ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

BÙI TIẾN DŨNG

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TRẦN ĐÌNH SỬ
VỀ THI PHÁP HỌC

CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VĂN HỌC
MÃ SỐ: 60 22 32

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VĂN HỌC

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN KHÁNH THÀNH

Hà Nội, tháng 10 - 2009

1

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thiện đƣợc cuốn luận văn này, em xin bày tỏ lòng
biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hƣớng dẫn PGS.TS. Trần Khánh
Thành - ngƣời đã tận tình, chu đáo, hƣớng dẫn em trong suốt
quá trình thực hiện luận văn.
Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy giáo, cô giáo,
cán bộ của Khoa Văn học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn đã nhiệt tình giảng dạy, trang bị tri thức khoa học cho
em từ khi còn là sinh viên đến khi hoàn thành luận văn này.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, giúp đỡ, tạo
điều kiện về mọi mặt của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, các phòng
ban chức năng, Tổ bộ môn Ngữ văn của Trƣờng Dự bị Đại học
Dân tộc Trung ƣơng Việt Trì - Phú Thọ.
Qua đây xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, ngƣời thân
đã giúp đỡ động viên tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận
văn này.
Xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009
Ngƣời thực hiện

Bùi Tiến Dũng
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PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

1.1. Thi pháp học xuất hiện rất sớm trong lịch sử nghiên cứu, phê
bình văn học trên thế giới với công trình "Nghệ thuật thi ca" (Poetika)
của Aristote (384 - 322 TCN). Nội dung của thi pháp học đƣợc khởi
nguồn nuôi dƣỡng bằng sự cộng hƣởng của tƣ duy khoa học thời đại mà
Aristote đề xuất: Đó là sự phát triển của tƣ duy khoa học duy vật biện chứng
về sự vận động và phát triển của sự vật hiện tƣợng, xã hội; của lôgic học
nghiêm ngặt; của sự đăng đối hài hòa giữa nội dung - hình thức của sự vật,
hiện tƣợng. Mà tinh thần xuyên suốt làm nên khuôn hình của thi pháp học là
tƣ duy khoa học duy vật biện chứng; là khả năng mã hoá, vật chất hoá thế
giới tinh thần, thế giới nghệ thuật thông qua hệ thống công cụ, hệ thống hình
thức khách quan.
Hơn 2000 năm, hơn 20 thế kỷ từ ngày đƣợc định danh, trên trục
thời gian xuyên thiên niên kỷ và trong chiều kích không gian vũ trụ toàn
thế giới, tinh thần thi pháp học từ Aristote đƣợc tiếp thu, bổ sung trên cơ
sở những thành tựu của ngành khoa học xã hội nhân văn, đặc biệt là
khoa học ngôn ngữ, chủ nghĩa thực chứng, khoa học lịch sử... Do đó, thi
pháp học hiện đại, khởi nguồn từ Trƣờng phái hình thức Nga, đã phục
hƣng khoa học thi pháp trong thế kỷ XX và tiếp tục ở thế kỷ XXI. Ngày
nay, trong nghiên cứu, phê bình văn học, thi pháp học đã trở nên quen
thuộc. Trần Đình Sử gọi thi pháp là bộ môn khoa học cổ xƣa nhất, đồng
thời cũng là bộ môn hiện đại nhất của khoa học nghiên cứu văn học.
Trần Đình Sử khẳng định "Thi pháp học là một danh từ mới nhƣng
không xa lạ. Đó là tên gọi một bộ môn cổ xƣa nhất nhƣng cũng là bộ
môn hiện đại nhất của nghiên cứu văn học, đang đem lại cho ngành này
những luồng sinh khí mới" [77, trg 7].
1.2. Trong lịch sử nhân loại, giao lƣu là một xu hƣớng tất yếu
trong các hoạt động của đời sống xã hội. Giao lƣu văn hóa luôn đi kèm
với giao lƣu kinh tế, giao lƣu chính trị, con ngƣời. Hoạt động giao lƣu
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trên các lĩnh vực của đời sống xã hội là thể hiện sự phát triển, trình độ
phát triển xã hội của dân tộc, giữa các dân tộc và khu vực trên thế giới.
Văn hóa Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hƣớng trên.
Đặt thi pháp học trong dòng chảy của sự giao lƣu văn hóa, chúng
ta có thể thấy sự xuất hiện, phát triển của bộ môn khoa học này trong
suốt mấy chục năm qua là một xu hƣớng tất yếu.
Hơn ba chục năm tồn tại và phát triển thi pháp học ở Việt Nam có
sự đóng góp công sức, trí tuệ của tập thể đông đảo các nhà nghiên cứu
văn học theo hƣớng thi pháp học [46, trg 62-64; 78, trg 13-25]. Nhƣng
hầu hết các nhà nghiên cứu chọn thi pháp học, còn rất ít ngƣời vinh dự
đƣợc thi pháp học chọn. Hơn nữa, mỗi một lĩnh vực của đời sống xã hội
đều có những nguyên tắc riêng chỉ có những ngƣời nào làm cho lĩnh vực
mình chọn trở nên có hồn vía, phát triển thì mới đƣợc chính lĩnh vực ấy
vinh danh. Nhắc đến thi pháp học ở Việt Nam rất nhiều nhà nghiên cứu
nhắc ngay đến Trần Đình Sử nhƣ một nhà khoa học tiêu biểu nhất.
Để có đƣợc vị trí hàng đầu trong lĩnh vực thi pháp học ở Việt
Nam, Trần Đình Sử phải nỗ lực để vƣợt lên chính mình, vƣợt qua ranh
giới, giới hạn thời đại bằng sự say mê khoa học, bằng sự dũng cảm, bằng
niềm tin vào tƣơng lai và bằng ý chí "Sinh ƣ nghệ, tử ƣ nghệ". Mà tựu
trung lại là xuất phát từ sự lặng thầm, miệt mài học tập, nghiên cứu thi
pháp học. Trong hơn nửa thế kỷ học tập, giảng dạy, nghiên cứu văn học
Trần Đình Sử ghi đƣợc nhiều dấu mốc quan trọng. Từ công việc giảng
dạy, nghiên cứu, đến những công trình nghiên cứu và những giải thƣởng
cao quí [76, trg 7-8]. Riêng về các công trình nghiên cứu thi pháp học,
nghiên cứu văn học theo hƣớng thi pháp học phải kể đến: Thi pháp thơ
Tố Hữu (1987), Những thế giới nghệ thuật thơ (1995), Lý luận và phê
bình văn học (1996), Dẫn luận thi pháp học (1998). Mấy vấn đề về thi
pháp văn học trung đại Việt Nam (1999). Văn học và thời gian (2001),
Thi pháp Truyện Kiều (2001)...
Đó là những căn cứ để chúng ta chờ đợi những đóng góp quan
trọng tiếp theo của Trần Đình Sử về thi pháp học.
4

1.3. Hiện nay, yêu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học văn là vấn đề
mang tính thời sự, đƣợc đặt ra cấp thiết. Mặc dù, đã có những kết luận
mang tính pháp qui về yêu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học; tuy nhiên,
trong thực tế, việc hiểu và thực hiện của giáo viên và học sinh vẫn còn
nhiều điều chƣa thống nhất [97].
Chúng tôi không có tham vọng bàn sâu về lý luận hay ứng dụng
cho đổi mới phƣơng pháp dạy học văn. Bởi nội dung này là thiết thực, cấp
bách nhƣng nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của đề tài. Điều mà chúng tôi
quan tâm là, thông qua tìm hiểu, nghiên cứu về thi pháp học và những đóng
góp của Trần Đình Sử về thi pháp học trên cả hai bình diện lý luận và ứng
dụng trong nghiên cứu văn học Việt Nam, sẽ góp thêm tiếng nói đổi mới
phƣơng pháp dạy học văn, khi đƣa thi pháp học hƣớng dẫn học sinh, giáo
viên tiếp cận giờ dạy văn. Các lý do mà chúng tôi quan tâm:
1. Thi pháp học là một bộ môn khoa học. Tính khoa học của thi pháp
học đem lại tƣ duy khoa học cho ngƣời tiếp cận: Tƣ duy hệ thống cấu trúc,
tƣ duy lôgich, biện chứng, tƣ duy văn học, nghệ thuật, triết học, mỹ học.
2. Các phạm trù của thi pháp học là lựa chọn có tính chất công cụ
và phƣơng pháp để giúp ngƣời tiếp nhận có cái nhìn khoa học, chủ động,
sáng tạo. Vì thế, sẽ khắc phục lối bình tán chủ quan thiếu căn cứ, quan
niệm tuyệt đối hóa nội dung, chỉ cần ghi nhớ nội dung văn học.
3. Việc dạy học văn theo tinh thần thi pháp học là xu hƣớng chung
của thế giới. Ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều điều kiện thuận lợi: Đội
ngũ nhà thi pháp học hùng hậu, có nhiều chuyên luận, tiểu luận về việc
đƣa thi pháp học tiếp cận giờ giảng văn [81, 40, 30], nhiều nội dung của
sách giáo khoa và đề thi coi trọng hơn tới hình thức nghệ thuật. Hơn
nữa, tinh thần thi pháp học phù hợp cho tƣ duy ngƣời giáo viên hiện đại.
Bởi vì: "ngƣời giảng văn phải giải mã đƣợc ngôn ngữ tác phẩm, khám
phá ra cấu trúc nội tại, tìm ra ý nghĩa của từng yếu tố hình thức, kĩ thuật
trong việc thể hiện nội dung. Nếu nhà văn đi tìm cho nội dung một hình
thức thích hợp nhất thì ngƣời giảng văn lại dựa vào hình thức để tìm đến
nội dung của tác phẩm. Nhƣ vậy, không có hình thức thuần túy mà chỉ có
5

hình thức của một nội dung nhất định mà thôi. Tính nghệ thuật của tác
phẩm chính là sự phù hợp nhất, thống nhất cao độ giữa hình thức và nội
dung" [84, trg 118].
Dung hòa giữa những lý do khách quan và chủ quan, chúng tôi
chọn đề tài “Những đóng góp của Trần Đình Sử về thi pháp học” làm
đối tƣợng nghiên cứu của luận văn này.
2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ.

Sức bật của tuổi trẻ, cộng hƣởng bởi niềm say mê khoa học, niềm
tin vào sức mạnh dân tộc sau ngày giải phóng thống nhất đất nƣớc là
động lực thôi thúc Trần Đình Sử học tập, nghiên cứu thi pháp học ngay
trên quê huơng của thi pháp học hiện đại. Sau khi về nƣớc với sự hiểu
biết sâu rộng , Trần Đình Sử chủ động, tích cực đƣa thi pháp vào nghiên
cứu văn học Việt Nam. Lần lƣợt những tiểu luận,chuyên luận về thi pháp
học đƣợc Trần Đình Sử công bố (từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay)
đã gây đƣợc tiếng vang đặc biệt. Sự thành công bƣớc đầu ấy đƣợc nhiều
đồng nghiệp và đông đảo giới nghiên cứu phê bình, cổ vũ, ghi nhận.
Năm 1989 (nghĩa là sau gần 10 năm, kể từ khi những tiểu luận,
chuyên luận về thi pháp học của Trần Đình Sử đƣợc công bố) trên Tạp
chí văn học số 3, Lã Nguyên "đánh" những tiếng trống cổ vũ đầu tiên.
Rất quan tâm đến sự hấp dẫn của thi pháp học ở Việt Nam, Lã Nguyên
nhận thấy: "quả là thơ Tố Hữu đã đƣợc phân tích đánh giá kĩ lƣỡng ở
nhiều cấp độ khác nhau trên cả mặt nội dung và hình thức, nhƣng nghiên
cứu tác phẩm của nhà thơ này từ góc độ tiếp cận của thi pháp học thì cho
đến nay vẫn còn là mảnh đất trống" [61, trg 74].
Trên tinh thần khoa học nghiêm túc, dân chủ, Lã Nguyên thấy
đƣợc thành công của Trần Đình Sử ở Thi pháp thơ Tố Hữu trên hai
phƣơng diện ứng dụng và lý luận thi pháp học. Ứng dụng thi pháp học
vào nghiên cứu một đơn vị cụ thể, chính là đƣa lý luận vào thực tiễn. Lã
Nguyên viết: "trong chuyên luận của Trần Đình Sử, mọi đơn vị nghệ
thuật, từ đơn vị vĩ mô nhƣ tác phẩm, thể tài đến đơn vị vi mô nhƣ nhịp
điệu, câu, chữ đều đƣợc quy về một kiểu tƣ duy nghệ thuật, một kiểu
quan hệ giữa chủ thể và khách thể phản ánh, giữa nhà thơ và phƣơng
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thức, phƣơng tiện thể hiện. Còn lôgíc phát triển của hình thức thơ trong
sáng tác của Tố Hữu đƣợc lý giải thông qua sự vận động của các loại
hình nội dung (từ thể tài đời tƣ, thế sự đến thể tài lịch sự - dân tộc) và sự
vận động của quan niệm nghệ thuật về con ngƣời, về thế giới của bản
thân tác giả. Nhờ thế, qua chuyên luận này ngƣời đọc tiếp nhận đƣợc
một cái nhìn bao quát về toàn bộ sáng tác của Tố Hữu nhƣ một chỉnh thể
nghệ thuật không ngừng vận động trong sự thống nhất toàn vẹn của nó"
[61, tr 76]. Đồng thời, từ kiến giải thực tiễn sẽ nâng tầm lý luận, nâng
tầm khoa học, trên tinh thần đó, Lã Nguyên đi đến khẳng định: "Thi
pháp thơ Tố Hữu là một công trình khoa học nghiêm túc. Không có gì là
quá đáng nếu nói rằng chuyên luận này với việc đƣa ra hàng loạt khái
niệm phạm trù công cụ mới nhƣ hình thức quan niệm, quan niệm nghệ
thuật về con ngƣời... Trần Đình Sử đã góp phần hoàn thiện, nâng lên
đỉnh cao mới một hƣớng thi pháp học hiện đại do ngành nghiên cứu văn
học Xô Viết gợi ý… Đây là một trong những hƣớng thi pháp học hiện
đại có nhiều triển vọng nhất, bởi nó mở ra khả năng giải quyết hàng loạt
vấn đề mà mỹ học nhiều thế kỷ đặt ra nhƣng chƣa có câu trả lời thỏa
đáng" [61, trg 78].
Năm 1991, Nguyễn Lai, qua Sức mạnh lý giải của hệ thống qua
công trình "Thi pháp thơ Tố Hữu" in trong sách Ngôn ngữ và sáng tạo
văn học [49], đã nhận ra khả năng ứng dụng cao của thi pháp học trong
nghiên cứu văn học. Đó là, việc Trần Đình Sử bằng thao tác hai chiều,
vừa phát hiện vừa lý giải - của phƣơng pháp hệ thống thể hiện ở các cấp
độ, thể tài, hình tƣợng, ngôn ngữ, đã tạo thêm nhiều cái lý cho việc "tháo
gỡ" quá trình sáng tạo nghệ thuật. "Nói khác, trong thế lý giải để phát
hiện hệ thống ở đây, Trần Đình Sử đã cố gắng tạo ra cái lý từ sức sống đích
thực của nghệ thuật để trả về cho sự lí giải đúng yêu cầu đặt ra của thi pháp
học" [49, trg 91-92]. Và, cũng chính từ việc vận dụng tính hệ thống của thi
pháp, Nguyễn Lai nhận thấy điểm nữa "Trần Đình Sử đã đƣa lại một bƣớc
tiến đáng kể trong việc nhận dạng và lí giải mối quan hệ giữa nội dung và
hình thức gắn với quá trình tạo nghĩa của nghệ thuật thơ" [49, trg 99].
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Khi thi pháp học đi vào đời sống văn học, đi vào giảng đƣờng đại
học (qua nghiên cứu phê bình văn học, qua giảng dạy hƣớng dẫn nghiên
cứu khoa học) thì cũng là lúc có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm hơn đến
thi pháp học trên bình diện nghiên cứu khoa học, giao lƣu văn hóa, tổng
hợp đánh giá... Vì lẽ đó, thi pháp học của Trần Đình Sử đƣợc trích dẫn,
định hƣớng, ghi nhận đóng góp khá toàn diện.
Nguyễn Văn Dân là tác giả quen thuộc trong giới nghiên cứu phê
bình văn học Việt Nam. Trong chuyên luận Phương pháp luận nghiên
cứu văn học (2004), một chuyên luận thuộc loại đầu tiên về lĩnh vực vô
cùng khó khăn và phức tạp, là cuốn sách mang tính chất đúc kết thành
tựu về phƣơng pháp luận và về phƣơng pháp của ngoài nƣớc lẫn trong
nƣớc, Nguyễn Văn Dân trên quan điểm biện chứng giữa cái chung và cái
riêng, đi tìm cái chung trong cái riêng để chia tách các phƣơng pháp
nghiên cứu văn học, đã xếp thi pháp học vào mục phƣơng pháp hình thức
với quan niệm "phƣơng pháp hình thức là phƣơng pháp phân tích có khía
cạnh hình thức nghệ thuật của tác phẩm văn học - nghệ thuật để rút ra ý
nghĩa thẩm mĩ của chúng" [8, trg 76].
Nguyễn Văn Dân nhận thấy qua việc ứng dụng "phương pháp hình
thức" vào nghiên cứu văn học của thi pháp học đã xác lập đƣợc vị trí của
thi pháp học ở Việt Nam cũng nhƣ ngƣời áp dụng, nghiên cứu nó.
Nguyễn Văn Dân khẳng định "một cuốn sách chuyên luận đầu tiên ứng
dụng thi pháp học ở nƣớc ta thời hiện đại, đó là công trình Thi pháp thơ
Tố Hữu của GS Trần Đình Sử, viết xong từ năm 1985... Đây là cuốn sách
đầu tên gọi tên đích danh thuật ngữ thi pháp” [8, trg 89] . Quan trọng
hơn, Nguyễn Văn Dân còn khẳng định qua việc lý giải thơ Tố Hữu bằng
khoa học thi pháp, Trần Đình Sử đƣa ra công thức rất tiện lợi cho nhiều
ngƣời: "Từ đấy, công trình của Trần Đình Sử đã trở thành khuôn vàng
thƣớc ngọc cho một loạt các cuốn sách nghiên cứu về thi pháp” [8, trg 92].
Bốn năm sau, trong tiểu luận Văn học Việt Nam đổi mới trong bối cảnh
giao lưu văn hóa quốc tế, Nguyễn Văn Dân cho rằng việc xuất hiện thi
pháp học ở Việt Nam là tất yếu trong xu thế giao lƣu quốc tế của văn
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học, văn hóa và đƣơng nhiên Nguyễn Văn Dân vẫn bảo lƣu quan điểm
đánh giá cao vai trò, vị trí và khả năng ứng dụng nghiên cứu của thi pháp
học mà Trần Đình sử học tập nghiên cứu và vận dụng [9].
Một lần nữa từ sự so chiếu, đối sánh với các mô hình tiếp cận khác
các cách đọc khác (cách đọc triết học, đạo đức học, chính trị học...), Lã
Nguyên chứng minh Thi pháp Truyện Kiều của Trần Đình Sử là cách đọc
văn hóa. Cách đọc này đòi hỏi nhà nghiên cứu phải sử dụng một hệ
thống thao tác, phƣơng pháp tƣơng ứng. Nhìn từ góc độ tiếp cận ấy, Lã
Nguyên thấy "đƣợc chiếu rọi qua cái mô hình đọc theo hƣớng thi pháp
học hiện đại của Trần Đình Sử, Truyện Kiều của Nguyễn Du bỗng ánh
lên những vẻ đẹp mới, ý nghĩa mới mà trƣớc kia, bằng những cách đọc
cũ, ta chƣa thể phát hiện, không thể nhìn thấy” [62, trg 74].
Đỗ Lai Thúy nhìn thi pháp học một cách khái quát, từ sự xuất hiện
tới khi phát triển, chỉ ra đƣợc sự khác biệt khá rõ ràng giữa thi pháp học
truyền thống và thi pháp học hiện đại, giữa thi pháp học Châu Âu và thi
pháp học ở Nga. Từ góc nhìn về sự lan tỏa của thi pháp học, Đỗ Lai
Thúy thấy thi pháp học cập bến ở Việt Nam với sự đƣa đƣờng, chỉ lối
của Trần Đình Sử và Đỗ Đức Hiểu. Về phần Trần Đình Sử, Đỗ Lai Thúy
có đánh giá về Thi pháp thơ Tố Hữu và Thi pháp Truyện Kiều, nhƣng
không đi ra ngoài những đánh giá của Lã Nguyên, Nguyễn Lai trƣớc đó.
Do cách tiếp cận "lấy sọt úp voi" ( Coi phƣơng pháp phê bình thi pháp
học nhƣ toàn bộ khoa học thi pháp) nên Đỗ Lai Thúy chƣa có cái nhìn
thỏa đáng về thi pháp học của Trần Đình Sử [88].
Có lẽ nhờ cái duyên đƣợc làm Tuyển tập Trần Đình Sử mà Nguyễn
Đăng Điệp có điều kiện tiếp xúc với Trần Đình Sử một cách hệ thống,
khoa học cả về con ngƣời lẫn con đƣờng khoa học. Chẳng lạ gì mà qua
Con đường khoa học của Trần Đình Sử [16], Nguyễn Đăng Điệp có cái
nhìn bao quát về thi pháp học của Trần Đình Sử. Nguyễn Đăng Điệp đã
chứng minh đƣợc vị trí, vai trò, ảnh hƣởng của thi pháp học Trần Đình
Sử đối với nghiên cứu phê bình văn học ở Việt Nam. Nguyễn Đăng Điệp
viết: "Trần Đình Sử là ngƣời giới thiệu vào Việt Nam một cách đầy đủ
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và có hệ thống nhất về thi pháp học,... Phải đến Trần Đình Sử, thi pháp
học hiện đại mới có tầm ảnh hƣởng rộng lớn đến đời sống nghiên cứu và
phê bình văn học”[16, trg10]. Bài viết này của Nguyễn Đăng Điệp là gợi
ý trực tiếp cho chúng tôi trong quá trình chuẩn bị luận văn.
Gần đây, trên Nghiên cứu Văn học, Trần Đình Sử đã bình tĩnh nhìn
lại con đƣờng nghiên cứu thí pháp học ở Việt Nam với đôi mắt của
ngƣời trong cuộc. Trong bài viết Thi pháp học hiện đại trong nghiên cứu
văn học ở Việt Nam thế kỷ XX, Trần Đình Sử lý giải vì sao thi pháp học
lại phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam; đặc biệt, là đóng góp của chính mình
vào sự phát triển chung đó. Từ việc học tập, tiếp thu ảnh hƣởng thi pháp
học từ các bậc tiền bối, đến việc vận dụng trong nghiên cứu ứng dụng,
đánh giá một cách dân chủ, khách quan, Trần Đình Sử khẳng định mình
"là ngƣời đầu tiên giới thiệu và vận dụng các phạm trù thi pháp học quan
trọng" và "đề ra mô hình: quan niệm nghệ thuật về con ngƣời, không
gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, cốt truyện nghệ thuật, phƣơng thức
lời văn nghệ thuật... Coi đó nhƣ một mẫu số chung để đi tìm đặc sắc
riêng của thế giới nghệ thuật nhƣ là các tử số, chứ không phải để áp
dụng trực tiếp một cách thô thiển" [78, trg 19-20].
Bài viết này là sự gợi ý trực tiếp, cùng với bài viết của Nguyễn
Đăng Điệp, cho quá trình chuẩn bị luận văn của chúng tôi.
Là một trong những nhà lý luận văn học hàng đầu hiện nay,
Phƣơng Lựu luôn trăn trở với sự phát triển của lý luận văn học nƣớc nhà.
Trong bài viết Lý luận văn học trên đường hội nhập và phát triển [56],
tác giả đã đánh giá sát đúng tình hình phát triển lý luận văn học ở Việt
Nam. Mặc dù ở phía trƣớc còn nguyên đòi hỏi lý luận văn học của ta
phải phát triển từ yếu tố lên cấp độ hệ thống. Tuy vậy, Phƣơng Lựu cũng
đã ghi nhận những thành quả của lý luận văn học Việt Nam đạt đƣợc.
Phƣợng Lựu đi đến khẳng định "Trong nghiên cứu, phê bình đều gắn với
những tác phẩm cụ thể. Thì có thể thấy hiện tƣợng vận dụng lý thuyết
của một trƣờng phái lý luận nhất định để triển khai vấn đề... Nhƣng tiêu
biểu nhất về mặt này là những công trình về thi pháp của Trần Đình Sử"
[56, trg 8]. Nhận thấy thi pháp học của Trần Đình Sử đƣợc tiếp thu thành
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tựu từ nhiều trƣờng phái nên có sự phát triển đầy triển vọng, Phƣơng
Lựu viết "chính vì hút nhụy từ nhiều tinh hoa nhƣ vậy (tất nhiên không
bao giờ có thể tận nguồn) cho nên thi pháp hóa ở Trần Đình Sử mang
một xung lực mạnh, nó có thể và đã triển khai sự vận dụng vào việc
nghiên cứu văn học nƣớc nhà trên ba cấp độ.... nhƣng ở mỗi cấp độ lại
còn vẫn chứa đựng thêm những khía cạnh lý luận tƣơng ứng"[56, trg 8].
Nhƣ vậy, qua những bài viết trên về thi pháp học của Trần Đình
Sử chúng tôi nhận thấy:
Thứ nhất: Đa phần các bài viết đều ghi nhận, cổ vũ những đóng góp của
Trần Đình Sử về thi pháp học trên cả hai phƣơng diện lý luận và ứng dụng.
Thứ hai: Trong khi nhìn nhận, đánh giá, do cách tiếp cận, mà một
số bài viết chƣa đánh giá thỏa đáng những đóng góp của Trần Đình Sử
về thi pháp học, trên phƣơng diện lý luận, ứng dụng; ở sức lan tỏa tới
tinh thần đổi mới tƣ duy nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam.
Thứ ba: Mặc dù có những bài viết khá hệ thống về đóng góp của
Trần Đình Sử nhƣng theo chúng tôi, đó chỉ là những gợi ý để chúng tôi
triển khai, phát triển luận văn theo một cấu trúc khác.
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu.
Công trình nghiên cứu của Trần Đình Sử khá phong phú gồm hàng
chục chuyên luận về lý luận văn học, về văn học sử nhƣng chúng tôi chỉ
tập trung đi sâu nghiên cứu những đóng góp của Trần Đình Sử về thi
pháp học trên cả hai bình diện: Lý luận và thực tiễn nghiên cứu.
3.2. Phạm vi nghiên cứu.
Luận văn tập trung khảo sát những công trình lý luận về thi pháp
học, những chuyên luận, tiểu luận nghiên cứu văn học theo hƣớng thi
pháp học của Trần Đình Sử, những bài viết về các công trình thi pháp
học của Trần Đình Sử.
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp.
Phân tích, tổng hợp là phƣơng pháp khá quen thuộc của ngƣời
nghiên cứu văn học. Thi pháp học của Trần Đình Sử là cả một hệ thống,
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một chỉnh thể toàn vẹn. Muốn tìm hiểu ngƣời viết cần phải tháo gỡ, chia
tách hệ thống, chỉnh thể thành bộ phận để đánh giá xem xét; đồng thời,
phải khái quát để nâng cao vấn đề. Mục tiêu là đánh giá thỏa đáng đóng
góp về thi pháp học của Trần Đình Sử.
4.2. Phƣơng pháp tiếp cận hệ thống.
Phƣơng pháp tiếp cận hệ thống đòi hỏi ngƣời nghiên cứu phải có
tri thức hệ thống về quan hệ biện chứng, lý luận văn học, văn học sử...
Tóm lại là hài hòa giữa hệ thống và tính cụ thể. Bản thân khoa học thi
pháp là một hệ thống tri thức đa ngành, do đó tiếp cận hệ thống sẽ thấy
đƣợc tính ổn định cũng nhƣ vận động phát triển của đối tƣợng.
4.3. Phƣơng pháp so sánh văn học.
So sánh là phƣơng pháp phổ biến trong tƣ duy nhận thức của con
ngƣời. Phƣơng pháp so sánh trong nghiên cứu văn học vừa có thuộc tính
phổ biến vừa mang tính đặc thù. Chúng tôi sử dụng so sánh đồng đại và
lịch đại để thấy đƣợc bản chất của đối tƣợng trong so sánh. Do khả năng
nhận thức còn hạn chế luận văn này dừng lại ở mức độ thấp, đặt Trần
Đình Sử bên cạnh những nhà thi pháp học đƣơng đại và lịch đại để nhận
diện rõ hơn, chính xác hơn vị trí, vai trò, đóng góp của Trần Đình Sử.
4.4. Phƣơng pháp tiếp cận lịch sử - xã hội.
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn hình thành và phát triển trong
bối cảnh lịch sử - văn hóa. Do đó chúng tôi sử dụng phƣơng pháp tiếp
cận lịch sử - xã hội, nhằm đặt đối tƣợng vào đúng vị trí, tọa độ để đánh
giá. Thi pháp học là khoa học nghiên cứu khách quan hình thức nghệ
thuật đó là lý do chúng tôi sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu này tránh
những suy diễn chủ quan.
5. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chƣơng
- Chƣơng 1: Thi pháp học và tình hình nghiên cứu thi pháp học
hiện đại ở Việt Nam.
- Chƣơng 2: Những đóng góp của Trần Đình Sử về lý luận thi pháp.
- Chƣơng 3: Thành tựu nghiên cứu văn học của Trần Đình Sử từ
hƣớng thi pháp học.
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NỘI DUNG
CHƢƠNG 1:
THI PHÁP HỌC VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
THI PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM
Thi pháp học là bộ môn khoa học có hàng nghìn năm tuổi, đeo trên
ngực hàng chục "huân chương cao quí" do giới nghiên cứu, phê bình văn
học sắc phong vì có "chiến công" "giải phóng" hình thức nghệ thuật,
nâng hình thức nghệ thuật trong cái nhìn độc lập, biện chứng với nội dung
của chỉnh thể nghệ thuật và giữ cho văn học hƣơng vị đặc trƣng nghệ thuật
đƣợc thanh khiết, cao quí. Hình dung nhƣ thế để thấy rằng, không thể viết
một tiểu luận, chuyên luận về thi pháp học là có thể phản ánh đƣợc toàn diện
sự vận động và phát triển cũng nhƣ đặc trƣng của thi pháp học.
Viết luận văn này chúng tôi có đặt thành một chƣơng: Thi pháp học và
tình hình nghiên cứu thi pháp học hiện đại ở Việt Nam. Đặt tên chƣơng nhƣ
vậy, nhƣng chúng tôi chỉ hƣớng tới mục tiêu trong giới hạn hẹp:
- Làm rõ nội dung các thuật ngữ, khái niệm liên quan tới phạm vi,
đối tƣợng của luận văn.
- Đánh giá, nhận xét một cách khái quát về thi pháp học trên thế
giới và thi pháp học ở Việt Nam.
- Mục tiêu là dựng dòng chảy của thi pháp học trên thế giới từ cổ
đại tới đƣơng đại, của thi pháp học hiện đại ở Việt Nam từ những năm 80
trở lại đây. Qua đó, nhằm tạo phông nền để đánh giá khách quan, thỏa đáng
đóng góp của Trần Đình Sử về thi pháp học. Do vậy, mọi sự đi sâu, đánh giá
toàn diện về thi pháp học nói chung đều nằm ngoài lựa chọn của chúng tôi.
1.1. THI PHÁP HỌC VÀ CÁC PHẠM TRÙ THI PHÁP

1.1.1. Khái niệm thi pháp, thi pháp học.
Khái niệm thi pháp, thi pháp học đƣợc giới nghiên cứu phê bình
văn học quan tâm không chỉ ở quan niệm về một ngành khoa học mà
chính là ở quan niệm thƣờng trực về bản thể luận văn học.
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Các công trình, tiểu luận về thi pháp học hoặc nghiên cứu văn học
theo hƣớng thi pháp học đều khẳng định thuật ngữ thi pháp xuất hiện từ
thời cổ đại, trong công trình "kinh điển" của Aristote "Nghệ thuật thi ca"
(cách đây hơn 2300 năm). Thuật ngữ thi pháp (poetics, póetique) có nội
hàm khởi thủy là cách, biện pháp, phƣơng pháp mô phỏng, bắt chƣớc để
sáng tạo văn học. Nội hàm này đƣợc Aristote đề xuất: "Sử thi, bi kịch thì
cũng nhƣ hài kịch và thơ ca tụng tửu thần, đại bộ phận nhạc sáo, nhạc
đàn lục huyền - tất cả những cái đó, nói chung đều là, những nghệ thuật
mô phỏng, giữa chúng có ba điểm khác nhau; hoặc thực hiện sự mô
phỏng bằng cái gì hoặc mô phỏng cái gì; hoặc mô phỏng nhƣ thế nào cho nên không phải lúc nào cũng giống nhau cả" [1, trg 11-12]... Về sau,
các nhà nghiên cứu thƣờng dịch là nghệ thuật thơ ca, phép làm thơ. Từ
điển Tiếng Việt [95] năm 1997, Hoàng Phê chủ biên, hiểu thi pháp là
phƣơng pháp, qui tắc làm thơ; Sổ tay từ Hán Việt do Phan Văn Các, Lại
Cao Nguyện biên soạn năm 1989 [7], hiểu thi pháp có hai nghĩa: 1. Phép
làm thơ, 2. Nghệ thuật thơ văn. Còn Từ điển của Pháp 1998 cho biết thi
pháp xuất phát từ động từ tiếng Hi Lạp nghĩa là "làm" . Nó có ba nghĩa:
1. Nghệ thuật cấu tạo thơ. 2. Lý thuyết thuộc về bên trong của văn bản.
3. Toàn bộ những lựa chọn thuộc về văn học đƣợc nhà văn thực hiện
trong tác phẩm [31, trg 30]. Nhƣ thế, thuật ngữ thi pháp từ khởi thủy tới
hiện đại đƣợc bổ sung, mở rộng nội hàm. Tuy vậy, thuật ngữ này luôn
bảo lƣu hai nét nghĩa: 1. Cách làm thơ. 2. Tính nghệ thuật đƣợc nhà văn
lựa chọn để sáng tạo văn chƣơng.
Ở Trung Quốc, thuật ngữ thi pháp thƣờng đƣợc các học giả từ đời
Tống trở đi nói tới: Thế kỷ XIII có sách Thi pháp chính tông của Yết
Khê Tƣ; thế kỷ XVI có Thi pháp chính luận của Phó Nhƣợc Kim. Nội
dung đƣợc nói tới của thuật ngữ thi pháp thƣờng là phép làm thơ, vận
luật thơ, hay là những nguyên tắc tạo hình, cấu tứ, cốt cách [69, trg 55].
Ở Việt Nam, khái niệm thi pháp, thi pháp học xuất hiện khá muộn,
phải đến những năm 80 của thể kỷ XX mới đƣợc xác định. Theo Nguyễn
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Xuân Kính thuật ngữ thi pháp, thi pháp học xuất hiện sớm nhất trong các
bài báo: Một số vấn đề lý thuyết chung về mối quan hệ văn học dân gian
với văn học viết của Lê Kinh Khiên (1980), Về việc nghiên cứu thi pháp
văn học dân gian của Chu Xuân Diên (1980), Chung quanh khái niệm thi
pháp trong khoa nghiên cứu văn học Xô Viết hiện nay của Vƣơng Trí
Nhàn (1981) [46, trg 53-56]. Và, chỉ đến Trần Đình Sử trong chuyên
luận Thi pháp thơ Tố Hữu năm 1985, thi pháp, thi pháp học mới đƣợc
hiểu, sử dụng theo nội hàm hiện đại. Nguyễn Văn Dân cho rằng, thuật ngữ thi
pháp, thi pháp học,qua cách hiểu, giải thích và tiếp nhận ở Trần Đình Sử, đã
mang tính nghề nghiệp, có khả năng ứng dụng cao. Nguyễn Văn Dân
viết:“thuật ngữ thi pháp hay thi pháp học đƣợc dùng để chỉ một khái niệm
nghề nghiệp mới, dễ có khả năng khái quát hóa thành các công thức, các
mô hình, các qui phạm có khả năng vận dụng, thao tác” [9, trg 23].
Giữa thi pháp và thi pháp học có mối quan hệ qua lại biện chứng,
đó là: quan hệ giữa đối tƣợng - khoa học về đối tƣợng ấy,giữa nghệ thuật
- khoa học, giữa cụ thể - trừu tƣợng, khái quát. Về quan hệ giữa thi pháp
và thi pháp học, Nguyễn Xuân Kính giải thích: "thi pháp là một tồn tại
khách quan, là cái có trƣớc, nó xuất hiện từ khi loài ngƣời bắt đầu biết
sáng tạo nghệ thuật một cách tự giác. Thi pháp học là khoa học nghiên
cứu về thi pháp, là cái có sau” [46, trg 20]. Chính vì thi pháp có nội hàm
rộng chứa đựng trong nó vừa là văn học, vừa là quá trình văn học; do đó,
thuật ngữ thi pháp và thi pháp học thuộc vào số những thuật ngữ đƣợc sử
dụng sớm nhất và có sức sống lâu dài nhất của khoa nghiên cứu văn học.
Trong các ngành khoa học, chúng ta thấy có hiện tƣợng tên gọi
của khoa học thƣờng trùng khít hoàn toàn với tên gọi của đối tƣợng mà
nó nghiên cứu nhƣ: Lịch sử vừa là lịch sử trong thực tế vừa là sử học;
phong cách vừa là đối tƣợng của phong cách học vừa là khoa học về
phong cách. Thuật ngữ thi pháp cũng vậy, "khái niệm này cũng vừa chỉ
khoa học nhƣng cũng vừa chỉ các thuộc tính của các hiện tƣợng văn học
mà nó nghiên cứu" [44, trg 32]. Ở Việt Nam, mặc dù có sự phân biệt thi
pháp và thi pháp học, nhƣng trong nghiên cứu vẫn đồng nhất tên gọi vừa
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là đối tƣợng vừa là khoa học về đối tƣợng ấy, ví nhƣ: Thi pháp thơ Tố
Hữu, Thi pháp Truyện Kiều (Trần Đình Sử), Thi pháp ca dao (Nguyễn
Xuân Kính), Thi pháp thơ Huy Cận (Trần Khánh Thành)....
Nếu nhƣ nội dung thuật ngữ thi pháp đƣợc hiểu khá thống nhất thì
khái niệm thi pháp học cho đến nay còn nhiều sự khác biệt [xem thêm
trong 77, 31, 90, 91]. Điều này có thể xuất phát từ chính sự mở rộng biên
độ nội hàm của đối tƣợng nghiên cứu.Vì thế, dẫn đến sự mở rộng phạm
vi nghiên cứu của thi pháp học. Hơn nữa, sự tiếp cận, nghiên cứu thi
pháp học của các học giả phần lớn đều dựa trên những tiền đề khoa học,
triết học, phê bình khác nhau: Chủ nghĩa cấu trúc, hiện tƣợng học, phân
tâm học, chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa hình thức, ngôn ngữ học, dẫn
đến những định nghĩa, khái niệm chƣa đồng nhất.
Về phƣơng diện định nghĩa, khái niệm, chúng tôi nêu định nghĩa
khái niệm của Từ điển thuật ngữ văn học, chủ biên: Lê Bá Hán, Trần
Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi: "Thi pháp học là khoa học nghiên cứu thi
pháp, tức hệ thống các phƣơng tiện biểu hiện đời sống bằng hình tƣợng
nghệ thuật trong sáng tác văn học. Mục đích của thi pháp học là chia
tách và hệ thống hóa yếu tố của văn bản nghệ thuật tham gia vào sự tạo
thành thế giới nghệ thuật, ấn tƣợng thẩm mỹ, chiều sâu phản ánh của
sáng tác nghệ thuật.
Xét các chỉnh thể văn học thi pháp có thể nói tới thi pháp tác phẩm cụ
thể, thi pháp một trào lƣu thi pháp văn học một thời đại, thời kỳ lịch sử.
Xét các phƣơng tiện, phƣơng thức nghệ thuật đã đƣợc chia tách, có
thể nói tới thi pháp của thể loại thi pháp của phƣơng pháp, thi pháp kết
cấu, thi pháp không gian, thời gian, thi pháp ngôn ngữ.
Xét về cách tiếp cận, thi pháp học đại cƣơng (còn gọi là thi pháp
học lí thuyết, thi pháp học hệ thống hóa hay thi pháp học vĩ mô), thi
pháp học chuyên biệt (hay còn gọi là thi pháp hóa miêu tả vi mô) và thi
pháp học lịch sử.
Thi pháp học đại cƣơng lại đƣợc chia thành ba bộ phận, tƣơng ứng
với ba phƣơng diện của văn bản; ngữ âm, từ vựng và hình tƣợng. Mục
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đích của thi pháp học đại cƣơng là xây dựng một hệ thống trọn vẹn các
thủ pháp (tức là các yếu tố tác động thẩm mĩ), bao quát cả ba phạm vi
trên, từ các biện pháp ngữ âm cho tới các hình tƣợng, môtip, cốt truyện...
Phƣơng tiện thi pháp hình tƣợng ít đƣợc nghiên cứu hơn cả, vì một thời
gian dài ngƣời ta cho rằng thế giới nghệ thuật không khác gì so với thực
tại, do đó đến nay lĩnh vực này vẫn chƣa có một hệ thống hóa đƣợc chấp
nhận phổ biến về các phƣơng tiện nghệ thuật.
Thi pháp học chuyên biệt tiến hành việc miêu tả tất cả các phƣơng
tiện nói trên của sáng tác văn học nhằm xây dựng "mô hình" - hệ thống
cá biệt của các thuộc tính tác động thẩm mĩ của tác phẩm. Vấn đề chính
ở đây là kết cấu, tức là các tƣơng quan của tất cả các yếu tố nói trên
trong chỉnh thể nghệ thuật.
Các khái quát cuối cùng mà sự phân tích các phƣơng tiện nghệ
thuật sẽ dẫn đến là hình tƣợng thế giới (với đặc điểm cơ bản của nó là
không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và hình tƣợng tác giả. Tác
động qua lại của hai khái niệm này tạo nên điểm nhìn nghệ thuật có tác
dụng quy định tất cả mọi điều cơ bản của cấu trúc tác phẩm.
Thi pháp học chuyên biệt có thể miêu tả tác phẩm văn học cá biệt,
cũng nhƣ cụm tác phẩm trong sáng tác của một nhà văn, của một thể
loại, một trào lƣu hoặc một thể loại văn học.
Thi pháp học lịch sử nghiên cứu sự tiến hóa của các biện pháp
nghệ thuật cũng nhƣ hệ thống các biện pháp ấy bằng phƣơng pháp so
sánh lịch sử nhằm vạch ra các đặc điểm chung của các hệ thống văn học
thuộc các nền văn hóa khác nhau, xác định cội nguồn của chúng cũng
nhƣ các quy luật chung của ý thức văn học nhân loại. Vấn đề chính của
thi pháp học lịch sử là sự phát sinh phát triển của thể loại trong ý nghĩa
rộng nhất của từ đó, là ranh giới phân chia phạm vi văn học và ngoài văn
học với tất cả sự thay đổi lịch sử của chúng.
Thi pháp học đại cƣơng trùng với bộ phận lí luận văn học nghiên
cứu cấu trúc sáng tác văn học. Thi pháp học chuyên biệt và lịch sử cung
cấp bức tranh đa dạng và phát triển tiến hóa của các mô hình và phƣơng
tiện nghệ thuật.
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Thi pháp học giúp ta công cụ để thâm nhập vào cấu trúc tác phẩm,
cốt cách tƣ duy của tác giả cũng nhƣ nắm bắt mã văn hóa nghệ thuật của
các tác giả và các thời kỳ văn học nghệ thuật, từ đó nâng cao năng lực
thụ cảm tác phẩm” [94, trg 256-258].
Theo chúng tôi việc dẫn định nghĩa trên có mấy lý do:
Một là, định nghĩa nằm trong tập hợp hơn 300 thuật ngữ văn học.
Công trình này tiếp thu tƣ tƣởng khoa học, học thuật chủ yếu từ Nga nhƣng
đƣợc tập thể biên soạn Việt hóa, với tôn chỉ "chú ý nên các định nghĩa tổng
quát nhất, các diễn biễn có tính lịch sử chỉ đƣợc giới thiệu phần nào”.
Mục từ thi pháp và thi pháp học, đƣợc định nghĩa khá dài, đó chỉ
là về mặt câu chữ; xét về tổng thể, đây là định nghĩa có tính khái quát
nhất về thi pháp học: vừa nêu đƣợc đối tƣợng nghiên cứu, các cấp độ,
chính thể nghệ thuật của thi pháp học vừa thể hiện đƣợc hình thức, tính
nghệ thuật và quá trình vận động của các chỉnh thể nghệ thuật.
Hai là, cuốn từ điển thuật ngữ này có tính chất phổ thông đƣợc
nhiều chuyên luận, các nhà nghiên cứu phê bình văn học viện dẫn. Hơn
nữa trong xu thế đƣa thi pháp học để góp phần đổi mới phƣơng pháp dạy
học văn ở phổ thông cần có định nghĩa thống nhất vì học sinh thƣờng thi
chung một đề, có chung một đáp án.
Ba là, Từ điển thuật ngữ văn học đƣợc xây dựng bởi một tập thể
đông đảo các nhà khoa học chung sức cùng làm, trong đó có sự đóng góp
quan trọng của một trong ba đồng chủ biên là Trần Đình Sử, đặc biệt là việc
xây dựng hệ thống các thuật ngữ, phạm trù quan trọng của thi pháp học.
1.1.2. Thi pháp học truyền thống và thi pháp học hiện đại.
1.1.2.1. Thi pháp học truyền thống.
Thi pháp học truyền thống đƣợc bắt đầu từ Aristote cho đến hết thế
kỷ XVIII, XIX. Tinh thần của thi pháp học truyền thống là cái nhìn một
chiều từ ngƣời sáng tác đến tác phẩm nhƣ: Cách thức viết, mô phỏng nhƣ
thế nào, từ việc xác định dung lƣợng, kết cấu đến lựa chọn ngôn ngữ,
nhân vật. Nghĩa là, thi pháp học truyền thống coi sáng tác văn chƣơng
nhƣ một nghề, có thể dạy cho nhau đƣợc, có thể bắt chƣớc đƣợc.
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Vì thế, thi pháp học truyền thống có những đặc trƣng sau:
- Nhấn mạnh nghiên cứu thể loại, ngôn từ để chỉ đạo sáng tác, đề
xuất các lời khuyên (ở Trung Quốc, Việt Nam quan niệm "Thi dĩ ngôn
chí", "văn dĩ tải đạo", "thuật nhi bất tác" là thể hiện đặc trƣng này)
- Đƣợc xem là hiện tƣợng bất biến và cấu trúc văn học đƣợc xét
theo nguyên tắc nguyên tử luận - nghệ thuật do các yếu tố nhỏ nhất liên
kết với nhau mà thành, tác phẩm là tổng cộng các yếu tố riêng lẻ.
Nguyên tắc thi pháp đƣợc hiểu thành những quy phạm, giáo điều.
- Vì đặc trƣng thi pháp là tình qui phạm, giáo huấn, và dù làm nên
sự phong phú uyên bác nhất định, nhƣng thi pháp học truyền thống
không đáp ứng đƣợc nhu cầu nhận thức về hệ thống hình thức nghệ thuật
của ngƣời hiện đại.
1.1.2.2. Thi pháp học hiện đại.
Thi pháp hiện đại phát triển từ sự dừng lại của thi pháp truyền
thống, nghĩa là nó đƣợc cung cấp bởi hàng loạt thế giới qua khoa học
hiện đại của chủ nghĩa hình thức Nga, chủ nghĩa cấu trúc, hiện tƣợng
học, lý thuyết phân tâm học... Do đó thi pháp học hiện đại đã xác lập nhƣ
một hệ thống cách tiếp cận mới đối với văn học:
- Văn học đƣợc xem nhƣ một sáng tác tạo bằng chất liệu, có đời
sống lịch sử độc lập với tác giả.
- Văn học là một hệ thống ký hiệu, có bản chất biểu tƣợng, đƣợc tổ
chức một cách đặc biệt để biểu hiện một nội dung nghệ thuật đặc thù.
Trần Đình Sử chọn thi pháp học hiện đại để dịch, nghiên cứu và
ứng dụng vào nghiên cứu văn học đã đáp ứng đòi hỏi bức thiết từ yêu
cầu của đời sống nghiên cứu, phê bình văn học ở Việt Nam. Và những
thành quả mà Trần Đình Sử đã cống hiến cho nghiên cứu phê bình văn
học Việt Nam cũng chính là từ hai bình diện của thi pháp học hiện đại là
lý luận và ứng dụng trong nghiên cứu.
Vì thế, cùng với các xu hƣớng nghiên cứu khác, thi pháp học hiện
đại đang gánh trên vai trọng trách, sứ mạng đổi mới và phát triển lĩnh
vực nghiên cứu, phê bình văn học ở Việt Nam.
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1.1.3. Các chỉnh thể văn học và các phạm trù thi pháp.
1.1.3.1. Các chỉnh thể văn học mang thi pháp thƣờng là một hệ
thống các nguyên tắc và phƣơng thức, phƣơng tiện thể hiện nghệ thuật.
Đối với các nhà nghiên cứu, các chỉnh thể văn học gồm: Tác phẩm văn
học, tác giả sáng tác văn học, sáng tác văn học một thời hoặc một trào
lƣu, các thể loại văn học dân tộc. Ngay trong một tác phẩm văn học,
những yếu tố cấu thành cũng đƣợc biểu hiện sinh động, nhƣng đƣợc cấu
trúc trong thể thống nhất giữa hình thức và nội dung của chỉnh thể nghệ
thuật. Các chỉnh thể văn học khác: Tác giả, trào lƣu, thể loại, giai đoạn,
dân tộc cũng có những phƣơng diện, bộ phận sinh động, biến đổi nhƣng
nhìn trong tính hệ thống, các chỉnh thể trên vẫn đƣợc tổ chức theo những
nguyên tắc ổn định của chỉnh thể nghệ thuật.
Trong hệ thống thi pháp Trần Đình Sử nghiên cứu thì chỉnh thể
nghệ thuật văn học đƣợc quan tâm đặc biệt ở các cấp độ:
- Thi pháp tác phẩm: Thi pháp Truyện Kiều
- Thi pháp tác giả: Thi pháp thơ Tố Hữu
- Thi pháp giai đoạn văn học: Thi pháp văn học trung đại Việt Nam.
Đây là hƣớng mà đề tài nghiên cứu của chúng tôi quan tâm.
1.1.3.2. Các phạm trù thi pháp.
Trong hệ thống thi pháp học, các phạm trù thi pháp đóng vai trò
quan trọng trong sự phát triển chung của khoa học thi pháp. Nhiệm vụ
của thi pháp học là phát hiện, miêu tả các phạm trù thi pháp cụ thể của
chỉnh thể văn học với nội dung độc đáo, không lặp lại của chúng. Văn
học phụ thuộc vào đời sống của tính sáng tạo của nhà văn. Sức sống ấy
đƣợc đong đầy trong cấu trúc hình thức nghệ thuật của chỉnh thể thẩm
mỹ. Do đó các phạm trù thi pháp hữu hiệu phải mang nội dung lịch sử cụ
thể và sắc thái cá tính.
Bên cạnh các phạm trù của thi pháp học truyền thống, Trần Đình
Sử rất quan tâm đến các phạm trù của thi pháp học hiện đại nhƣ: quan
niệm nghệ thuật về con ngƣời, không gian, thời gian, kiểu tác giả, chi
tiết nghệ thuật... Ở quan hệ biện chứng giữa lý luận và ứng dụng trong
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hệ thống thi pháp học mà Trần Đình Sử quan tâm, nghiên cứu, thì bình
diện lý luận có sức nặng riêng tạo đƣợc nhiều năng lƣợng để thu hút và
tạo thành xu hƣớng nghiên cứu văn học theo hƣớng thi pháp học ở Việt
Nam trong suốt mấy chục năm qua.
1.2. VÀI NÉT VỀ THI PHÁP HỌC TRÊN THẾ GIỚI

Đến nay, các nhà nghiên cứu văn học đều khẳng định rằng, thi
pháp học ra đời từ thời cổ đại. Ngƣời khai sinh ra ngành khoa học này là
Aristote (384 -322, TCN) cha đẻ của công trình Nghệ thuật thi ca.
Karl Marx gọi Aristote là nhà tƣ tƣởng vĩ đại nhất của thời cổ đại.
Hệ thống triết học của Aristote mang nội dung phê phán triết học Platon.
Trên tinh thần đó "Arixtốt đã đề ra một loạt luận điểm quan trọng phản
bác lại chủ nghĩa duy tâm của Platon. Ông thừa nhận sự tồn tại khách
quan của thế giới vật chất; giới tự nhiên là toàn bộ những sự vật có một
bản thể vật chất mãi mãi vận động và biến đổi. Do đó, muốn giải thích
thế giới vận động, biến đổi thì không cần đến những ý niện của Platon"
[33, trg 81].
Đặt Nghệ thuật thi ca trong hệ thống triết học của Aristote, thì có
thể nhận thấy cuốn sách viết trên tinh thần luận chiến. Theo Aristote
nghệ thuật bản chất là bắt chƣớc, mô tả cuộc sống; sáng tạo nghệ thuật
không phải là một hoạt động thần bí, mà có thể dạy cho nhau đƣợc. Và,
thông qua các hình thức vật chất, nhà thơ có thể mô phỏng tái tạo đƣợc
thế giới tinh thần của con ngƣời, mang lại cảm hứng thích thú, thanh lọc
cho độc giả.
Nhƣ vậy, thi pháp ra đời và phát triển mang cái nhìn khoa học,
khách quan, duy vật biện chứng về hình thức sáng tạo nghệ thuật.
Tiếp sau thời kỳ cổ đại đến thời kỳ trung cổ, Phục hƣng và cận đại,
tinh thần thi pháp học từ Aristote tiếp tục đƣợc duy trì. Công trình thi
pháp học Nghệ thuật thơ của Boileau tiêu biểu cho tinh thần ấy. Từ thực
tế xuất hiện hai xu hƣớng nghệ thuật: Một là, sáng tác văn chƣơng hoa
mỹ mang tính hình thức chủ nghĩa, xu hƣớng này đại diện tƣ tƣởng của
quí tộc phong kiến, và xu hƣớng nghệ thuật tƣ sản mang màu sắc dung
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tục, dễ dãi, gần cuộc sống. Trên tinh thần, quan niệm nghệ thuật cổ
Hylạp đã đạt đến khuôn thƣớc, hoàn hảo, mẫu mực và lấy nó để phát
triển lên, Boileau viết Nghệ thuật thơ nhằm khắc phục lệch lạc của hai
xu hƣớng nghệ thuật trên và đề ra xu hƣớng thứ ba: Nghệ thuật trong
sáng gần với tự nhiên, đƣợc xây dựng dựa trên lý trí. Trong công trình
của mình, quan niệm đáng chú ý của Boileau là luật tam duy nhất (thời
gian, không gian, hành động). Quan niệm này có sức lan tỏa mạnh mẽ
trong sáng tạo nên nghệ thuật ở Châu Âu đƣơng thời.Với đóng góp này,
ông đƣợc suy tôn là nhà lập pháp của chủ nghĩa cổ điển.
Sự phát triển tƣơng đối song hành của các ngành khoa học trong
các thế kỷ XVII, XVIII, XIX đã đóng vai trò động lực, đòn bẩy nâng cao
tƣ duy nhận thức của con ngƣời về sự vật hiện tƣợng. Từ đó, góp phần
phát triển xã hội. Trong tƣơng quan này, dƣới ánh sáng của các ngành
khoa học, ở lĩnh vực nghệ thuật, vùng tối trong vòng tròn nhận thức đã
bị thu hẹp dần. Tƣ duy nghệ thuật của ngƣời sáng tạo cũng nhƣ ngƣời
phẩm bình gia tăng nhanh chóng. Thế giới tinh thần của con ngƣời, đối
tƣợng quan trọng nhất của văn học, đƣợc vật chất hóa một cách khách
quan thông qua tính hệ thống của các phạm trù của hình thức nghệ
thuật.Không đảm đƣơng đƣợc sứ mệnh của mình trƣớc yêu cầu của thời
đại mới, thi pháp học truyền thống đã thác sinh vào tƣ duy nghệ thuật
của ngƣời sáng tạo hiện đại tạo nên sự phát triển nối tiếp: thi pháp học
hiện đại ra đời.
Thi pháp học hiện đại, đƣợc đánh dấu từ Trƣờng phái hình thức
Nga, đã làm cuộc cách mạng thứ nhất trong nghiên cứu phê bình và là
cuộc cách mạng thứ hai trong lịch sử thi pháp học (sau cuộc cách mạng
của Aristote). Cuộc cách mạng của thi pháp học tạo nên ở thời điểm mà
"khoa học văn học đã đánh mất tính độc lập của nó, hoàn toàn phụ thuộc
vào những ngành nghiên cứu xa lạ" [90, trg 31]. Mà, động lực thúc đẩy
Trƣờng phái hình thức Nga ra đời là việc khắc phục quan điểm nghiên
cứu tuyệt đối vai trò của nội dung, bỏ qua vai trò của hình thức nghệ
thuật của trƣờng phái lịch sử văn hóa. Nyiro Lajos nhận xét "trƣờng phái
lịch sử văn hóa Nga nhƣ Pypin, Vengerov và những ngƣời khác đã xuất
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phát từ vai trò xã hội của văn học, và chỉ nghiên cứu các hiện tƣợng
thuộc về nội dung của tác phẩm văn học. Họ hoàn toàn bỏ qua đặc trƣng
của văn học nhƣ một hình thái ý thức xã hội đƣợc thể hiện cả bằng hình
thức nghệ thuật" [90, trg 32]. Tƣ tƣởng khoa học của Trƣờng phái hình
thức Nga có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên xu hƣớng nghiên cứu hình
thức nghệ thuật của tác phẩm văn học trên phạm vi thế giới.Nó kéo theo
sự xuất hiện của các trƣờng phái nghiên cứu: Phê bình mới Anh, Mỹ;
trƣờng phái hiện tƣợng học; thi pháp học cấu trúc, kí hiệu học; thi pháp
học lịch sử [xem thêm trong 77 trg 15-29, 90, 91]...Dƣới góc nhìn của
thi pháp học hiện đại, lần đầu tiên hình thức nghệ thuật của tác phẩm văn
học đƣợc soi chiếu trên nhiều phƣơng diện, nhiều góc độ của khoa học
xã hội nhân văn. Tựu trung, thi pháp học hiện đại xác lập đƣợc cái nhìn
biện chứng của hình thức nghệ thuật trong quan hệ với nội dung nghệ
thuật, trong giao thoa ảnh hƣởng của lịch sử văn hóa tƣ tƣởng ;và, trong
sự vận động, phát triển của chính phạm trù này (xác lập qua quan hệ: chủ
thể và đối tƣợng; chất liệu và thủ pháp; văn bản và ý nghĩa).
Nhƣ vậy, từ truyền thống tới hiện đại, từ cổ đại tới đƣơng đại,thi
pháp học vận động phát triển theo qui luật biện chứng: tạo nên một
lƣợng mới, chất mới trong môi trƣờng mới
Ở Trung Quốc thi pháp học truyền thống cũng đã xuất hiện sớm
trong lịch sử. Công trình xuất hiện sớm nhất phải kể đến Văn tâm điêu
long của Lƣu Hiệp. Cuốn sách là cẩm nang dạy cho ngƣời ta tinh tuý của
phép làm văn. Nhà nghiên cứu Vƣơng Vận Hy nhận xét Văn Tâm điêu
long là "bộ sách chỉ đạo việc sáng tác văn chƣơng, chứ không phải là
loại sách nhƣ lý luận văn học" [ 77, trg 13, 14]. Các tác giả nhƣ Nghiêm
Vũ, Chu Bật, Khƣơng Quỳ, Ngụy Khánh Chi, Thẩm Đức Tiềm... đều
dùng thuật ngữ "thi pháp" để chỉ phép làm thơ. Bên cạnh đó các nhà bình
điểm tiểu thuyết nhƣ Kim Thánh Thán, Mao Tôn Cƣơng, Lý Trác Ngô,
Trƣơng Trúc Pha... đều đi sâu phân tích nghệ thuật kể chuyện của tiểu
thuyết, mở ra truyền thống thi pháp học tiểu thuyết của Trung Quốc
[xem thêm 77, trg 13-14].
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Thi pháp học truyền thống ở Trung Quốc, cũng nhƣ ở Phƣơng Tây,
đã phải dừng bƣớc, thác sinh vào thi pháp học hiện đại, tạo nên mạch
phát triển tiếp nối. Thi pháp học hiện đại ở Trung Quốc phát triển khi
các nhà nghiên cứu phê bình văn học Trung Quốc tiếp thu, ảnh hƣởng lý
thuyết văn học ở phƣơng Tây, đặc biệt là ở Nga. Ví dụ nhƣ trƣờng hợp
tiếp thu ảnh hƣởng thi pháp học từ Nga (qua trƣờng hợp nghiên cứu
Bakhtin). Phải đến những năm 80, những công trình của Bakhtin mới
đƣợc dịch, giới thiệu ở Trung Quốc; cho đến những năm 90 của thế kỷ
XX, tƣ tƣởng khoa học của Bakhtin đƣợc nghiên cứu toàn diện: từ dịch,
giới thiệu nghiên cứu cho đến tổ chức hội thảo, xuất bản toàn tập, đào
tạo những nhà "Bakhtin học" [23 trg 115-155].
Đánh giá chặng đƣờng tiếp thu lí luận văn học phƣơng Tây, những
lý thuyết góp phần khoa học hóa, hiện đại hóa văn học Trung Quốc, Tiền
Trung Văn nhận xét: "Từ những năm 80 của thế kỷ trƣớc đến nay, lý
luận văn học phƣơng Tây đƣợc đƣa vào Trung Quốc liên tục, nhất là của
chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa cấu trúc, mỹ học hiện tƣợng luận đều có
tác dụng to lớn đối với việc thúc đẩy quá trình khoa học hoá của các lý
luận văn học đƣơng đại. Vấn đề của tác phẩm văn học đƣơng đại tồn tại
nhƣ thế nào, lý thuyết và các tầng lớp trong cấu trúc tác phẩm văn học
của hiện tƣợng học và phê bình mới đã giải quyết một cách tƣơng đối
khoa học phƣơng thức tồn tại của tác phẩm văn học. Các lý thuyết về lạ
hoá của chủ nghĩa hình thức Nga, tức là việc đổi mới cảm giác, về tính
văn học đều có gợi ý cho chúng ta trong việc nhận thức đặc trƣng của
văn học" [98, trg 30-31].
Nhìn lại chặng đƣờng của thi pháp học trên thế giới (cả ở TQ), từ
truyền thống đến hiện đại, chúng tôi nhận thấy: Thi pháp học cũng nhƣ
các ngành khoa học khác, ra đời, phát triển nhằm giải quyết các yêu cầu
do thực tế đời sống văn học đặt ra. Bƣớc đi của thi pháp học đƣợc định
hƣớng bởi tƣ duy khoa học khách quan: từ vật chất hóa thế giới tinh thần
đến hình thức hóa nội dung của thế giới nghệ thuật thông qua các công
cụ vật chất, ngôn ngữ, qui tắc, văn bản. Sự phát triển của thi pháp học
đƣợc nâng cánh từ nền móng của các trƣờng phái triết học: ngôn ngữ
học, phân tâm học, chủ nghĩa cấu trúc, hiện tƣợng luận, ký hiệu học chủ
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