, hiện ra
cái vừng đen thẫm của một cây nhãn, nổi lên nền trời đen nhạt hơn.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
- Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa
mới ngày hôm qua trời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng
mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những chiếc lá rơi.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luôn luôn cơn gió vi vu
làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Trời không u ám, toàn một màu trắng đục.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh, và cay mắt. Nhưng chân trời trong
hơn mọi hôm, những làng ở xa Sơn thấy rõ như ở gần.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Mặt đất răn lại, và nứt nẻ những đường nho nhỏ, kêu vang lên lanh
tanh dưới nhịp guốc của hai chị em.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Ăn xong, trên ven đồi, bọn thợ gặt nằm dài trên cỏ ngủ.
("Những ngày mới", trang 96)
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- Cánh đồng lúa chín lóe vàng dưới mặt trời buổi trưa. Từng chỗ, ở
thửa ruộng nào đã gặt rồi, gốc rạ lấp lánh như giát bạc.
("Những ngày mới", trang 96)
- Phía xa, làng mạc ở chân trời rung động trong ánh nắng.
("Những ngày mới", trang 96)
- Tân nhìn xuống đồi, ngắm nghía mấy dải mây trắng lững thững ỏ
phía xa.
("Những ngày mới", trang 97)
- Về phía xa, có ngọn lửa của ai đốt trên sườn rặng núi mờ ở chân trời.
("Những ngày mới", trang 98)
- Mặt trời đã xế phía bên kia đồi. Ở dưới thung lũng, sương mù lạnh
trắng xóa lan ra lẫn với làn khói tỏa ở xung quanh các làng. Cỏ bên đường đi
đã ướt.
("Những ngày mới", trang 98)
- Khi vào đến con đường khuất khúc trong làng, trời nhá nhem tối.
("Những ngày mới", trang 99)
- Trên trời, ngàn sao lấp lánh. Gió dưới ruộng đưa lên mùi rạ ướt và
hơi sương lạnh. Cả một vùng đêm rộng rãi và bình tĩnh trên cánh đồng yên
lặng.
("Những ngày mới", trang 99)
- Cánh đồng lúa xanh rờn hiện ra trước mắt. Trên giời, giải quạt hồng
tím xòe rộng từ phương đông sang phương tây. Trong sương mù xuống, tiếng
ếch nhái vang vang từng dịp một, nhẹ nhàng lên cao trên không.
("Bắt đầu", trang 115)
- Tôi buồn và hiểu cái lạnh lẽo của bà, lúc này có lẽ bà đang mơ màng
nghĩ đến quê hương ở tận bên kia phương tây, cái làng nhỏ ở sườn đồi, cái
chuông nhà thờ cao lên trên rặng cây, cánh đồng cỏ, mấy con bò đủng đỉnh
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trên cái suối trong mà bọn chị em bạn cùng làng đang quay đập quần áo trên
bàn giặt.
("Ngƣời đầm", trang 123)
- Lúc chớp bóng tan, trời bắt đầu mưa bụi và gió lạnh.
("Ngƣời đầm", trang 124)
- Sông ở xa, từ nhà ra đến sông phải đi một quãng đường dài.
("Đứa con", trang 134)
- Tuy trời không mưa, nhưng Thành tựa như thấy trong lòng mưa bụi,
buồn rầu và chán nản, một mối buồn không sâu sắc nhưng êm đềm làm tê liệt
cả tâm hồn.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 146)
- Chàng đã có sự rung cảm ấy, đã có trời mây, ánh nắng và hoa cỏ, tất
cả vạn vật đang sống chung quanh. Những đám mây thấp bay trên cánh đồng
lúa xanh kia là một bài thơ bất tuyệt và đằm thắm.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Lòng chàng dịu dần, và cảnh vật trước mắt lại thấy tươi vui, tuy lúc
đó trời bắt đầu mưa bụi.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Mưa bụi đã tạnh từ lâu và nền mây xám tách ra, để lọt một tia nắng
vàng dịu lướt nhẹ trên ruộng mạ xanh non, trong trẻo và mong manh quá như
sắp tắt.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 152)
- Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung động dưới
làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm
bẩm: "Cây hoàng lan!", mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh
nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi
dưới gốc nhặt hoa.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
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- Ngoài đường trời hẳn còn mưa, mưa buồn rầu và âm thầm trong tối.
Trong gian buồng, ẩm ướt tăng thêm. Liên và Huệ đưa mắt nhìn mọi vật
chung quanh.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Tâm đã bước xa rồi, hàng tre vi vút thêm, trời lại lấm tấm mưa lạnh
rơi xuống mặt.
("Cô hàng xén", trang 167)
- Ánh sáng đầu tiên của mặt trời lấp lánh trên mặt kính các ô hàng.
Các màu đua nhau thắm tươi dưới ngón tay xinh xắn của Tâm: những cuộn
chỉ mượt, những cái cúc xà cừ, những gương lược sáng loáng.
("Cô hàng xén", trang 172)
- Trong sương muối sớm, xót và giá lạnh, nàng đã phải bước ra ngõ để
đi chợ rồi. Trên con đường mấp mô và đất rắn, Tâm bước những bước nhỏ và
mau.
("Cô hàng xén", trang 176)
- Tôi ngồi gần bên cửa sổ trông ra sân. Ở ngoài, trăng rằm vằng vặc,
tường vôi sáng trắng lên chói lọi.
("Tình xƣa", trang 187)
- Chỉ một lát, bến đò Tân Đệ đã khuất hẳn ven sông. Từ đó, tôi không
gặp Lan lần nào nữa.
("Tình xƣa", trang 187)
1.3.2. Trạng thái của vật thể tự nhiên
- Vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật
và xa lạ và làm mỏi trí nghĩ, nên chỉ một lát hai chị em lại chúi nhìn về mặt
đất, về quầng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chõng hàng
của chị Tí.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
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- Tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà,
các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Qua khe lá của cành bàng ngàn sao vẫn lấp lánh; một con đom đóm
bám vào dưới mặt lá, vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa bàng rụng
xuống vai Liên khe khẽ, thỉnh thoảng từng loạt một.
("Hai đứa trẻ", trang 131)
- Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia,
đồng ruộng mênh mang và yên lặng.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Sao trên trời vẫn lấp lánh.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Dưới bóng trăng, những đá rải đường trông đen và lấp lánh sáng.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Hai bên cánh đồng lúa xanh gió đưa như nổi sóng. Trên đường giải
đá, mặt đất khô rắn lại và nứt nẻ nhiều chỗ.
("Trở về", trang 24)
- Mặt trời xế ngang chiếu ánh nắng lóe vào mắt, và giải vàng lên trên
những mái nhà tranh.
("Trở về", trang 24)
- Cánh đồng chúng tôi đi qua là một cánh đồng mầu, bấy giờ chỉ còn
trơ cuống rạ trên đất nẻ khô.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
- Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa
mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng
mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những chiếc lá rơi.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
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- Mặt đất răn lại, và nứt nẻ những đường nho nhỏ, kêu vang lên lanh
tanh dưới nhịp guốc của hai chị em.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Phía xa, làng mạc ở chân trời rung động trong ánh nắng.
("Những ngày mới", trang 96)
- Tân nhìn xuống đồi, ngắm nghía mấy dải mây trắng lững thững ở
phía xa.
("Những ngày mới", trang 97)
- Trên trời, ngàn sao lấp lánh. Gió dưới ruộng đưa lên mùi rạ ướt và
hơi sương lạnh. Cả một vùng đêm rộng rãi và bình tĩnh trên cánh đồng yên
lặng.
("Những ngày mới", trang 99)
- Cánh đồng lúa xanh rờn hiện ra trước mắt. Trên giời, giải quạt hồng
tím xòe rộng từ phương đông sang phương tây. Trong sương mù xuống, tiếng
ếch nhái vang vang từng dịp một, nhẹ nhàng lên cao trên không.
("Bắt đầu", trang 115)
- Bóng trăng chếch soi tỏ vào trong buồng.
("Bắt đầu", trang 120)
- Chàng đã có sự rung cảm ấy, đã có trời mây, ánh nắng và hoa cỏ, tất
cả vạn vật đang sống chung quanh. Những đám mây thấp bay trên cánh đồng
lúa xanh kia là một bài thơ bất tuyệt và đằm thắm.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Tôi ngồi gần bên cửa sổ trông ra sân. Ở ngoài, trăng rằm vằng vặc,
tường vôi sáng trắng lên chói lọi.
("Tình xƣa", trang 187)
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1.3.3. Tính chất của vật thể tự nhiên
- Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như
hòn than sắp tàn.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Những đêm sáng trăng mùa hạ, cả phố bắc chõng ngồi ngoài đường
vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò và hàng vạn con muỗi vo ve.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Dưới bóng trăng, những đá rải đường trông đen và lấp lánh sáng.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Dãy nhà lụp xụp và thấp lè tè, xiêu vẹo trên bờ một cái đầm mà nước
đen và hôi hám tràn cả vào đến thềm nhà.
("Một cơn giận", trang 33)
- Thỉnh thoảng, bên con đường khúc khuỷu chúng tôi đang đi, hiện ra
cái vừng đen thẫm của một cây nhãn, nổi lên nền trời đen nhạt hơn.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
- Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luôn luôn cơn gió vi vu
làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Trời không u ám, toàn một màu trắng đục.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa Sơn thấy rõ như ở
gần.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Chợ đã vãn: những người đàn bà gồng gánh sắp ra về, trên mặt đất
đầy những rác bẩn, những vỏ dưa, những lá gói: một cái mùi âm ấm bốc lên,
cái mùi đặc biệt, hình như lẫn mùi đất, mùi ẩm, và mùi rác đốt.
("Trở về", trang 24)
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- Tân nhìn xuống đồi, ngắm nghía mấy dải mây trắng lững thững ở
phía xa.
("Những ngày mới", trang 97)
- Khi vào đến con đường khuất khúc trong làng, trời nhá nhem tối.
("Những ngày mới", trang 99)
- Cánh đồng lúa xanh rờn hiện ra trước mắt. Trên giời, giải quạt hồng
tím xòe rộng từ phương đông sang phương tây. Trong sương mù xuống, tiếng
ếch nhái vang vang từng dịp một, nhẹ nhàng lên cao trên không.
("Bắt đầu", trang 115)
- Bóng trăng xanh rót qua vòm mảnh lá cây, chiếu vào. Gió thổi hiu
mát hai bên cổ nàng.
("Bắt đầu", trang 120)
- Sông ở xa, từ nhà ra đến sông phải đi một quãng đường dài.
("Đứa con", trang 134)
- Chàng đã có sự rung cảm ấy, đã có trời mây, ánh nắng và hoa cỏ, tất
cả vạn vật đang sống chung quanh. Những đám mây thấp bay trên cánh đồng
lúa xanh kia là một bài thơ bất tuyệt và đằm thắm.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Mưa bụi đã tạnh từ lâu và nền mây xám tách ra, để lọt một tia nắng vàng
dịu lướt nhẹ trên ruộng mạ xanh non, trong trẻo và mong manh quá như sắp tắt.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 152)
- Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung động dưới
làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm
bẩm: "Cây hoàng lan!", mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh
nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi
dưới gốc nhặt hoa.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
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- Trong sương muối sớm, xót và giá lạnh, nàng đã phải bước ra ngõ để
đi chợ rồi. Trên con đường mấp mô và đất rắn, Tâm bước những bước nhỏ và
mau.
("Cô hàng xén", trang 176)
1.4. Hiện tượng tự nhiên
1.4.1. Tên gọi của hiện tƣợng tự nhiên
- Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng
ruộng theo gió nhẹ đưa vào.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió
mát.
("Hai đứa trẻ", trang 129)
- Tiếng đòn gánh kĩu kịt nghe rõ rệt, khói theo gió tạt lại chỗ hai chị
em.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo gió
xa xôi.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Liên nhìn quanh đêm tối, gió đã thoáng lạnh và đom đóm không còn
nữa.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn
trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ; vì
không ai mượn bác làm việc gì nữa.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Những ngày nắng ấm trong năm, hay những buổi chiều mùa hạ, mẹ
con bác Lê cùng nhau ngồi chơi ở trước cửa nhà.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
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- Rồi là một bữa cơm nóng lúc buổi tối giá rét, mẹ con ngồi xúm quanh
nồi cơm bốc hơi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Những ngày nắng ấm trong năm hay những buổi chiều mùa hạ, mẹ
con bác Lê ngồi chơi ở trước cửa nhà.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Những đêm sáng trăng mùa hạ, cả phố bắc chõng ngồi ngoài đường
vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò và hàng vạn con muỗi vo ve.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Mùa rét năm ấy đến, giá lạnh và gió mưa lầy lội.
("Nhà mẹ Lê", trang 18)
- Hôm ấy trời nắng mà có gió.
("Trở về", trang 22)
- Hai bên cánh đồng lúa xanh gió đưa như nổi sóng. Trên đường giải
đá, mặt đất khô rắn lại và nứt nẻ nhiều chỗ.
("Trở về", trang 24)
- Mặt trời xế ngang chiếu ánh nắng lóe vào mắt, và giải vàng lên trên
những mái nhà tranh.
("Trở về", trang 24)
- Cũng một buổi chiều đông như hôm nay, tôi ở tòa soạn báo ra về,
trong lòng chán nản và buồn bực.
("Một cơn giận", trang 29)
- Một đêm mưa phùn ẩm ướt và tối tăm về cuối tháng chạp.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Nhưng thỉnh thoảng một cơn gió đưa đến văng vẳng những tiếng ếch
nhái kêu ở cánh đồng quê ở chung quanh nhà.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
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- Gió thổi ào ào trong các lá cây và đập mạnh các tàu lá chuối, từng
luồng chớp loáng qua cửa sổ.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Một loáng thì mưa rào đổ xuống mái nhà.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Hình như để trái với lời anh tôi nói, một cơn gió lạnh lọt vào phòng
làm lay động chiếc màn.
("Tiếng chim kêu", trang 39)
- Một cơn gió lọt vào làm Sinh tỉnh giấc.
("Đói", trang 53)
- Anh ta thấy cái hơi lạnh của mùa đông thấm qua lần chăn mỏng và
thấy người mỏi mệt vì suốt đêm đã co quắp trên chiếc phản gỗ cứng.
("Đói", trang 53)
- Buổi chiều đến đem theo những cơn gió lạnh lùng.
("Đói", trang 55)
- Một cơn gió đến làm cho Sinh thấy lạnh buốt tới xương.
("Đói", trang 56)
- Trời rét như cắt ruột, mà gió lại thổi mạnh.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
- Ra khỏi quán, gió thổi mạnh làm tung tà áo.
("Ngƣời lính cũ", trang 73)
- Trời lấm tấm mưa, rét buốt cả chân tay.
("Ngƣời lính cũ", trang 73)
- Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa
mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng
mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những chiếc lá rơi.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
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- Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc, rồi cái lạnh ở
đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luôn luôn cơn gió vi vu
làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh, và cay mắt. Nhưng chân trời trong
hơn mọi hôm, những làng ở xa Sơn thấy rõ như ở gần.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Chàng cũng không thấy mệt nữa, tuy ánh nắng chiếu trên lưng nóng
rát và mồ hôi từng giọt nhỏ trên trán xuống.
("Những ngày mới", trang 94)
- Phía xa, làng mạc ở chân trời rung động trong ánh nắng.
("Những ngày mới", trang 96)
- Mặt trời đã xế phía bên kia đồi. Ở dưới thung lũng, sương mù lạnh
trắng xóa lan ra lẫn với làn khói tỏa ở xung quanh các làng. Cỏ bên đường đi
đã ướt.
("Những ngày mới", trang 98)
- Trên trời, ngàn sao lấp lánh. Gió dưới ruộng đưa lên mùi rạ ướt và
hơi sương lạnh. Cả một vùng đêm rộng rãi và bình tĩnh trên cánh đồng yên
lặng.
("Những ngày mới", trang 99)
- Chàng vừa đi vừa nhìn đám người qua lại tấp nập dưới bóng nắng ấm
của sáng mùa thu.
("Cô áo lụa hồng", trang 105)
- Chị xuống vườn, nắng lóe qua các hàng cây. Nhung dẫm trên cỏ
mềm, đến ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh em.
("Bắt đầu", trang 111)
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- Nắng xiên ngang sát mái nhà đến phớt trên ngọn cỏ.
("Bắt đầu", trang 113)
- Cả một chùm lá cây liễu to đứng giữa sân đùng vào ánh nắng, tơ liễu
buông chùng sẽ rung động vì gió nhẹ.
("Bắt đầu", trang 113)
- Chiều nào hai chị em cũng bắc ghế ra ngồi trên thảm cỏ trước thềm
nhà xem sách hay nói chuyện để đợi cơn gió mát ở ngoài cánh đồng đưa vào.
("Bắt đầu", trang 113)
- Cánh đồng lúa xanh rờn hiện ra trước mắt. Trên giời, giải quạt hồng
tím xòe rộng từ phương đông sang phương tây. Trong sương mù xuống, tiếng
ếch nhái vang vang từng dịp một, nhẹ nhàng lên cao trên không.
("Bắt đầu", trang 115)
- Bóng trăng xanh rót qua vòm mảnh lá cây, chiếu vào. Gió thổi hiu
mát hai bên cổ nàng.
("Bắt đầu", trang 120)
- Một bước, một bước nữa, bậc thềm thấp xuống ngoài hiên: cỏ vương
trên bàn chân hơi lành lạnh vì sương.
("Bắt đầu", trang 120)
- Lúc chớp bóng tan, trời bắt đầu mưa bụi và gió lạnh.
("Ngƣời đầm", trang 124)
- Diên đứng nép mình vào cửa hàng nước, nhìn sang bên kia phố,
người nào cũng có dáng mỏi mệt; cái ánh sáng buổi trưa mùa đông tuy mờ
sạm cũng đủ làm cho họ nhấp nháy mắt và đưa tay lên che, như những người
vừa bước trong bóng tối ra.
("Trong bóng tối buổi chiều", trang 141)
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- Diên lại nghĩ đến cánh đồng ruộng ở quê hương, đến những rặng cây
mà ánh sáng buổi ban mai làm rung động đến cái hình dáng đáng yêu của
Mai khi đi bên mình chàng.
("Trong bóng tối buổi chiều", trang 144)
- Gió mạnh dán chặt quần áo vào người chàng, khiến cái lạnh thêm
thấm thía và ẩm ướt.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 146)
- Tuy trời không mưa, nhưng Thành tựa như thấy trong lòng mưa bụi,
buồn rầu và chán nản, một mối buồn không sâu sắc nhưng êm đềm làm tê liệt
cả tâm hồn.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 146)
- Thành cúi nhìn ngoài xe, mê mải ngắm phong cảnh qua làn khói trắng
mà gió đánh tạt về bên đường.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Lòng chàng dịu dần, và cảnh vật trước mắt lại thấy tươi vui, tuy lúc
đó trời bắt đầu mưa bụi.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Mưa bụi đã tạnh từ lâu và nền mây xám tách ra, để lọt một tia nắng
vàng dịu lướt nhẹ trên ruộng mạ xanh non, trong trẻo và mong manh quá như
sắp tắt.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 152)
- Chàng thấy mát hẳn cả người; trên con đường lát gạch Bát Tràng rêu
phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhẩy múa theo chiều gió.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 153)
- Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung động dưới
làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm
bẩm: "Cây hoàng lan!", mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh
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nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi
dưới gốc nhặt hoa.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
- Mưa bụi vẫn bay tơi tả, hình như ở bóng tối khắp nơi dồn lại quãng
phố hẹp này.
("Tối ba mƣơi", trang 162)
- Ngoài đường trời hẳn còn mưa, mưa buồn rầu và âm thầm trong tối.
Trong gian buồng, ẩm ướt tăng thêm. Liên và Huệ đưa mắt nhìn mọi vật
chung quanh.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Cô Tâm bớt mệt hẳn đi khi nhìn thấy cây đa và cái quán gạch lộ ra
trong sương mù.
("Cô hàng xén", trang 166)
- Cùng một lúc, dãy tre đầu làng gần hẳn lại, cành tre nghiêng ngả
dưới gió thổi và nghe thấy tiếng lá rào rào và tiếng thân tre cót két.
("Cô hàng xén", trang 166)
- Cô thấy chắc dạ và ấm cúng trong lòng, bỏ hẳn nỗi lo sợ từ nãy vẫn
quanh quẩn trong trí khi cô qua quãng đồng ruộng, trơ gốc rạ dưới gió bấc vi
vút từng cơn.
("Cô hàng xén", trang 166)
- Tâm đã bước xa rồi, hàng tre vi vút thêm, trời lại lấm tấm mưa lạnh
rơi xuống mặt.
("Cô hàng xén", trang 167)
- Sáng sớm hôm sau, trong gió bấc lạnh, Tâm đã mở cổng gánh hàng lên
chợ.
("Cô hàng xén", trang 171)
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- Sương trắng còn đầy ở các ngõ trong làng.
("Cô hàng xén", trang 171)
- Ánh sáng đầu tiên của mặt trời lấp lánh trên mặt kính các ô hàng.
Các màu đua nhau thắm tươi dưới ngón tay xinh xắn của Tâm: những cuộn
chỉ mượt, những cái cúc xà cừ, những gương lược sáng loáng.
("Cô hàng xén", trang 172)
- Trong sương muối sớm, xót và giá lạnh, nàng đã phải bước ra ngõ để
đi chợ rồi. Trên con đường mấp mô và đất rắn, Tâm bước những bước nhỏ và
mau.
("Cô hàng xén", trang 176)
- Sương mù xuống phủ cả cánh đồng, và gió lạnh nổi lên: Tâm thu vạt
áo lại cho đỡ rét, lần theo bờ cỏ đi.
("Cô hàng xén", trang 180)
- Thời khắc rất êm dịu và thú vị. Tôi lặng yên hưởng luồng gió mát của ban
đêm.
("Tình xƣa", trang 187)
- Đến khi ngồi trên xe về qua những phố khuya vắng vẻ, tâm trí tôi mới
dần bình tĩnh lại. Gió lạnh thổi mát trên vừng trán nóng, và cái cảm giác mát
ấy khiến tôi dễ chịu.
("Sợi tóc", trang 201)
1.4.2. Hoạt động của hiện tƣợng tự nhiên
- Tiếng đòn gánh kĩu kịt nghe rõ rệt, khói theo gió tạt lại chỗ hai chị
em.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Rồi là một bữa cơm nóng lúc buổi tối giá rét, mẹ con ngồi xúm quanh
nồi cơm bốc hơi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
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- Hai bên cánh đồng lúa xanh gió đưa như nổi sóng. Trên đường giải
đá, mặt đất khô rắn lại và nứt nẻ nhiều chỗ.
("Trở về", trang 24)
- Nhưng thỉnh thoảng một cơn gió đưa đến văng vẳng những tiếng ếch
nhái kêu ở cánh đồng quê ở chung quanh nhà.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Gió thổi ào ào trong các lá cây và đập mạnh các tàu lá chuối, từng
luồng chớp loáng qua cửa sổ.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Hình như để trái với lời anh tôi nói, một cơn gió lạnh lọt vào phòng
làm lay động chiếc màn.
("Tiếng chim kêu", trang 39)
- Một cơn gió lọt vào làm Sinh tỉnh giấc.
("Đói", trang 53)
- Trời rét như cắt ruột, mà gió lại thổi mạnh.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
- Ra khỏi quán, gió thổi mạnh làm tung tà áo.
("Ngƣời lính cũ", trang 73)
- Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luôn luôn cơn gió vi vu
làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh, và cay mắt. Nhưng chân trời trong
hơn mọi hôm, những làng ở xa Sơn thấy rõ như ở gần.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Buổi chiều đã đến. Nắng xiên ngang sát mái nhà đến phớt trên ngọn
cỏ.
("Bắt đầu", trang 113)
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- Bóng trăng xanh rót qua vòm mảnh lá cây, chiếu vào. Gió thổi hiu
mát hai bên cổ nàng.
("Bắt đầu", trang 120)
- Chàng thấy mát hẳn cả người; trên con đường lát gạch Bát Tràng rêu
phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 153)
- Mưa bụi vẫn bay tơi tả, hình như ở bóng tối khắp nơi dồn lại quãng
phố hẹp này.
("Tối ba mƣơi", trang 162)
- Cùng một lúc, dãy tre đầu làng gần hẳn lại, cành tre nghiêng ngả
dưới gió thổi và nghe thấy tiếng lá rào rào và tiếng thân tre cót két.
("Cô hàng xén", trang 166)
- Đến khi ngồi trên xe về qua những phố khuya vắng vẻ, tâm trí tôi mới
dần bình tĩnh lại. Gió lạnh thổi mát trên vừng trán nóng, và cái cảm giác mát
ấy khiến tôi dễ chịu.
("Sợi tóc", trang 201)
1.4.3. Trạng thái của hiện tƣợng tự nhiên
- Anh ta thấy cái hơi lạnh của mùa đông thấm qua lần chăn mỏng và
thấy người mỏi mệt vì suốt đêm đã co quắp trên chiếc phản gỗ cứng.
("Đói", trang 53)
- Trời lấm tấm mưa, rét buốt cả chân tay.
("Ngƣời lính cũ", trang 73)
- Chị xuống vườn, nắng lóe qua các hàng cây. Nhung dẫm trên cỏ
mềm, đến ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh em.
("Bắt đầu", trang 111)
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- Mưa bụi đã tạnh từ lâu và nền mây xám tách ra, để lọt một tia nắng
vàng dịu lướt nhẹ trên ruộng mạ xanh non, trong trẻo và mong manh quá như
sắp tắt.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 152)
- Mưa bụi vẫn bay tơi tả, hình như ở bóng tối khắp nơi dồn lại quãng
phố hẹp này.
("Tối ba mƣơi", trang 162)
- Ngoài đường trời hẳn còn mưa, mưa buồn rầu và âm thầm trong tối.
Trong gian buồng, ẩm ướt tăng thêm. Liên và Huệ đưa mắt nhìn mọi vật
chung quanh.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Tâm đã bước xa rồi, hàng tre vi vút thêm, trời lại lấm tấm mưa lạnh
rơi xuống mặt.
("Cô hàng xén", trang 167)
- Sương trắng còn đầy ở các ngõ trong làng.
("Cô hàng xén", trang 171)
- Sương mù xuống phủ cả cánh đồng, và gió lạnh nổi lên: Tâm thu vạt
áo lại cho đỡ rét, lần theo bờ cỏ đi.
("Cô hàng xén", trang 180)
1.4.4. Tính chất của hiện tƣợng tự nhiên
- Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng
ruộng theo gió nhẹ đưa vào.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo gió
xa xôi.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
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- Liên nhìn quanh đêm tối, gió đã thoáng lạnh và đom đóm không còn
nữa.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn
trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ; vì
không ai mượn bác làm việc gì nữa.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Những ngày nắng ấm trong năm, hay những buổi chiều mùa hạ, mẹ
con bác Lê cùng nhau ngồi chơi ở trước cửa nhà.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Rồi là một bữa cơm nóng lúc buổi tối giá rét, mẹ con ngồi xúm quanh
nồi cơm bốc hơi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Những ngày nắng ấm trong năm hay những buổi chiều mùa hạ, mẹ
con bác Lê ngồi chơi ở trước cửa nhà.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Mùa rét năm ấy đến, giá lạnh và gió mưa lầy lội.
("Nhà mẹ Lê", trang 18)
- Gió thổi ào ào trong các lá cây và đập mạnh các tàu lá chuối, từng
luồng chớp loáng qua cửa sổ.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Hình như để trái với lời anh tôi nói, một cơn gió lạnh lọt vào phòng
làm lay động chiếc màn.
("Tiếng chim kêu", trang 39)
- Buổi chiều đến đem theo những cơn gió lạnh lùng.
("Đói", trang 55)
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- Trời rét như cắt ruột, mà gió lại thổi mạnh.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
- Ra khỏi quán, gió thổi mạnh làm tung tà áo.
("Ngƣời lính cũ", trang 73)
- Trời lấm tấm mưa, rét buốt cả chân tay.
("Ngƣời lính cũ", trang 73)
- Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa
mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng
mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những chiếc lá rơi.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc, rồi cái lạnh ở
đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh, và cay mắt. Nhưng chân trời trong
hơn mọi hôm, những làng ở xa Sơn thấy rõ như ở gần.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Mặt trời đã xế phía bên kia đồi. Ở dưới thung lũng, sương mù lạnh
trắng xóa lan ra lẫn với làn khói tỏa ở xung quanh các làng.
("Những ngày mới", trang 98)
- Gió dưới ruộng đưa lên mùi rạ ướt và hơi sương lạnh.
("Những ngày mới", trang 99)
- Chàng vừa đi vừa nhìn đám người qua lại tấp nập dưới bóng nắng ấm
của sáng mùa thu.
("Cô áo lụa hồng", trang 105)
- Cả một chùm lá cây liễu to đứng giữa sân đùng vào ánh nắng, tơ liễu
buông chùng sẽ rung động vì gió nhẹ.
("Bắt đầu", trang 113)
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- Chiều nào hai chị em cũng bắc ghế ra ngồi trên thảm cỏ trước thềm
nhà xem sách hay nói chuyện để đợi cơn gió mát ở ngoài cánh đồng đưa vào.
("Bắt đầu", trang 113)
- Lúc chớp bóng tan, trời bắt đầu mưa bụi và gió lạnh.
("Ngƣời đầm", trang 124)
- Gió mạnh dán chặt quần áo vào người chàng, khiến cái lạnh thêm
thấm thía và ẩm ướt.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 146)
- Mưa bụi đã tạnh từ lâu và nền mây xám tách ra, để lọt một tia nắng
vàng dịu lướt nhẹ trên ruộng mạ xanh non, trong trẻo và mong manh quá như
sắp tắt.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 152)
- Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung động dưới
làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm
bẩm: "Cây hoàng lan!", mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh
nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi
dưới gốc nhặt hoa.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
- Tâm đã bước xa rồi, hàng tre vi vút thêm, trời lại lấm tấm mưa lạnh
rơi xuống mặt.
("Cô hàng xén", trang 167)
- Sáng sớm hôm sau, trong gió bấc lạnh, Tâm đã mở cổng gánh hàng lên
chợ.
("Cô hàng xén", trang 171)
- Sương trắng còn đầy ở các ngõ trong làng.
("Cô hàng xén", trang 171)

XXXIV

- Trong sương muối sớm, xót và giá lạnh, nàng đã phải bước ra ngõ để
đi chợ rồi. Trên con đường mấp mô và đất rắn, Tâm bước những bước nhỏ và
mau.
("Cô hàng xén", trang 176)
- Sương mù xuống phủ cả cánh đồng, và gió lạnh nổi lên: Tâm thu vạt
áo lại cho đỡ rét, lần theo bờ cỏ đi.
("Cô hàng xén", trang 180)
- Tôi lặng yên hưởng luồng gió mát của ban đêm.
("Tình xƣa", trang 187)
- Đến khi ngồi trên xe về qua những phố khuya vắng vẻ, tâm trí tôi mới
dần bình tĩnh lại. Gió lạnh thổi mát trên vừng trán nóng, và cái cảm giác mát
ấy khiến tôi dễ chịu.
("Sợi tóc", trang 201)
2. Tiểu trƣờng "cảnh vật nhân tạo" trong truyện ngắn Thạch Lam
2.1. Cảnh vật thuộc về không gian gia đình
2.1.1. Tên gọi của cảnh vật thuộc về không gian gia đình
- Hai dãy nhà lụp xụp, mái tranh xuống thấp gần đến thềm, che nửa
những cái giại nứa đã mục nát.
("Nhà mẹ Lê", trang 15)
- Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như
những căn nhà khác.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc
chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Rồi là một bữa cơm nóng lúc buổi tối giá rét, mẹ con ngồi xúm quanh
nồi cơm bốc hơi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
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- Những ngày nắng ấm trong năm hay những buổi chiều mùa hạ, mẹ
con bác Lê ngồi chơi ở trước cửa nhà.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Trong một căn nhà đưa ra tiếng võng và tiếng hát lanh lảnh của bác Đối
gái.
("Nhà mẹ Lê", trang 18)
- Đàn con bác Lê ôm chặt lấy nhau, rét run trong căn nhà ẩm ướt và tối
tăm.
("Nhà mẹ Lê", trang 18)
- Bác nhớ lại cái cảnh sang trọng, ấm cúng trong nhà ông Bá: những
chậu sứ, câu đối thiếp vàng sáng chói.
("Nhà mẹ Lê", trang 19)
- Khi trở về, qua căn nhà lạnh lẽo, âm u, họ thấy mấy đứa trẻ con bác
Lê ngồi ở vỉa hè.
("Nhà mẹ Lê", trang 21)
- Cái nhà cũ vẫn như trước, không thay đổi, chỉ có sụp thấp hơn một
chút và mái gianh xơ xác hơn.
("Trở về", trang 24)
- Một buổi tối mùa đông, chúng tôi ngồi trước lò sưởi, trong một căn
buồng ấm áp.
("Một cơn giận", trang 29)
- Dãy nhà lụp xụp và thấp lè tè, xiêu vẹo trên bờ một cái đầm mà nước
đen và hôi hám tràn cả vào đến thềm nhà.
("Một cơn giận", trang 33)
- Trong căn phòng yên lặng, chỉ nghe rõ tiếng tí tách thong thả và đều
đều của chiếc đồng hồ treo trên tường.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
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- Ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ để dưới đất, chiếu lên trần và tường nhà
những bóng tối kỳ dị, hơi lung lay. Còn chiếc màn đỏ rộng treo ở giữa nhà thì
tối sẫm lại, rủ những nếp vải mỏng manh và tha thướt.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Một loáng thì mưa rào đổ xuống mái nhà.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Khi người ta được yên ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn,
không sợ mưa gió về phần mình, thì người ta dễ có lòng thương đối với những
người xấu số hơn.
("Tiếng chim kêu", trang 37)
- Hai chúng tôi lại chăm chú nghe: tiếng chiêm chiếp khe khẽ và yếu ớt
hình như ở chiếc cửa sổ phía đầu cái màn đỏ đưa lại.
("Tiếng chim kêu", trang 37)
- Hình như để trái với lời anh tôi nói, một cơn gió lạnh lọt vào phòng
làm lay động chiếc màn.
("Tiếng chim kêu", trang 39)
- Rồi một buổi chiều, tôi đang ngồi xem báo dưới bóng đèn thì cửa
bỗng mở.
("Ngƣời bạn trẻ", trang 46)
- Anh ta thấy cái hơi lạnh của mùa đông thấm qua lần chăn mỏng và
thấy người mỏi mệt vì suốt đêm đã co quắp trên chiếc phản gỗ cứng.
("Đói", trang 53)
- Một cái bàn con xiêu vẹo bên góc tường, một cái chõng tre đã gãy
dăm ba nan, một cái ấm tích mất bông và mấy cái chén mẻ, nước cáu vàng...
Trong cùng, một cái hòm da, dấu vết còn lại, của cái đời phong lưu độ
trước...
("Đói", trang 53)
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- Tiếng gió vi vút qua khe cửa ban đêm chàng nghe đã quen.
("Đói", trang 53)
- Nàng vén cái màn đỏ treo ở cửa bước vào.
("Đói", trang 54)
- Sinh bắc ghế ra cái hiên nhỏ trước cửa phòng, tựa vào bao lơn nhìn
xuống nhà.
("Đói", trang 55)
- Chỗ chàng thuê là một căn nhà hẹp và dài, chia làm nhiều phòng.
Mỗi gian phòng là một gia đình chen chúc ở, toàn là những người nghèo
buôn bán ở các nơi.
("Đói", trang 55)
- Bước chân vào nhà, tự nhiên Liên thấy lo sợ.
("Một đời ngƣời", trang 66)
- Bác ta nói đến đấy lại với cái điếu cày đánh diêm châm hút.
("Ngƣời lính cũ", trang 73)
- Chuông đồng hồ điểm mười một giờ; ngọn đèn lụi dần, dầu hỏa trong
bầu do một tay rót có điều độ chỉ cháy được đến thế là hết.
("Ngƣời bạn cũ", trang 74)
- Tự nhiên tôi thấy khó chịu trong bộ quần áo lụa, trong căn phòng của
tôi bày biện nào đỉnh đồng, tủ chè, sập gụ, những thứ đồ đạc làm nẩy vẻ thèm
muốn trong con mắt những người đồng sự.
("Ngƣời bạn cũ", trang 77)
- Tôi mở cửa tiễn cô ra ngoài.
("Ngƣời bạn cũ", trang 78)
- Tôi đóng cửa trở vào, thấy Khanh vẫn còn giong đèn ẵm con ngồi đợi
trên ghế.
("Ngƣời bạn cũ", trang 78)
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- Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luôn luôn cơn gió vi vu
làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 87)
- Sơn kéo chăn lên đắp cho em, rồi co ro đứng dậy sang phản bên này,
ngồi xếp bằng bên khay nước.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 88)
- Chị Lan từ trong buồng đi ra, khệ nệ ôm cáu thúng quần áo đặt lên đầu
phản.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 88)
- Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 88)
- Chị xuống vườn, nắng lóe qua các hàng cây. Nhung dẫm trên cỏ
mềm, đến ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh em.
("Bắt đầu", trang 111)
- Buổi chiều đã đến. Nắng xiên ngang sát mái nhà đến phớt trên ngọn
cỏ.
("Bắt đầu", trang 113)
- Cả một chùm lá cây liễu to đứng giữa sân đúng vào ánh nắng, tơ liễu
buông chùng sẽ rung động vì gió nhẹ.
("Bắt đầu", trang 113)
- Chiều nào hai chị em cũng bắc ghế ra ngồi trên thảm cỏ trước thềm
nhà xem sách hay nói chuyện để đợi cơn gió mát ở ngoài cánh đồng đưa vào.
("Bắt đầu", trang 113)
- Trong nhà đã lên đèn, Loan mới trở về.
("Bắt đầu", trang 115)
- Ánh ngọn đèn trở nên êm dịu và thân mật.
("Bắt đầu", trang 117)
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- Nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, dãy bàn phủ khăn dài trắng mới
nguyên, đầy giỏ hoa đủ các màu.
("Bắt đầu", trang 118)
- Đêm đến, trong nhà yên tĩnh hẳn.
("Bắt đầu", trang 119)
- Nàng đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn
("Bắt đầu", trang 120)
- Bóng trăng chếch soi tỏ vào trong buồng. Loan ngửi thấy các mùi
hương thơm ngoài vườn càng đậm thêm, man mác.
("Bắt đầu", trang 120)
- Bóng tối dưới vòm cây thân mật, như giục gọi; lối đi trong vườn quen
thuộc giữa hai bên là lối đi nhỏ ấm cúng vô cùng.
("Bắt đầu", trang 120)
- Một bước, một bước nữa, bậc thềm thấp xuống ngoài hiên: cỏ vương
trên bàn chân hơi lành lạnh vì sương.
("Bắt đầu", trang 120)
- Chàng thấy mát hẳn cả người; trên con đường lát gạch Bát Tràng rêu
phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhẩy múa theo chiều gió.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 153)
- Thanh bước lên thềm, đặt vali trên chiếc trường kỷ, rồi ngó đầu nhìn
vào trong nhà: bóng tối dịu và man mát loáng qua những màu sắc rực rỡ
chàng đem ở ngoài trời vào; Thanh chưa nhìn rõ thấy gì cả; một lát, quen
bóng tối, chàng mới nhận thấy cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi,
cũng y nguyên như ngày chàng đi xưa.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 153)
- Phong cảnh vẫn y nguyên, gian nhà vẫn tịch mịch và bà chàng vẫn
tóc bạc phơ và hiền từ.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
XL

- Trên trường kỷ, ngọn đèn con và cái điếu cũ kỹ.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
- Ngoài vườn, trời vẫn nắng.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 157)
- Thanh nghĩ đến căn nhà như một nơi mát mẻ và sung sướng để chàng
thường về nghỉ sau việc làm. Và Thanh biết rằng Nga sẽ vẫn đợi chàng, vẫn
nhớ mong chàng như ngày trước.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 159)
- Liên nhận thấy nét mặt mỏi mệt của bạn. Nàng nhìn quanh căn phòng
bẩn thỉu. Dưới ánh ngọn đèn mờ, lổng chổng các đồ đạc quen thuộc: cái
giường Hồng Kông cũ, đồng han và gỉ xạm, cái bàn gỗ ẩm ướt ở góc tường,
hai cái ghế long chân. Liên nghĩ đến sự trơ trọi của đời mình.
("Tối ba mƣơi", trang 161)
- Huệ không đáp, đi đến cửa sổ, tì trán vào cửa kính nhìn xuống đường.
("Tối ba mƣơi", trang 162)
- Giờ chỉ còn hai chị em trong căn nhà. Gian buồng bỗng trở nên rộng
rãi quá chừng: một cái lạnh thấm thía đến tâm hồn.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Ngoài đường trời hẳn còn mưa, mưa buồn rầu và âm thầm trong tối.
Trong gian buồng, ẩm ướt tăng thêm. Liên và Huệ đưa mắt nhìn mọi vật
chung quanh.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Cái giường sắt lạnh, đệm và gối hoen bẩn, cái thau gỉ, cái bô, và cái
bàn rửa mặt gỗ đã mọt.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Cô xoay đầu đòn gánh đẩy cửa rồi bước vào.
("Cô hàng xén", trang 167)
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- Trong nhà ấm cúng, khác hẳn ở ngoài. Ngọn đèn thân mật chiếu trên
án thư, những nét vàng đã cũ của câu đối hoành phi lờ mờ ánh trong bóng
tối. Mâm cơm đậy lồng bàn còn để ở giữa phản.
("Cô hàng xén", trang 168)
- Trong nhà đã ngủ yên tĩnh cả rồi. Trên án thư, bên ngọn đèn hoa kỳ,
chồng sách và cái ống bút của Lân, Ái che khuất ánh sáng.
("Cô hàng xén", trang 171)
- Buổi chiều hôm ấy, trong nhà bà Tú trở nên lạnh lẽo và vắng không
("Cô hàng xén", trang 175)
- Tâm bước vào ngồi trên phản bên cạnh mẹ; căn nhà đối với nàng
hình như rộng rãi và lặng lẽ hơn trước nhiều.
("Cô hàng xén", trang 178)
- Ông Cả ở một lớp nhà cổ, một cái nhà ngói năm gian chạy dài mặt
phố và một căn nhà lá rộng, đầy những hàng hóa của bà Cả, rồi đến nhà dưới
và bếp.
("Tình xƣa", trang 181)
- Đằng sau nhà có một miếng đất trồng cây cối, ngăn với bãi cỏ hoang
của tỉnh bằng một hàng rào râm bụt thấp.
("Tình xƣa", trang 181)
- Ngay trước nhà gạch trông ra, có một cái sân vuông và hẹp, có bể
nước lớn. Cái sân đó là giang sơn riêng của ông Cả.
("Tình xƣa", trang 181)
- Tôi ngồi gần bên cửa sổ trông ra sân. Ở ngoài, trăng rằm vằng vặc,
tường vôi sáng trắng lên chói lọi.
("Tình xƣa", trang 187)
- Hai dãy chậu lan cắt bóng xuống mặt sân, và các lá lan đen sẫm lấp
lánh ánh trăng cong.
("Tình xƣa", trang 187)
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2.1.2. Trạng thái của cảnh vật thuộc về không gian gia đình
- Hai dãy nhà lụp xụp, mái tranh xuống thấp gần đến thềm, che nửa
những cái giại nứa đã mục nát.
("Nhà mẹ Lê", trang 15)
- Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như
những căn nhà khác.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc
chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Rồi là một bữa cơm nóng lúc buổi tối giá rét, mẹ con ngồi xúm quanh
nồi cơm bốc hơi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.
("Nhà mẹ Lê", trang 16)
- Trong một căn nhà đưa ra tiếng võng và tiếng hát lanh lảnh của bác Đối
gái.
("Nhà mẹ Lê", trang 18)
- Cái nhà cũ vẫn như trước, không thay đổi, chỉ có sụp thấp hơn một
chút và mái gianh xơ xác hơn.
("Trở về", trang 24)
- Dãy nhà lụp xụp và thấp lè tè, xiêu vẹo trên bờ một cái đầm mà nước
đen và hôi hám tràn cả vào đến thềm nhà.
("Một cơn giận", trang 33)
- Trong căn phòng yên lặng, chỉ nghe rõ tiếng tí tách thong thả và đều
đều của chiếc đồng hồ treo trên tường.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
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- Ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ để dưới đất, chiếu lên trần và tường nhà
những bóng tối kỳ dị, hơi lung lay. Còn chiếc màn đỏ rộng treo ở giữa nhà thì
tối sẫm lại, rủ những nếp vải mỏng manh và tha thướt.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Một cái bàn con xiêu vẹo bên góc tường, một cái chõng tre đã gãy
dăm ba nan, một cái ấm tích mất bông và mấy cái chén mẻ, nước cáu vàng...
Trong cùng, một cái hòm da, dấu vết còn lại, của cái đời phong lưu độ
trước...
("Đói", trang 53)
- Chuông đồng hồ điểm mười một giờ; ngọn đèn lụi dần, dầu hỏa trong
bầu do một tay rót có điều độ chỉ cháy được đến thế là hết.
("Ngƣời bạn cũ", trang 74)
- Ánh ngọn đèn trở nên êm dịu và thân mật.
("Bắt đầu", trang 117)
- Nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, dãy bàn phủ khăn dài trắng mới
nguyên, đầy giỏ hoa đủ các màu.
("Bắt đầu", trang 118)
- Đêm đến, trong nhà yên tĩnh hẳn.
("Bắt đầu", trang 119)
- Phong cảnh vẫn y nguyên, gian nhà vẫn tịch mịch và bà chàng vẫn
tóc bạc phơ và hiền từ.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
- Liên nhận thấy nét mặt mỏi mệt của bạn. Nàng nhìn quanh căn phòng
bẩn thỉu. Dưới ánh ngọn đèn mờ, lổng chổng các đồ đạc quen thuộc: cái
giường Hồng Kông cũ, đồng han và gỉ xạm, cái bàn gỗ ẩm ướt ở góc tường,
hai cái ghế long chân. Liên nghĩ đến sự trơ trọi của đời mình.
("Tối ba mƣơi", trang 161)
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- Cái giường sắt lạnh, đệm và gối hoen bẩn, cái thau gỉ, cái bô, và cái
bàn rửa mặt gỗ đã mọt.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Trong nhà ấm cúng, khác hẳn ở ngoài. Ngọn đèn thân mật chiếu trên
án thư, những nét vàng đã cũ của câu đối hoành phi lờ mờ ánh trong bóng
tối. Mâm cơm đậy lồng bàn còn để ở giữa phản.
("Cô hàng xén", trang 168)
- Trong nhà đã ngủ yên tĩnh cả rồi. Trên án thư, bên ngọn đèn hoa kỳ,
chồng sách và cái ống bút của Lân, Ái che khuất ánh sáng.
("Cô hàng xén", trang 171)
- Buổi chiều hôm ấy, trong nhà bà Tú trở nên lạnh lẽo và vắng không.
("Cô hàng xén", trang 175)
- Tâm bước vào ngồi trên phản bên cạnh mẹ; căn nhà đối với nàng
hình như rộng rãi và lặng lẽ hơn trước nhiều.
("Cô hàng xén", trang 178)
- Ông Cả ở một lớp nhà cổ, một cái nhà ngói năm gian chạy dài mặt
phố và một căn nhà lá rộng, đầy những hàng hóa của bà Cả, rồi đến nhà dưới
và bếp.
("Tình xƣa", trang 181)
2.1.3. Tính chất của cảnh vật thuộc về không gian gia đình
- Hai dãy nhà lụp xụp, mái tranh xuống thấp gần đến thềm, che nửa
những cái giại nứa đã mục nát.
("Nhà mẹ Lê", trang 15)
- Đàn con bác Lê ôm chặt lấy nhau, rét run trong căn nhà ẩm ướt và tối
tăm.
("Nhà mẹ Lê", trang 18)
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- Bác nhớ lại cái cảnh sang trọng, ấm cúng trong nhà ông Bá: những
chậu sứ, câu đối thiếp vàng sáng chói.
("Nhà mẹ Lê", trang 19)
- Khi trở về, qua căn nhà lạnh lẽo, âm u, họ thấy mấy đứa trẻ con bác
Lê ngồi ở vỉa hè.
("Nhà mẹ Lê", trang 21)
- Cái nhà cũ vẫn như trước, không thay đổi, chỉ có sụp thấp hơn một
chút và mái gianh xơ xác hơn.
("Trở về", trang 24)
- Một buổi tối mùa đông, chúng tôi ngồi trước lò sưởi, trong một căn
buồng ấm áp.
("Một cơn giận", trang 29)
- Dãy nhà lụp xụp và thấp lè tè, xiêu vẹo trên bờ một cái đầm mà nước
đen và hôi hám tràn cả vào đến thềm nhà.
("Một cơn giận", trang 33)
- Ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ để dưới đất, chiếu lên trần và tường nhà
những bóng tối kỳ dị, hơi lung lay. Còn chiếc màn đỏ rộng treo ở giữa nhà thì
tối sẫm lại, rủ những nếp vải mỏng manh và tha thướt.
("Tiếng chim kêu", trang 36)
- Hai chúng tôi lại chăm chú nghe: tiếng chiêm chiếp khe khẽ và yếu ớt
hình như ở chiếc cửa sổ phía đầu cái màn đỏ đưa lại.
("Tiếng chim kêu", trang 37)
- Anh ta thấy cái hơi lạnh của mùa đông thấm qua lần chăn mỏng và
thấy người mỏi mệt vì suốt đêm đã co quắp trên chiếc phản gỗ cứng.
("Đói", trang 53)
- Một cái bàn con xiêu vẹo bên góc tường, một cái chõng tre đã gãy
dăm ba nan, một cái ấm tích mất bông và mấy cái chén mẻ, nước cáu vàng...
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Trong cùng, một cái hòm da, dấu vết còn lại, của cái đời phong lưu độ
trước...
("Đói", trang 53)
- Nàng vén cái màn đỏ treo ở cửa bước vào.
("Đói", trang 54)
- Sinh bắc ghế ra cái hiên nhỏ trước cửa phòng, tựa vào bao lơn nhìn
xuống nhà.
("Đói", trang 55)
- Chỗ chàng thuê là một căn nhà hẹp và dài, chia làm nhiều phòng.
Mỗi gian phòng là một gia đình chen chúc ở, toàn là những người nghèo
buôn bán ở các nơi.
("Đói", trang 55)
- Nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, dãy bàn phủ khăn dài trắng mới
nguyên, đầy giỏ hoa đủ các màu.
("Bắt đầu", trang 118)
- Trên trường kỷ, ngọn đèn con và cái điếu cũ kỹ.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 155)
- Thanh chưa nhìn rõ thấy gì cả; một lát, quen bóng tối, chàng mới
nhận thấy cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi, cũng y nguyên như
ngày chàng đi xưa.
("Dƣới bóng hoàng lan", trang 153)
- Liên nhận thấy nét mặt mỏi mệt của bạn. Nàng nhìn quanh căn phòng
bẩn thỉu. Dưới ánh ngọn đèn mờ, lổng chổng các đồ đạc quen thuộc: cái
giường Hồng Kông cũ, đồng han và gỉ xạm, cái bàn gỗ ẩm ướt ở góc tường,
hai cái ghế long chân. Liên nghĩ đến sự trơ trọi của đời mình.
("Tối ba mƣơi", trang 161)
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- Giờ chỉ còn hai chị em trong căn nhà. Gian buồng bỗng trở nên rộng
rãi quá chừng: một cái lạnh thấm thía đến tâm hồn.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Ngoài đường trời hẳn còn mưa, mưa buồn rầu và âm thầm trong tối.
Trong gian buồng, ẩm ướt tăng thêm. Liên và Huệ đưa mắt nhìn mọi vật
chung quanh.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Cái giường sắt lạnh, đệm và gối hoen bẩn, cái thau gỉ, cái bô, và cái
bàn rửa mặt gỗ đã mọt.
("Tối ba mƣơi", trang 164)
- Ngọn đèn thân mật chiếu trên án thư, những nét vàng đã cũ của câu
đối hoành phi lờ mờ ánh trong bóng tối. Mâm cơm đậy lồng bàn còn để ở
giữa phản.
("Cô hàng xén", trang 168)
- Tâm bước vào ngồi trên phản bên cạnh mẹ; căn nhà đối với nàng
hình như rộng rãi và lặng lẽ hơn trước nhiều.
("Cô hàng xén", trang 178)
- Ông Cả ở một lớp nhà cổ, một cái nhà ngói năm gian chạy dài mặt
phố và một căn nhà lá rộng, đầy những hàng hóa của bà Cả, rồi đến nhà dưới
và bếp.
("Tình xƣa", trang 181)
- Ngay trước nhà gạch trông ra, có một cái sân vuông và hẹp, có bể nước
lớn.
("Tình xƣa", trang 181)
- Tôi ngồi gần bên cửa sổ trông ra sân. Ở ngoài, trăng rằm vằng vặc,
tường vôi sáng trắng lên chói lọi.
("Tình xƣa", trang 187)
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- Hai dãy chậu lan cắt bóng xuống mặt sân, và các lá lan đen sẫm lấp
lánh ánh trăng cong.
("Tình xƣa", trang 187)
2.2. Cảnh vật thuộc về không gian xã hội
2.2.1. Tên gọi của cảnh vật thuộc về không gian xã hội
- Tiếng trống thu không trên cái chợ của huyện nhỏ, từng tiếng một
vang xa để gọi buổi chiều.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Dãy tre làng đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Các nhà đã đóng im ỉm, trừ một vài cửa hàng còn thức, nhưng cửa
chỉ để hé ra một khe ánh sáng.
("Hai đứa trẻ", trang 129)
- Về quầng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chõng
hàng của chị Tí.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Các nhà đã lên đèn cả rồi, đèn treo trong nhà bác phở Mĩ, đèn Hoa
Kì leo lét trong nhà ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách.
("Hai đứa trẻ", trang 127)
- Chợ họp giữa phố vãn từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất.
("Hai đứa trẻ", trang 127)
- Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tí, và cái bếp lửa của bác Siêu
chiếu sáng một vùng đất cát; trong cửa hàng, ngọn đèn của Liên, ngọn đèn
vặn nhỏ, thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
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- Tất cả phố xá trong huyện bây giờ thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị
Tí.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Trống cầm canh ở huyện đánh tung lên một tiếng ngắn, khô khan,
không vang động ra xa, rồi chìm ngay vào bóng tối.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất, như ma trơi.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo gió
xa xôi.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp đến tiếng hành khách
ồn ào khe khẽ.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Tiếng còi đã rít lên, và tàu rầm rộ đi tới.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng
trưng, chiếu ánh cả xuống đường.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố
những người, đồng và kền sáng lấp lánh, và các cửa kính sáng.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung
trên đường sắt.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
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- Hai chị em còn nhìn theo cái chấm đỏ của chiếc đèn xanh trên toa sau
cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và
hình như kém sáng hơn.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia,
đồng ruộng mênh mang và yên lặng.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động, chỉ còn đêm khuya,
tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Nhưng Liên không nghĩ được lâu; mắt chị nặng dần, rồi sau Liên
ngáp vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và
đầy bóng tối.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Tân nhớ lại một cách rõ ràng những giờ chàng đợi trong căn phòng ở
hộ sinh viện.
("Đứa con đầu lòng", trang 9)
- Đoàn Thôn là một cái phố chợ tồi tàn gần ngay một huyện lỵ nhỏ ở trung
châu.
("Nhà mẹ Lê", trang 15)
- Gần đấy là những quán chợ xiêu vẹo đứng bao bọc một căn nhà gạch
có gác, bưng bít như một cái tổ chim, nhà của một người giầu trong làng làm
ra để bán hàng.
("Nhà mẹ Lê", trang 15)
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- Những đêm sáng trăng mùa hạ, cả phố bắc chõng ngồi ngoài đường
vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò và hàng vạn con muỗi vo ve.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Chàng đi theo một con đường đất đỏ, hai bên toàn cây râm bụt lá xanh
thắm.
("Trở về", trang 23)
- Hai người đánh xe ô tô nhà đi đến ga xe hỏa cách đấy độ một chục
cây số.
("Trở về", trang 23)
- Đến nơi, hai người dạo chơi phố, rồi vào hàng cơm nghỉ.
("Trở về", trang 23)
- Tâm mặc áo đi ra, để vợ ngồi trong căn phòng mát mẻ ở hàng cơm.
("Trở về", trang 23)
- Hai người đi quanh quẩn trong phố, nhìn những cửa hàng nước tiều
tụy của ta và những hiệu lớn của người Khách.
("Trở về", trang 27)
- Cũng một buổi chiều đông như hôm nay, tôi ở tòa soạn báo ra về,
trong lòng chán nản và buồn bực.
("Một cơn giận", trang 29)
- Tôi đi vài bước trên con phố vắng người.
("Một cơn giận", trang 29)
- Một cái xe tay đằng xa đi lại.
("Một cơn giận", trang 29)
- Lúc bấy giờ tôi mới ngả mình ra phía sau, nhưng thấy cái đệm cứng
như gỗ đập vào lưng, tôi cúi xuống bên nhìn cái tay xe.
("Một cơn giận", trang 30)
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- Sau cùng, giận quá, tôi giẫm mạnh chân xuống sàn xe gắt.
("Một cơn giận", trang 31)
- Những thợ thuyền tấp nập làm việc dưới ánh đèn trong những căn
nhà lá lụp xụp.
("Một cơn giận", trang 32)
- Chúng tôi thôi nói, lặng đi rảo bước trên hè phố.
("Ngƣời bạn trẻ", trang 43)
- Con đường về ô Cầu Giấy thẳng tăm tắp và bụi mù.
("Ngƣời bạn trẻ", trang 45)
- Hôm ấy anh ta đương đi trong phố thì bị một cái ô tô tự nhiên bỏ
đường nhảy lên hè cán phải.
("Cái chân què", trang 49)
- Khi tỉnh dậy, Minh thấy mình nằm trên một chiếc giường trong nhà
thương.
("Cái chân què", trang 49)
- Tiếng còi tan việc nổi lên vang động trong không khí.
("Một đời ngƣời", trang 63)
- Cảnh tấp nập ngoài phố làm nàng thấy vui vẻ.
("Một đời ngƣời", trang 63)
- Mấy chị em bạn cùng rảo bước trên vỉa hè.
("Một đời ngƣời", trang 63)
- Khi ở tàu xuống một cái ga nhỏ thì đã gần mười giờ đêm.
("Một đời ngƣời", trang 69)
- Làng mạc đã ngủ yên lặng trong đêm tối không còn một bóng lửa
nào.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
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- Thỉnh thoảng, bên con đường khúc khuỷu chúng tôi đang đi, hiện ra
cái vừng đen thẫm của một cây nhãn, nổi lên nền trời đen nhạt hơn.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
- Quán đa là một cái nhà nhỏ xiêu vẹo, sắp đổ nát, ban ngày, có một bà
cụ già dọn hàng nước bán cho những người đi làm đồng, nhưng đến tối bà cụ
lại dọn hàng về.
("Ngƣời lính cũ", trang 70)
- Những khi theo vợ về quê ở miền Provence, ra cánh đồng hái nho, rồi
cùng đoàn kéo nhau về nhà hát vui vẻ quanh cái giếng rượu nho ở giữa làng
("Ngƣời lính cũ", trang 72)
- Trông cô đi khuất vào bóng tối, tôi lại nhớ đến những ngày nào hồi
còn trẻ vẫn cùng nhau hội họp khuya trong một căn phố tối tăm ở ngoại ô Hà
Nội.
("Ngƣời bạn cũ", trang 78)
- Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ cạnh một dãy nhà lá của những người
nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay mượn ở nhà Sơn.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Không phải ngày phiên, nên chợ vắng không.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Mấy cái quán chơ vơ lộng gió, rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây
đề.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa, Sơn thấy rõ như ở
gần.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
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- Phía xa, làng mạc ở chân trời rung động trong ánh nắng.
("Những ngày mới", trang 96)
- Khi vào đến con đường khuất khúc trong làng, trời nhá nhem tối.
("Những ngày mới", trang 99)
- Qua hàng rào cây, Tân thấy lấp lánh đèn ở sân các nhà, tiếng néo
đập lúa trên cối đá, tiếng hạt thóc bắn vào nia cót như mưa rào.
("Những ngày mới", trang 99)
- Một hôm trong hội chợ, tôi vào xem một gian hàng thêu.
("Duyên số", trang 101)
- Hiệp đứng dừng lại trước một cửa hiệu bán đồ trang sức.
("Cô áo lụa hồng", trang 105)
- Hôm ấy ngày thứ hai, nên ít người xem, trước cửa rạp chớp bóng
Páthe chỉ lơ thơ có dăm bảy cậu học sinh đứng nghếch đầu nhìn mấy cái
quảng cáo lộn xộn dán trên tường.
("Ngƣời đầm", trang 121)
- Tôi vào dãy hạng nhì, chọn một chiếc ghế ở giữa.
("Ngƣời đầm", trang 121)
- Tôi theo ra ngoài rạp, thấy hai mẹ con bà đứng ở đầu hè, nhìn mặt
nước hồ Hoàn Kiếm phẳng lặng như tấm gương.
("Ngƣời đầm", trang 124)
- Tôi buồn và hiểu cái lạnh lẽo của bà, lúc này có lẽ bà đang mơ màng
nghĩ đến quê hương ở tận bên kia phương tây, cái làng nhỏ ở sườn đồi.
("Ngƣời đầm", trang 123)
- Diên đứng nép mình vào cửa hàng nước, nhìn sang bên kia phố, người
nào cũng có dáng mỏi mệt; cái ánh sáng buổi trưa mùa đông thuy mờ sạm cũng
đủ làm cho họ nhấp nháy mắt và đưa tay lên che, như những người vừa bước
trong bóng tối ra.
("Trong bóng tối buổi chiều", trang 141)
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- Thành đi lại trên sân ga, thong thả và lơ đãng.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 146)
- Con đường sắt về Nam song song thẳng tắp dưới trời u ám, như làm
xa vắng rộng rãi thêm nỗi buồn.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 148)
- Ngoài xa, cánh đồng chuyển dần sau làng mạc.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 148)
- Thành cúi nhìn ngoài xe, mê mải ngắm phong cảnh qua làn khói trắng
mà gió đánh tạt về bên đường.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Xe đỗ. Một cái ga nhỏ, bên mấy nếp nhà tranh chơ vơ.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Mưa bụi vẫn bay tơi tả, hình như ở bóng tối khắp nơi dồn lại quãng
phố hẹp này.
("Tối ba mƣơi", trang 162)
- Cô Tâm bớt mệt hẳn đi khi nhìn thấy cây đa và cái quán gạch lộ ra
trong sương mù.
("Cô hàng xén", trang 166)
- Cùng một lúc, dãy tre đầu làng gần hẳn lại, cành tre nghiêng ngả
dưới gió thổi và nghe thấy tiếng lá rào rào và tiếng thân tre cót két.
("Cô hàng xén", trang 166)
- Qua cái cổng gạch cũ, cô vào hẳn trong làng. Ngõ tối hơn, đất mấp
mô vì trâu bước, nhưng cô thuộc đường lối lắm.
("Cô hàng xén", trang 166)
- Trước đình, sân gạch rộng đầy bóng tối và yên lặng; con sấu đá vẫn
phục yên trên bệ ở ngoài, hình dáng quen thuộc quá.
("Cô hàng xén", trang 167)
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- Sương trắng còn đầy ở các ngõ trong làng.
("Cô hàng xén", trang 171)
- Các màu đua nhau thắm tươi dưới ngón tay xinh xắn của Tâm: những
cuộn chỉ mượt, những cái cúc xà cừ, những gương lược sáng loáng.
("Cô hàng xén", trang 172)
- Chợ mỗi lúc một ồn ào. Người đến họp đã đông.
("Cô hàng xén", trang 172)
- Các hàng quà bánh, các thức hàng rẻ tiền và vụn vặt ở thôn quê.
("Cô hàng xén", trang 172)
- Bên kia đường, mùi thơm nồi cháo nóng của chị Tư bay ra ngào ngạt.
("Cô hàng xén", trang 172)
- Ðám rước dâu theo con đường nhỏ trong làng đi ra cánh đồng. Hai
bên ngõ, người trong làng đứng xem cô dâu và chú rể mới.
("Cô hàng xén", trang 175)
- Trong sương muối sớm, xót và giá lạnh, nàng đã phải bước ra ngõ để
đi chợ rồi. Trên con đường mấp mô và đất rắn, Tâm bước những bước nhỏ và
mau.
("Cô hàng xén", trang 176)
- Cây đa cỗi và cái quán gạch vẫn đứng đợi nàng ở đầu làng. Ðường
ngõ vẫn lồi lõm vì trâu đi, hai bên vệ vẫn mùi bèo và mùi rạ ướt. Trong làng
chẳng có gì thay đổi.
("Cô hàng xén", trang 178)
- Tâm buồn rầu nhìn thấu cả cuộc đời nàng, cuộc đời cô hàng xén từ
tuổi trẻ đến tuổi già toàn khó nhọc và lo sợ, ngày kia như tấm vải thô sơ.
Nàng cúi đầu đi mau vào trong ngõ tối.
("Cô hàng xén", trang 180)
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- Khi tàu Nam tới tôi đáp thuyền lên, chọn chỗ cất hành lý và vui vẻ
ngó đầu ra trông một lần cuối cái bến tôi vẫn đi về trong mấy năm qua. Hai
dãy nhà lá bồng bềnh ở hai con đường quạnh quẽ đang thong thả lùi lại và
nhỏ dần.
("Tình xƣa", trang 193)
- Chỉ một lát, bến đò Tân Đệ đã khuất hẳn ven sông. Từ đó, tôi không
gặp Lan lần nào nữa.
("Tình xƣa", trang 193)
- Đến khi ngồi trên xe về qua những phố khuya vắng vẻ, tâm trí tôi mới
dần bình tĩnh lại.
("Sợi tóc", trang 201)
2.2.2. Trạng thái của cảnh vật thuộc về không gian xã hội
- Tiếng trống thu không trên cái chợ của huyện nhỏ, từng tiếng một
vang xa để gọi buổi chiều.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Các nhà đã đóng im ỉm, trừ một vài cửa hàng còn thức, nhưng cửa
chỉ để hé ra một khe ánh sáng.
("Hai đứa trẻ", trang 129)
- Về quầng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chõng
hàng của chị Tí.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Các nhà đã lên đèn cả rồi, đèn treo trong nhà bác phở Mĩ, đèn Hoa
Kì leo lét trong nhà ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách.
("Hai đứa trẻ", trang 127)
- Chợ họp giữa phố vãn từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất.
("Hai đứa trẻ", trang 127)
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- Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tí, và cái bếp lửa của bác Siêu
chiếu sáng một vùng đất cát; trong cửa hàng, ngọn đèn của Liên, ngọn đèn
vặn nhỏ, thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Trống cầm canh ở huyện đánh tung lên một tiếng ngắn, khô khan,
không vang động ra xa, rồi chìm ngay vào bóng tối.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo gió
xa xôi.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Tiếng còi đã rít lên, và tàu rầm rộ đi tới.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng
trưng, chiếu ánh cả xuống đường.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố
những người, đồng và kền sáng lấp lánh, và các cửa kính sáng.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Hai chị em còn nhìn theo cái chấm đỏ của chiếc đèn xanh trên toa sau
cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và
hình như kém sáng hơn.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
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- Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia,
đồng ruộng mênh mang và yên lặng.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Nhưng Liên không nghĩ được lâu; mắt chị nặng dần, rồi sau Liên
ngáp vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và
đầy bóng tối.
("Hai đứa trẻ", trang 133)
- Đoàn Thôn là một cái phố chợ tồi tàn gần ngay một huyện lỵ nhỏ ở trung
châu.
("Nhà mẹ Lê", trang 15)
- Gần đấy là những quán chợ xiêu vẹo đứng bao bọc một căn nhà gạch
có gác, bưng bít như một cái tổ chim, nhà của một người giầu trong làng làm
ra để bán hàng.
("Nhà mẹ Lê", trang 15)
- Những đêm sáng trăng mùa hạ, cả phố bắc chõng ngồi ngoài đường
vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò và hàng vạn con muỗi vo ve.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Hai người đi quanh quẩn trong phố, nhìn những cửa hàng nước tiều
tụy của ta và những hiệu lớn của người Khách.
("Trở về", trang 27)
- Tôi đi vài bước trên con phố vắng người.
("Một cơn giận", trang 29)
- Những thợ thuyền tấp nập làm việc dưới ánh đèn trong những căn
nhà lá lụp xụp.
("Một cơn giận", trang 32)
- Con đường về ô Cầu Giấy thẳng tăm tắp và bụi mù.
("Ngƣời bạn trẻ", trang 45)
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- Tiếng còi tan việc nổi lên vang động trong không khí.
("Một đời ngƣời", trang 63)
- Cảnh tấp nập ngoài phố làm nàng thấy vui vẻ.
("Một đời ngƣời", trang 63)
- Làng mạc đã ngủ yên lặng trong đêm tối không còn một bóng lửa
nào.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
- Thỉnh thoảng, bên con đường khúc khuỷu chúng tôi đang đi, hiện ra
cái vừng đen thẫm của một cây nhãn, nổi lên nền trời đen nhạt hơn.
("Ngƣời lính cũ", trang 69)
- Quán đa là một cái nhà nhỏ xiêu vẹo, sắp đổ nát, ban ngày, có một bà
cụ già dọn hàng nước bán cho những người đi làm đồng, nhưng đến tối bà cụ
lại dọn hàng về.
("Ngƣời lính cũ", trang 70)
- Không phải ngày phiên, nên chợ vắng không.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Mấy cái quán chơ vơ lộng gió, rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây
đề.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Phía xa, làng mạc ở chân trời rung động trong ánh nắng.
("Những ngày mới", trang 96)
- Khi vào đến con đường khuất khúc trong làng, trời nhá nhem tối.
("Những ngày mới", trang 99)
- Xe đỗ. Một cái ga nhỏ, bên mấy nếp nhà tranh chơ vơ.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Trước đình, sân gạch rộng đầy bóng tối và yên lặng; con sấu đá vẫn
phục yên trên bệ ở ngoài, hình dáng quen thuộc quá.
("Cô hàng xén", trang 167)
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- Chợ mỗi lúc một ồn ào. Người đến họp đã đông.
("Cô hàng xén", trang 172)
- Trên con đường mấp mô và đất rắn, Tâm bước những bước nhỏ và
mau.
("Cô hàng xén", trang 176)
- Cây đa cỗi và cái quán gạch vẫn đứng đợi nàng ở đầu làng. Ðường
ngõ vẫn lồi lõm vì trâu đi, hai bên vệ vẫn mùi bèo và mùi rạ ướt. Trong làng
chẳng có gì thay đổi.
("Cô hàng xén", trang 178)
- Khi tàu Nam tới tôi đáp thuyền lên, chọn chỗ cất hành lý và vui vẻ
ngó đầu ra trông một lần cuối cái bến tôi vẫn đi về trong mấy năm qua. Hai
dãy nhà lá bồng bềnh ở hai con đường quạnh quẽ đang thong thả lùi lại và
nhỏ dần.
("Tình xƣa", trang 193)
- Chỉ một lát, bến đò Tân Đệ đã khuất hẳn ven sông. Từ đó, tôi không
gặp Lan lần nào nữa.
("Tình xƣa", trang 193)
- Đến khi ngồi trên xe về qua những phố khuya vắng vẻ, tâm trí tôi mới
dần bình tĩnh lại.
("Sợi tóc", trang 201)
2.2.3. Tính chất của cảnh vật thuộc về không gian xã hội
- Tiếng trống thu không trên cái chợ của huyện nhỏ, từng tiếng một
vang xa để gọi buổi chiều.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
- Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve.
("Hai đứa trẻ", trang 126)
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- Các nhà đã lên đèn cả rồi, đèn treo trong nhà bác phở Mĩ, đèn Hoa
Kì leo lét trong nhà ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách.
("Hai đứa trẻ", trang 127)
- Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tí, và cái bếp lửa của bác Siêu
chiếu sáng một vùng đất cát.
("Hai đứa trẻ", trang 130)
- Trống cầm canh ở huyện đánh tung lên một tiếng ngắn, khô khan,
không vang động ra xa, rồi chìm ngay vào bóng tối.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất, như ma trơi.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng
trưng, chiếu ánh cả xuống đường.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố
những người, đồng và kền sáng lấp lánh, và các cửa kính sáng.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên
đường sắt.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Hai chị em còn nhìn theo cái chấm đỏ của chiếc đèn xanh trên toa sau
cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.
("Hai đứa trẻ", trang 132)
- Đoàn Thôn là một cái phố chợ tồi tàn gần ngay một huyện lỵ nhỏ ở trung
châu.
("Nhà mẹ Lê", trang 15)
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- Những đêm sáng trăng mùa hạ, cả phố bắc chõng ngồi ngoài đường
vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò và hàng vạn con muỗi vo ve.
("Nhà mẹ Lê", trang 17)
- Tâm mặc áo đi ra, để vợ ngồi trong căn phòng mát mẻ ở hàng cơm.
("Trở về", trang 23)
- Lúc bấy giờ tôi mới ngả mình ra phía sau, nhưng thấy cái đệm cứng
như gỗ đập vào lưng, tôi cúi xuống bên nhìn cái tay xe.
("Một cơn giận", trang 30)
- Con đường về ô Cầu Giấy thẳng tăm tắp và bụi mù.
("Ngƣời bạn trẻ", trang 45)
- Khi ở tàu xuống một cái ga nhỏ thì đã gần mười giờ đêm.
("Một đời ngƣời", trang 69)
- Quán đa là một cái nhà nhỏ xiêu vẹo, sắp đổ nát, ban ngày, có một bà
cụ già dọn hàng nước bán cho những người đi làm đồng, nhưng đến tối bà cụ
lại dọn hàng về.
("Ngƣời lính cũ", trang 70)
- Trông cô đi khuất vào bóng tối, tôi lại nhớ đến những ngày nào hồi
còn trẻ vẫn cùng nhau hội họp khuya trong một căn phố tối tăm ở ngoại ô Hà
Nội.
("Ngƣời bạn cũ", trang 78)
- Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa, Sơn thấy rõ như ở
gần.
("Gió lạnh đầu mùa", trang 89)
- Tôi theo ra ngoài rạp, thấy hai mẹ con bà đứng ở đầu hè, nhìn mặt
nước hồ Hoàn Kiếm phẳng lặng như tấm gương.
("Ngƣời đầm", trang 124)
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- Tôi buồn và hiểu cái lạnh lẽo của bà, lúc này có lẽ bà đang mơ màng
nghĩ đến quê hương ở tận bên kia phương tây, cái làng nhỏ ở sườn đồi.
("Ngƣời đầm", trang 123)
- Con đường sắt về Nam song song thẳng tắp dưới trời u ám, như làm
xa vắng rộng rãi thêm nỗi buồn.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 148)
- Xe đỗ. Một cái ga nhỏ, bên mấy nếp nhà tranh chơ vơ.
("Cuốn sách bỏ quên", trang 149)
- Mưa bụi vẫn bay tơi tả, hình như ở bóng tối khắp nơi dồn lại quãng
phố hẹp này.
("Tối ba mƣơi", trang 162)
- Qua cái cổng gạch cũ, cô vào hẳn trong làng. Ngõ tối hơn, đất mấp
mô vì trâu bước, nhưng cô thuộc đường lối lắm.
("Cô hàng xén", trang 166)
- Trước đình, sân gạch rộng đầy bóng tối và yên lặng; con sấu đá vẫn
phục yên trên bệ ở ngoài, hình dáng quen thuộc quá.
("Cô hàng xén", trang 167)
- Các màu đua nhau thắm tươi dưới ngón tay xinh xắn của Tâm: những
cuộn chỉ mượt, những cái cúc xà cừ, những gương lược sáng loáng.
("Cô hàng xén", trang 172)
- Các hàng quà bánh, các thức hàng rẻ tiền và vụn vặt ở thôn quê.
("Cô hàng xén", trang 172)
- Bên kia đường, mùi thơm nồi cháo nóng của chị Tư bay ra ngào ngạt.
("Cô hàng xén", trang 172)
- Ðám rước dâu theo con đường nhỏ trong làng đi ra cánh đồng. Hai
bên ngõ, người trong làng đứng xem cô dâu và chú rể mới.
("Cô hàng xén", trang 175)
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- Cây đa cỗi và cái quán gạch vẫn đứng đợi nàng ở đầu làng. Ðường
ngõ vẫn lồi lõm vì trâu đi, hai bên vệ vẫn mùi bèo và mùi rạ ướt. Trong làng
chẳng có gì thay đổi.
("Cô hàng xén", trang 178)
- Tâm buồn rầu nhìn thấu cả cuộc đời nàng, cuộc đời cô hàng xén từ
tuổi trẻ đến tuổi già toàn khó nhọc và lo sợ, ngày kia như tấm vải thô sơ.
Nàng cúi đầu đi mau vào trong ngõ tối.
("Cô hàng xén", trang 180)
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