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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Tự sự học là ngành nghiên cứu còn non trẻ, ñịnh hình từ những năm 

1960-1970 ở Pháp nhưng ñã nhanh chóng vượt biên giới, trở thành một 

trong những lĩnh vực học thuật ñược quan tâm phổ biến trên thế giới. Ở Việt 

Nam, các công trình về tự sự học xuất hiện khá muộn và ñến nay vẫn còn ở 

tình trạng lẻ tẻ nhưng bước ñầu ñã có thể cung cấp một số công cụ hữu hiệu 

cho người nghiên cứu. Vận dụng các khái niệm này vào việc tiếp nhận tác 

phẩm văn học Việt Nam chính là hướng nghiên cứu thi pháp học hiệu quả.  

Cùng với sự vận ñộng của ñời sống xã hội Vi ệt Nam, tư duy văn 

học ngày càng mở ra những biên ñộ thẩm mỹ mới. Quan niệm hiện thực, 

quan niệm về con người, về chức năng văn học thay ñổi tất yếu kéo theo 

thay ñổi nghệ thuật tự sự. Tiểu thuyết là nơi hội tụ nhiều khát vọng cách tân 

và cho thấy khá rõ những nét mới trong nghệ thuật tự sự. Đặc biệt những 

năm gần ñây ñã xuất hiện một số tiểu thuyết ñể lại ấn tượng mạnh cho người 

ñọc bởi sự khác lạ về bút pháp như báo hiệu một “tinh thần thẩm mỹ” mới. 

Đây ñược coi là “mảnh ñất” hấp dẫn mời gọi người nghiên cứu vận dụng lí 

thuyết về tự sự học giải mã tác phẩm. 

Đoàn Minh Phượng là cây bút tiểu thuyết còn khá mới mẻ nhưng 

rất ấn tượng với công chúng Việt Nam. Chị vốn là một nhà ñạo diễn phim 

với bộ phim Hạt mưa rơi bao lâu sau ñó chuyển sang viết văn. Cuốn tiểu 

thuyết ñầu tay Và khi tro bụi của chị xuất bản năm 2006 (NXB Văn học) ñã 

ñoạt giải thưởng văn xuôi duy nhất của Hội nhà văn năm 2007. Sau ñó Đoàn 

Minh Phượng cho ra mắt bạn ñọc cuốn tiểu thuyết thứ hai Mưa ở kiếp sau 

(NXB Văn học, 2007). Hai cuốn tiểu thuyết có nhiều thành công trong nghệ 

thuật tự sự. Chọn ñề tài “Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của Đoàn 

Minh Phượng” , chúng tôi muốn nhận diện một hiện tượng ñáng chú ý trong 

ñời sống văn chương nước ta mấy năm gần ñây, qua ñó nắm bắt con ñường 



 4 

vận ñộng phong phú, ña dạng các thể nghiệm cách tân của tiểu thuyết Việt 

Nam ñương ñại.  

  2. Lịch sử vấn ñề 

 2.1. Những tư tưởng cơ bản về tự sự học 

 Như ñã ñề cập, tự sự học là ngành nghiên cứu còn khá mới mẻ ở 

nước ta. Cho ñến nay, các nhà nghiên cứu mới bước ñầu quan tâm nên các 

công trình về tự sự học chưa nhiều. Công trình ñầu tiên tập hợp các bài viết 

về tự sự học ở Việt Nam là Tự sự học – những vấn ñề lí luận (2 phần) của 

tác giả Trần Đình Sử. Bên cạnh những bài viết có tính chất nhận ñịnh chung 

về tình hình nghiên cứu tự sự học ở Việt Nam là các bài viết của các tác 

trong và ngoài nước, thể hiện quan ñiểm về lí thuyết tự sự học. Có thể kể ra 

một số bài viết tiêu biểu: bài viết của tác giả Trần Đình Sử: Tự sự học – một 

bộ môn nghiên cứu liên ngành giàu tiềm năn và bài viết: Tự sự học không 

ngừng mở rộng và phát triển; bài viết của tác giả Lê Thời Tân: Tự sự học: 

tên gọi, lược sử và một số vấn ñề lí thuyết; bài viết của Phương Lựu: Bút kí 

về tự sự học; bài viết của Nguyễn Thái Hòa: Điểm nhìn trong lời nói giao 

tiếp và ñiểm nhìn nghệ thuật trong truyện; bài viết của GS Đặng Anh Đào: 

Bàn về một vài thuật ngữ trong kể chuyện; bài viết của Nguyễn Đức Dân: 

Cấu trúc truyện kể: Greimas – người xây nền cho trường phái kí hiệu học 

Pháp; bài viết của Phan Thu Hiền: Về lí thuyết tự sự của Northrop Frye; 

bài viết của Nguyễn Thị Ngọc Minh: Giới thiệu lí thuyết tự sự học của 

Mieke Bal… 

Những bài viết trên ñã góp phần giới thiệu lí thuyết tự sự học ở 

nhiều phương diện, qua ñó, ta vừa thấy ñược tình hình nghiên cứu tự sự học 

ở nước ngoài như châu Âu, châu Mĩ…, vừa bước ñầu thấy ñược tình hình 

nghiên cứu tự sự học ở Việt Nam. Mặt khác một số bài viết trong công trình 

ñã bước ñầu cung cấp những công cụ hữu hiệu giúp người ñi sau có ñược 

ñiểm tựa lí thuyết ban ñầu. 
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2.2. Sơ lược những ý kiến bàn chung về nghệ thuật tự sự trong 

tiểu thuyết Việt Nam ñương ñại 

Tiểu thuyết Việt Nam ñương ñại ñã có cách tân cả về nội dung lẫn 

nghệ thuật, nhất là giai ñoạn từ sau ñổi mới ñến nay. Đây là giai ñoạn mà 

văn học nói chung và tiểu thuyết nói riêng có những bước tiến ñáng ghi 

nhận, ñội ngũ sáng tác ngày càng ñông ñúc, số lượng tác phẩm dồi dào, 

trong ñó có những tác phẩm thực sự có giá trị. Thực tế ñó ñòi hỏi giới 

nghiên cứu một sự quan tâm thích ñáng về thể loại văn học chủ soái này.  

Trong công trình Văn học Việt Nam sau năm 1975 những vấn ñề 

nghiên cứu và giảng dạy do Nguyễn Văn Long và Lã Nhâm Thìn chủ biên 

tập hợp khá nhiều ý kiến khác nhau về tiểu thuyết. Xin ñược ñiểm qua một 

số bài viết sau: 

Bài Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - nhìn từ góc ñộ thể loại của 

Bùi Việt Thắng; bài viết Một cách lý giải về thực trạng tiểu thuyết Việt 

Nam ñương ñại của tác giả Nguyễn Hòa; bài viết Ý thức cách tân trong 

tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 của Nguyễn Bích Thu; bài viết Về một 

hướng thử nghiệm của tiểu thuyết Việt Nam từ cuối thập kỷ 80 ñến nay 

của Nguyễn Thị Bình…  

Những công trình, bài viết trên ñây ñề cập khái quát về nghệ thuật 

tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam ñương ñại. Qua các công trình, bài viết ñó 

chúng tôi nhận thấy tiểu thuyết Việt Nam ñang nỗ lực làm mới thể loại cho 

thích hợp với hiện thực mới phức tạp, ña chiều. Dư luận bạn ñọc có chỗ 

thống nhất cũng có chỗ xung ñột, có cả cái nhìn hoài nghi bi quan nhưng 

không thể phủ nhận ñược một thực tiễn là các nhà văn nước ta ñang rất giàu 

khát vọng cách tân tiểu thuyết. Trên cơ sở ñó, chúng tôi nhận diện ñóng góp 

của tác giả Đoàn Minh Phượng với hai cuốn tiểu thuyết ñược ñông ñảo bạn 

ñọc yêu thích. 
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2.3. Những ý kiến về tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng  

Đoàn Minh Phượng sáng tác chưa nhiều, công chúng biết ñến chị 

chủ yếu qua hai tiểu thuyết Và khi tro bụi và Mưa ở kiếp sau. Tuy nhiên ñã 

có nhiều lời bàn luận về hai tác phẩm này: Đình Khôi trong Và khi tro bụi 

rơi về, Nguyễn Tuấn trong Và khi tro bụi … 

Khi cuốn tiểu thuyết Và khi tro bụi ñoạt giải thưởng văn xuôi năm 

2007 do Hội nhà văn Việt Nam trao tặng, ñã có nhiều ý kiến ñánh giá khác 

nhau về cuốn tiểu thuyết này, tiêu biểu như ý kiến của Chủ tịch Hội nhà văn 

Việt Nam Hữu Thỉnh, của nhà thơ Vũ Quần Phương, của tác giả Nguyễn 

Thị Minh Thái, của tác giả Trương Hồng Quang… 

Sau Và khi tro bụi, cuốn tiểu thuyết Mưa ở kiếp sau cũng ñược bạn 

ñọc ñón nhận nhiệt tình, tiêu biểu như ý kiến của tác giả Trâm Anh, của 

PGS.TS. Nguyễn Thị Bình, của TS. Nguyễn Thanh Tú … 

Tuy nhiên hầu hết ñều là các bài viết mang tính chất ñiểm sách hoặc 

nhân ñề cập ñến một phương diện nào ñó của văn xuôi ñương ñại nước ta 

mà nhắc tới tác phẩm của Đoàn Minh Phượng. Chưa có công trình nghiên 

cứu nào thực sự bao quát toàn diện nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Đoàn 

Minh Phượng. Đấy là lí do ñể chúng tôi mạnh dạn từ những gợi ý qu ý báu 

của người ñi trước ñể triển khai ñề tài này. 

3. Mục ñích nghiên cứu 

Đề tài nhằm làm nổi bật những nét ñặc sắc trong Nghệ thuật tự sự 

của Đoàn Minh Phượng qua hai cuốn tiểu thuyết khá thành công của chị, 

qua ñó giới thiệu với bạn ñọc kỹ lưỡng hơn về một cây bút nữ ñáng chú ý ở 

những năm ñầu thế kỷ 21.  

Thông qua việc tìm hiểu sự ñổi mới mô hình tự sự của tiểu thuyết 

Đoàn Minh Phượng, chúng tôi muốn góp thêm cứ liệu khẳng ñịnh tiến trình 

phát triển của văn xuôi Việt Nam từ sau 1975 ñến nay, mà ñiểm nhấn là tiểu 

thuyết.  
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài khảo sát hai tiểu thuyết Và khi tro bụi và Mưu ở kiếp sau, 

ñặt chúng trong tiến trình tiểu thuyết Việt Nam ñương ñại ñể ñánh giá sự ñổi 

mới trong tư duy và quan niệm nghệ thuật của nhà văn. 

Nghệ thuật tự sự bao gồm nhiều yếu tố, luận văn của chúng tôi ñi 

sâu vào các vấn ñề không - thời gian; người kể chuyện, ñiểm nhìn trần thuật 

và giọng ñiệu trần thuật. Theo chúng tôi ñây là những yếu tố tiêu biểu trong 

lí thuyết tự sự học ñồng thời cũng thể hiện nổi trội trong nghệ thuật tiểu 

thuyết Đoàn Minh Phượng. Chọn góc ñộ khảo sát là không - thời gian; 

người kể chuyện, ñiểm nhìn và giọng ñiệu trần thuật, trên thực tế, là phân 

tích kết cấu tự sự của tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản: Phương pháp 

tiếp cận thi pháp học, Phương pháp cấu trúc - hệ thống, Phương pháp khái 

quát, tổng hợp, Phương pháp so sánh.  

 6. Đóng góp mới của ñề tài 

Đề tài cung cấp một cách “ñọc hiểu” tiểu thuyết của Đoàn Minh 

Phượng. Từ ñó, mở ra cái nhìn khái quát về vấn ñề nghệ thuật tự sự trong 

sáng tác tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam hiện nay. 

7. Bố cục của luận văn gồm 3 phần: Ngoài phần Mở ñầu, Kết 

luận, nội dung gồm 3 chương: 

Chương 1: Không - thời gian trong tiểu thuyết của Đoàn Minh 

Phượng.  

Chương 2: Ngôi kể và ñiểm nhìn trong tiểu thuyết của Đoàn Minh 

Phượng. 

Chương 3: Giọng ñiệu trần thuật trong tiểu thuyết của Đoàn Minh 

Phượng. 
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Chương 1. KHÔNG - THỜI GIAN NGH Ệ THUẬT TRONG  

TIỂU THUYẾT CỦA ĐOÀN MINH PH ƯỢNG 

1. 1. Không gian nghệ thuật  

1.1.1. Giới thuyết về không gian nghệ thuật 

Không gian nghệ thuật trong văn học có nét ñặc thù riếng so với các 

loại hình nghệ thuật khác. Không gian trong văn học ña dạng, nhiều chiều, 

ngoài không gian vật lí còn có không gian tâm tưởng, ngoài không gian thực 

còn có không gian siêu thực, không gian ảo… Nó dùng ñể “mô hình hóa các 

mối liên hệ của bức tranh thế giới như thời gian, xã hội, ñạo ñức, tôn ti trật 

tự”. Nó có thể “mang tính ñịa ñiểm, tính phân giới – dùng ñể mô hình hóa 

các phạm trù thời gian như bước ñường ñời, con ñường cách mạng”. Tuy 

nhiên nhờ phương tiện nối kết là chất liệu ngôn từ nên không gian nghệ 

thuật trong một tác phẩm văn học vẫn không gây cảm giác gián cách, ñứt 

gãy, ngược lại có sự nối kết chặt chẽ theo ý ñồ phản ánh của nhà văn. Chính 

vì vậy mà văn học có thể phản ánh ñời sống trong tính toàn vẹn và ñầy ñủ 

của nó.  

Không gian nghệ thuật là nơi ñể nhân vật hoạt ñộng, nơi bộc lộ chủ 

ñề tư tưởng của tác phẩm. Nó không chỉ tái hiện thế giới hiện thực mà còn 

thể hiện thế giới quan, tư tưởng thẩm mỹ, tình cảm và ý ñồ của nhà văn. Vì 

vậy khi tìm hiểu không gian nghệ thuật trong một tác phẩm văn học, ta 

không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu nhà văn miêu tả những không gian nào 

mà qua việc tìm hiểu ñó phải thấy ñược nhà văn muốn gửi gắm ñiều gì. Điều 

này có nghĩa phải ñặt không gian nghệ thuật trong tương quan với tư tưởng 

nghệ thuật của tác giả. 

1.1.2. Không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đoàn Minh 

Phượng 

 1.1.2.1. Không gian thực - ảo ñan xen 

Văn học Việt Nam từ thời kỳ ñổi mới, ñặc biệt từ những năm cuối 

thế kỷ XX, ñầu thế kỷ XXI ñang vận ñộng theo xu thế hướng tới sự hội nhập 
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với văn chương thế giới. Trong quá trình hội nhập ñó, nó ñã có nhiều thay 

ñổi, mới mẻ hơn so với những khuôn mẫu truyền thống. Dù không chối từ 

chức năng phản ánh hiện thực nhưng văn học hiện ñại coi trọng việc làm 

mới mình bằng “sáng tạo”, “tưởng tượng” về hiện thực. Điều này lí giải vì 

sao trong rất nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết của Nguyễn Huy Thiệp, Châu 

Diên, Phạm Thị Hoài, Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Võ Thị Hảo, Nguyễn 

Bình Phương, Bảo Ninh, Nguyễn Khắc Trường… xuất hiện ñậm ñặc yếu tố 

kỳ ảo, chúng ñan xen, ñồng hiện với yếu tố hiện thực. Đây là bút pháp nghệ 

thuật xuất hiện nhiều trong văn xuôi thời kỳ ñổi mới. Nó giúp cho nhà văn 

có thể nhìn sâu hơn thế giới vốn ña chiều, phức tạp ñồng thời ñây cũng ñược 

coi là ñiểm mới mẻ trong quan niệm nhân sinh và quan niệm nghệ thuật của 

các nhà văn. 

Không gian trong tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng là tập hợp của 

những cái dở dang, lộn xộn, trái chiều. Nó gồm những sự kiện không thể 

tiên ñoán ñược, không hề có tính quy luật. Nó gợi ñến trạng thái hỗn loạn 

của thế giới với sự phá vỡ mọi ranh giới: thực - ảo, sống - chết ñan xen. 

Đoàn Minh Phượng ñã ñưa người ñọc vào một không gian thực - ảo lẫn lộn. 

Người ñọc buộc phải tiếp nhận hiện thực ñược phản ánh trong tác phẩm 

không chỉ là hiện thực quen thuộc, khả tín mà còn là hiện thực kì ảo, bất khả 

tín. Ở ñó thực-ảo là những ranh giới rất mong manh, thực là ảo mà ảo cũng 

là thực. Tuy nhiên ñiều ñáng nói là trong không không gian ảo, phi hiện thực 

nhân vật lại tìm ra ñược ý nghĩa của cuộc sống. Nhân vật An Mi trong Và 

khi tro bụi tìm ra mình khi khi ñi tìm câu chuyện ñầy bí ẩn của gia ñình 

Kempf, Mai trong Mưa ở kiếp sau cũng hiểu ñược lẽ sống qua những lần 

trò chuyện với hồn ma Chi…  

1.1.2.2. Không gian sương mù, không gian mưa 

Không gian sương mù là một không gian ñặc biệt mang ý  nghĩa 

biểu tượng trong tác phẩm văn học. Nếu như trong văn hóa phương Tây, 

ñám sương mù “ ñẹp, ñược coi là những ñiềm báo trước những Thần khải” 
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thì trong văn hóa phương Đông, sương mù thường biểu thị một sự rối loạn, 

mờ mịt, một sự chuyển bước quái dị hoặc huyền diệu hơn trước. Mặt khác 

trong tương quan với sự thật, sương mù có thể xem là biểu tượng của sự che 

giấu, của sự thật bị khuất lấp, sự thật không hẳn là sự thật. 

Toàn bộ câu chuyện Và khi tro bụi như ñược trùm phủ bởi sương 

khói huyễn hồ, không gian sương mù cùng biến thể của nó – hơi nước, khói 

xuất hiện 28 lần. Trong tác phẩm có hai không gian sương mù khá ñặc 

trưng: rừng núi (ñoạn ñường ñèo nơi người chồng cô An Mi mất, ngôi làng 

người trực ñêm, trại trẻ mồ côi) và thành phố. Nếu sương mù xuất hiện ở 

rừng rúi là biểu tượng của sự thật khuất lấp, bị che giấu, thì sương mù ở 

thành phố lại thường có chức năng xóa nhòa ranh giới giữa “tôi” và ngoại 

cảnh khi tìm ñược cảm giác thanh bình.  

Nếu như sương mù bao phủ không gian Và khi tro bụi thì mưa bao 

phủ Mưa ở kiếp sau. Mưa là nỗi cô ñơn ñậm ñặc trải dài suốt 24 chương 

truyện. Đọc truyện, chúng ta thấy những biến cố quan trọng nhất của cuộc 

ñời Mai ñều xảy ra trong mưa: Đầu mùa mưa, Mai dối mẹ vào Sài Gòn. 

trong “mưa gió ngập trời”, Mai nhận ñược lá thư của dì Lan và gặp Chi. Mai 

ñi tìm Quỳnh ñể ngăn chặn một bi kịch sắp xảy ra cũng vào một chiều mưa. 

Mưa không chỉ là phông màn bối cảnh, mưa còn là một yếu tố nghệ thuật 

tham gia trực tiếp vào sự kiến tạo chủ ñề. Mưa trở thành ñiệu nhạc cầu hồn, 

thành khát vọng tẩy rửa cho con người khỏi những hận thù dai dẳng, những 

mưu toan tăm tối. Mưa chính là nước mắt của những trái tim phụ nữ mồ côi 

tình yêu, là cảm giác bơ vơ của những ñứa trẻ không tìm ñược mái nhà bình 

yên. Và mưa là hệ lụy của kiếp trước thành giông tố giáng xuống kiếp sau, 

cảnh báo lối sống tàn nhẫn, ích kỉ, vô cảm của con người. 
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1.2. Thời gian nghệ thuật 

1.2.1. Giới thuyết về thời gian nghệ thuật 

Thời gian nghệ thuật gắn liền với tổ chức bên trong của hình tượng 

nghệ thuật. Khi nào ngòi bút nghệ sĩ chạy theo diễn biến sự kiện thì thời 

gian trôi nhanh, khi nào dừng lại miêu tả chi tiết thì thời gian chậm lại. Điều 

ñó có nghĩa thời gian nghệ thuật thường gắn liền với quan niệm của nhà văn. 

Nó ñược phản ánh dưới lí tưởng và lăng kính tâm hồn của tác giả. Vì thế, 

thời gian nghệ thuật có thể có nhiều phương thức tổ chức như dồn nén, kéo 

giãn, phân cách, hòa trộn, ñồng hiện theo trình tự tuyến tính, gấp khúc, ñảo 

lộn… tùy theo cảm quan sáng tạo của mỗi nhà văn, mỗi loại hình văn học, 

mỗi khuynh hướng hay trào lưu văn học. Qua ñó giúp người ñọc cảm nhận 

ñược nhiều chiều, nhiều lớp của hiện thực. 

Văn học Việt Nam thời kì ñổi mới ñã mở rộng quan niệm về thời 

gian. Hơn mọi loại hình nghệ thuật khác, văn học trở thành nghệ thuật thời 

gian. Thời gian vừa là khách thể, vừa là chủ thể, vừa là công cụ phản ánh 

của văn học. Văn học ngày càng thấm nhuần ý thức và cảm giác về sự vận 

ñộng củ thế giới trong các hình thức hết sức ña dạng của thời gian. Chính vì 

thế, văn xuôi Việt Nam thời kì ñổi mới thường phản ánh ñời sống của con 

người trong sự cọ xát và trôi nhanh của thời gian. Nhưng hiện thực ñời sống 

nhiều chiều phức tạp nên các nhà văn phải chọn cho mình một phương thức 

tổ chức thời gian nghệ thuật phù hợp ñể phản ánh ñược nhiều hơn hiện thực 

ña chiều. 

1.2.2. Thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đoàn Minh 

Phượng 

1.2.2.1. Thời gian ñêm tối, mùa ñông 

 Không gian là một chiều của thời gian và thời gian cũng là một 

chiều kích của không gian. Thực chất không gian và thời gian không tách 

biệt lẫn nhau. Trong văn học, không gian và thời gian có mối quan hệ khăng 

khít với nhau. Cả hai là những yếu tố góp phần giúp nhà văn xây dựng nên 
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hình tượng nghệ thuật của tác phẩm. M. Bkhtin hoàn toàn có lý khi ñề xuất 

khái niệm kép: không – thời gian.  

Với Và khi tro bụi, Mưa ở kiếp sau, không gian gần như ñã hòa 

quyện với thời gian làm một. Sương mù bao phủ không gian của Và khi tro 

bụi, mưa bao phủ không gian của Mưa ở kiếp sau tạo nên ñặc trưng thời 

gian nghệ thuật trong hai tiểu thuyết ñó là thời gian ñêm tối và mùa ñông. 

Đêm tối, mùa ñông ñã tạo nên một không gian lạnh lẽo, một gam 

màu nhợt nhạt, một cảm giác u buồn cho cả hai tiểu thuyết. Đêm tối, mùa 

ñông là thời gian của hiện thực nhưng khi nhà văn sử dụng nó với một tần số 

lặp lại dày ñặc ñã trở thành biểu tượng cho một thế giới ñổ vỡ, cô ñơn, 

hoang vắng, làm tăng thêm trạng thái bi kịch cũng như niềm khao khát cảm 

thông của con người.  

1.2.2.2. Thời gian hoài niệm quá khứ, thời gian phi thực 

Trong tác phẩm văn học, người ta có thể sử dụng thời gian tuyến 

tính, cũng có thể ñó là thời gian ñảo tuyến. Mặt khác thời gian ñược kể lại 

rất dài nên người ta không thể hoặc không nên kể toàn bộ từ ñầu ñến cuối 

câu chuyện. Người kể chuyện sẽ chọn những thời ñiểm nào ñó làm khung 

thời gian tự sự. Do sự quan tâm ñến con người ña chiều, “con người bên 

trong con người”, tức quan tâm ñến lịch sử tâm hồn mà văn học thời kì ñổi 

mới thường chủ ñộng phá vỡ thời gian tuyến tính ñể chú trọng thời gian ñảo 

tuyến, nhảy cóc, ñứt ñoạn. 

Trong tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng, thời gian tự sự ñược sử 

dụng chủ yếu là kiểu thời gian hoài niệm quá khứ, thời gian phi thực. Qua 

khảo sát chúng tôi thấy phần lớn nhân vật ñều mang dáng dấp kẻ “ñi tìm 

thời gian ñã mất”. Họ không xác ñịnh ñược sự tồn tại của mình trong thế 

giới hiện tại. Họ là những cá thể nhỏ bé, cuộc sống của họ bị chia thành 

nhiều ñoạn. Đôi khi họ còn cắt xén bớt kí ức ñời mình.. Trong cảm quan 

thời hiện ñại, con người lạc lõng cô ñơn giữa biển người vì họ không có 

tiếng nói chung, mỗi người có một sự thật riêng, một bí mật riêng của mình.  



 13 

Nhân vật trong tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng luôn sống trong 

sự hoài niệm, khắc khoải, dằn vặt bởi quá khứ. Họ không có ước mơ ở hiện 

tại và tương lai. Hiện tại và tương lai là vô nghĩa, không có thực. Họ thấy 

mình lạc lõng, bơ vơ, mất căn cước. Hiện tại không ñủ khả năng an ủi ñể các 

nhân vật có thể chối bỏ quá khứ. Hiện tại như là cái cớ ñể nhân vật ñi tìm 

quá khứ. Quá  khứ là mục ñích sống, nó sẽ hiện diện cùng con người kể cả 

khi con người cố tình chối bỏ nó.  

 

Chương 2. NGƯỜI KỂ CHUYỆN VÀ ĐIỂM NHÌN TR ẦN THUẬT 

TRONG TIỂU THUYẾT CỦA ĐOÀN MINH PH ƯỢNG 

 2.1. Người kể chuyện 

2.1.1. Giới thuyết về người kể chuyện 

Người kể chuyện là một trong những vấn ñề trung tâm của thi pháp 

văn xuôi hiện ñại. Người kể chuyện chính là một sản phẩm của sáng tạo 

nghệ thuật, là sản phẩm của sự hư cấu do nhà văn tạo nên, nó khác hoàn 

toàn so với người kể chuyện thực tế trong ñời sống. Người kể chuyện trong 

tác phẩm tự sự có những ñiểm khác so với các nhân vật khác trong tác 

phẩm. Người kể chuyện là sản phẩm của sự sáng tạo nghệ thuật là công cụ 

do nhà văn hư cấu nên ñể kể chuyện. Vì vậy, người kể chuyện trong tác 

phẩm tự sự là một nhân vật mang tính chức năng. Trước hết, nó có chức 

năng tổ chức kết cấu tác phẩm bao gồm hệ thống hình tượng nhân vật, hệ 

thống các sự kiện, liên kết chúng lại tạo thành một tác phẩm. Mặt khác 

người kể chuyện còn có chức năng, môi giới, dẫn dắt người ñọc tiếp cận thế 

giới nghệ thuật.  

Tóm lại, nhân vật người kể chuyện có vai trò rất tích cực trong tác 

phẩm tự sự. Nó có khả năng dẫn dắt ñịnh hướng và khơi gợi khả năng, tranh 

luận, ñối thoại của bạn ñọc. Người kể chuyện là một yếu tố không thể thiếu 

ñối với một tác phẩm tự sự. 
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2.1.2. Người kể chuyện trong tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng 

2.1.2.1. Người kể chuyện theo ngôi kể thứ nhất 

Một trong những ñặc ñiểm nổi bật ở tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng 

là hình thức trần thuật từ ngôi thứ nhất với kiểu người kể chuyện xưng tôi. 

Tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng vì vậy thường mang dáng dấp tự thuật. Đặc 

biệt các nhân vật trong tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng không chỉ tự kể 

chuyện về mình mà còn kể chuyện về người khác. Mỗi tác phẩm là một câu 

chuyện lớn ñược dệt nên bởi các câu chuyện nhỏ do các nhân vật xưng tôi 

kể lại. Đó là kết cấu “truyện lồng trong truyện”.  

Và khi tro bụi gồm hai cốt truyện khá tách biệt ñược kể với cùng 

một nhân vật người kể chuyện ở ngôi thứ nhất, vì thế chúng không tồn tại 

ñộc lập mà gắn bó thống nhất với nhau. 

 Ở cốt truyện thứ nhất, chúng ta bắt gặp người kể chuyện ñồng thời 

cũng là nhân vật trong câu chuyện. Nhân vật An Mi ñồng thời cũng là người 

kể chuyện trong cốt truyện thứ nhất. Ở cốt truyện thứ hai, người kể chuyện 

vẫn ñứng ở ngôi thứ nhất, tức là vẫn tham gia trực tiếp vào câu chuyện mà 

mình kể lại. Tuy nhiên những dòng tâm tư, suy nghĩ của nhân vật người kể 

chuyện không còn mang tính chủ quan nữa. Nếu ở cốt truyện (1) chủ yếu là 

những lời tự thuật thì ở cốt truyện (2) ñã gia tăng những ñoạn ñối thoại. 

Hướng sự ñối thoại ñến bạn ñọc tạo cho câu chuyện tính khách quan hơn, nó 

không chỉ là phán quyết một chiều của tác giả ẩn dưới hình thức người kể 

chuyện ở ngôi thứ nhất.   

  Giống như Và khi tro bụi, người kể chuyện Mưa ở kiếp sau cũng 

chủ yếu xuất hiện ở ngôi thứ nhất xưng “tôi”. Đó là những lời tự thuật của 

nhân vật Mai. 

 Nhìn chung hai Tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng ñều thuộc dạng 

tiểu thuyết ngắn và ñều ñược trần thuật từ ngôi thứ nhất, với sự tiêu cự hóa 

nội tại. Chỉ qua Và khi tro bụi, Mưa ở kiếp sau, phong cách Đoàn Minh 

Phượng ñã ñịnh hình. Đó là một cách viết vừa lạnh lùng, vừa nồng ấm với 
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chất triết lí suy tưởng lấp lánh trong từng trang văn. Những cái tôi kể chuyện 

trong tác phẩm Đoàn Minh Phượng ñều là sự hóa thân của nhà văn. Nhân 

vật của Đoàn Minh Phượng là kiểu nhân vật cô ñơn với niềm ñau câm lặng. 

An My với tâm trạng tha hương, lạc loài ñi tìm cái chết ñể bừng ngộ về lẽ 

sống (Và khi tro bụi); Liên, Lan, Mai là những mảnh ñời sống trong câm 

lặng (Mưa ở kiếp sau). Nhân vật của Đoàn Minh Phượng mang theo nỗi cô 

ñơn thăm thẳm cùng với những giằng xé ñầy bi kịch trên hành trình tìm cội 

nguồn của chính mình. Để ñi sâu vào những trạng thái tâm lí phức tạp của 

con người, Đoàn Minh Phượng chọn cách kể chuyện từ ngôi thứ nhất. Chỉ 

người kể chuyện với ñiểm nhìn bên trong mới có thể kể lại tất cả những trải 

nghiệm, những gì riêng tư nhất, những hạnh phúc ñớn ñau, ñam mê và kìm 

nén, hận thù và bao dung.  

2.1.2.2. Người kể chuyện song trùng chủ thể 

Như ñã nói, tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng thành công ở người 

kể chuyện theo ngôi kể thứ nhất xưng tôi. Tuy nhiên do kết cấu “truyện lồng 

trong truyện” nên có thể có một hoặc nhiều nhân vật xưng “tôi” cùng tham 

gia kể chuyện.  

Ở Và khi tro bụi cùng một câu chuyện về gia ñình Michael Kempf 

nhưng mỗi nhân vật lại có những cách kể khác nhau. Đó là câu chuyện của 

Ông Kempf, Sophie, Michael Kempf, Marcus, những người hàng xóm, 

những người ở trại trẻ tâm thần.  

Giống như Và khi tro bụi, Mưa ở kiếp sau cũng xuất hiện nhiều 

người kể chuyện xưng “tôi”. Câu chuyện của Mai, của dì Lan, của Liên, của 

Chi. 

Nhìn chung tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng có sự ña dạng hóa 

nhân vật người kể chuyện. Điều này làm cho cách kể chuyện theo ngôi thứ 

nhất vốn mang tính chủ quan trở thành khách quan. Mặt khác cũng làm cho 

nhân vật trong tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng không có sự phân tuyến, 

không có nhân vật nào trở thành trung tâm chuyển tải ý nghĩa của toàn tác 
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phẩm. Mỗi nhân vật ñều xuất hiện trong những giới hạn không gian, thời 

gian dành cho họ hoặc ñan xen trong câu chuyện của người khác. Mỗi nhân 

vật ñều có quyền xác tín những trải nghiệm của riêng họ hoặc không xác tín 

ñiều gì. Đây là ñặc ñiểm nổi bật của những tác phẩm mà người kể chuyện 

song trùng chủ thể. 

2.2. Điểm nhìn trần thuật 

2.2.1. Giới thuyết về ñiểm nhìn trần thuật 

Điểm nhìn trần thuật là một trong những yếu tố quan trọng của kết 

cấu văn bản nghệ thuật. Tìm hiểu ñiểm nhìn thực chất là tìm hiểu một kiểu 

quan hệ, một phương thức tiếp cận của nhà văn với hiện thực. Việc vận 

dụng linh hoạt các ñiểm nhìn trần thuật sẽ góp phần tạo nên tính sinh ñộng 

và sức hấp dẫn cho tác phẩm văn học. 

Căn cứ vào vị trí khác nhau của người kể chuyện sẽ có những ñiểm 

nhìn trần thuật khác nhau. Về vấn ñề này, các nhà nghiên cứu Brooks, 

Warren, Greimas, Pouillon, Friedman, Uspenski, Genette…có nhiều ý kiến 

chưa thật thống nhất. Tuy nhiên tựu chung lại chúng tôi thấy có ba loại ñiểm 

nhìn cơ bản ñó là: 

- Điểm nhìn biết hết, ñiểm nhìn “toàn tri”, rất biến hóa, có mặt khắp 

nơi, hầu như không bị hạn chế nào. 

- Điểm nhìn bên trong, ñiểm nhìn “hạn tri”, tức là nhìn theo tri thức, 

tư tưởng, tình cảm của một hay nhiều nhân vật ñể trần thuật một sự kiện hay 

toàn bộ câu chuyện. 

- Điểm nhìn bên ngoài là góc nhìn không phải của bất cứ nhân nhận 

vật nào trong truyện, gần giống với loại một nhưng không ñi sâu biểu hiện 

tư tưởng, tình cảm nội tâm… mà chỉ tả hoặc kể lại sự kiện hoặc ngôn ngữ, 

cử chỉ, hành ñộng, ngoại hình và hoàn cảnh của nhân vật trong truyện. 

Thật ra, trong các tác phẩm văn học, chọn kiểu nhìn nào, xuất phát 

từ ñiểm nhìn nào ñể người kể chuyện kể lại “chuyện” chính là do cách tổ 

chức “truyện” có dụng ý của nhà văn. Có những tác phẩm chỉ có một kiểu 
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ñiểm nhìn từ ñầu ñến cuối, có những tác phẩm phối ghép nhiều kiểu ñiểm 

nhìn hoặc luân phiên, di chuyển ñiểm nhìn. 

2.2.2. Điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết của Đoàn Minh 

Phượng 

2.2.2.1. Điểm nhìn bên ngoài 

So với văn học Việt Nam giai ñoạn 1945-1975, văn học sau năm 

1975 có sự khác biệt rõ về ñiểm nhìn. Bao trùm các sáng tác giai ñoạn trước 

là cảm hứng sử thi. Điểm nhìn của người kể chuyện là ñiểm nhìn thành kính, 

ngưỡng vọng. Vì thế ñiểm nhìn bên ngoài ñóng vai trò chủ ñạo. Sau năm 

1975, văn xuôi Việt Nam có “xu hướng nhạt dần chất sử thi tăng dần chất 

tiểu thuyết”. Văn học tập trung ñi sâu phản ánh con người cá nhân, ñời tư. 

Điểm nhìn nghệ thuật cũng ñã thay ñổi. Điểm nhìn bên trong ñược ưu tiên 

hơn ñiểm nhìn bên ngoài. Điều này cũng thể hiện trong tiểu thuyết của Đoàn 

Minh Phượng: ñiểm nhìn bên ngoài xuất hiện không nhiều do nhà văn chọn 

lối trần thuật của tự truyện.  

Ở Và khi tro bụi, ñiểm nhìn bên ngoài xuất hiện khi An Mi ñi tìm 

sự thật câu chuyện về gia ñình Michael Kempf. Còn trong Mưa ở kiếp sau, 

ñiểm nhìn bên ngoài xuất hiện khi Mai kể về những con người cùng với luật 

lệ ở Muôn Hoa.  

Từ ñiểm nhìn này nhân vật luôn ñứng từ bên ngoài ñể nhìn vào câu 

chuyện. Vì thế câu chuyện ñược kể lại một cách khách quan. 

2.2.2.2. Điểm nhìn bên trong 

Như ñã phân tích ở trên, ñiểm nhìn bên trong ñóng vai trò chủ yếu 

trong tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng vì ñây là những tiểu thuyết ñược 

xây dựng theo lối tự truyện. Từ ñiểm nhìn bên trong, tác giả ñã thiên về 

miêu tả và bình luận những phản ứng tâm lí, những rung ñộng yêu thương, 

những trăn trở day dứt, những suy tư dằn vặt… của nhân vật chứ không 

nặng về kể. Trong hai cuốn tiểu thuyết của chị, người ñọc dễ dàng nhận ra 
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người kể chuyện kể lại câu chuyện từ ñiểm nhìn bên trong theo ngôi thứ 

nhất.  

Và khi tro bụi là tiểu thuyết ngắn nhưng có ñộ mở lớn nhờ ñược 

trần thuật theo kiểu “truyện lồng trong truyện”. Kể chuyện từ ngôi thứ nhất, 

tác phẩm dung chứa cùng lúc hai cốt truyện ñược triển khai theo cấu trúc 

song tuyến. Trong Mưa ở kiếp sau ñiểm nhìn bên trong thể hiện chủ yếu ở 

nhân vật Mai suốt hành trình ñi tìm nguồn cội, tìm lại quá khứ, tìm lại người 

cha. Người ñọc bị cuốn theo những dòng cảm xúc, những suy tư, trăn trở 

của nhân vật. 

Tiểu thuyết của Đoàn Minh Phương thành công ở nghệ thuật trần 

thuật luân phiên ñiểm nhìn với nhiều người kể chuyện và “sự chiếu sáng các 

nhân vật” (Kundera). Và khi tro bụi song song với hai tuyến cốt truyện là 

hai người kể chuyện xưng tôi. Một là An Mi - người phụ nữ có chồng mất 

trong vụ tai nạn, cô ñơn lạc loài nơi xứ người quyết tâm từ bỏ thế giới bằng 

cái chết chủ ñộng. Từ ñiểm nhìn bên trong, An Mi kể về tuổi thơ, về cái chết 

của bố của ñưa em gái nhỏ về chiến tranh, về những ngày cuối cùng lang 

thang trên những chuyến tàu. Hai là Michael Kempf - người trực ñêm khách 

sạn kể về bi kịch gia ñình mình, cái chết của mẹ, sự mất tích của em trai, nỗi 

nghi ngờ và lòng thù hận ông bố ñã giết mẹ của mình… 

Mưa ở kiếp sau cũng xuất hiện sự luân phiên ñiểm nhìn. Từ ñiểm 

nhìn của Mai chuyển qua ñiểm nhìn của của dì Lan, của Chi. Câu chuyện 

giờ ñây không chỉ là của riêng nhân vật Mai mà ñã chuyển thành câu chuyện 

của dì Lan, của Chi ñể cho người ñọc nhìn nhận vấn ñề từ nhiều phía. Đó 

thực sự là nét ñặc sắc trong cách tổ chức linh hoạt giữa các ñiểm nhìn trong 

tác phẩm, tăng cường sự dân chủ hóa cho văn học 

Rất nhiều tiểu thuyết Việt Nam từ thời kì sau ñổi mới trở ñi trong 

ñó có tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng, ñã nỗ lực cách tân nghệ thuật tự 

sự, tập trung ở dạng thức người kể chuyện với ñiểm nhìn bên trong này, ñặc 

biệt ở phương thức trần thuật từ ngôi thứ nhất xưng tôi. Đây là hệ quả của 
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những ñổi mới trong tư duy nghệ thuật, khi văn học chuyển dịch từ quan 

niệm con người tập thể thành quan niệm con người cá thể, quan tâm nhiều 

hơn ñến chủ thể sáng tạo và giá trị cá nhân. Với ngôi trần thuật này, người 

kể chuyện xưng tôi có vai trò to lớn quyết ñịnh cấu trúc tác phẩm cũng như 

toàn quyền miêu tả những nhân vật khác từ ñiểm nhìn chủ quan. Chúng tôi 

tập trung vào hình thức trần thuật từ ngôi thứ nhất với ñiểm nhìn bên trong 

bởi ñây là một dạng thức trần thuật phổ biến của tiểu thuyết Việt Nam 

ñương ñại. 

 

Chương 3. GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT TRONG TI ỂU THUYẾT  

CỦA ĐOÀN MINH PH ƯỢNG 

3.1. Giọng ñiệu 

3.1.1. Giới thuyết về giọng ñiệu trần thuật 

Trong cuộc sống, giọng ñiệu ñược hiểu theo nghĩa thông thường 

nhất là giọng nói, lối nói, biểu thị một thái ñộ nhất ñịnh. Theo Từ ñiển thuật 

ngữ văn học, nói tới giọng ñiệu là nói tới “ thái ñộ, tình cảm, lập trường tư 

tưởng, ñạo ñức của nhà văn ñối với hiện tượng ñược miêu tả thể hiện trong 

lời văn quy ñịnh cách xưng hô, gọi tên, dùng từ, sắc ñiệu tình cảm, cách 

cảm thụ xa gần, thân sơ, thành kính hay suồng sa, ngượi ca hay châm 

biếm…”. Có rất nhiều yếu tố tạo nên giọng ñiệu trần thuật trong ñó yếu tố 

quan trọng nhất chính là cảm hứng của người kể chuyện. Giọng ñiệu là kết 

cấu siêu văn bản, là yếu tố quan trọng tạo nên phong cách nhà văn, có vai 

trò thống nhất các yếu tố khác của hình thức tác phẩm vào một chỉnh thể. 

Dựa theo những tiêu chí khác nhau mà người ta có cách phân loại 

giọng ñiệu khác nhau. Nếu phân chia theo sắc ñiệu tình cảm, ta có giọng 

trang trọng hay thân mật, mạnh mẽ hay yếu ớt, tha thiết hay gay gắt… Nếu 

phân chia theo loại tình cảm, ta có giọng bi hay hài, châm biếm hay trữ 

tình… Nếu phân chia theo khuynh hướng tình tảm, ta có giọng thương cảm 

hay lên án, phê phán hay ngượi ca… Các bình diện trên không tách rời, 
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không ñứng ñộc lập mà ñan cài vào nhau tạo ra tính phức ñiệu trong giọng 

ñiệu trần thuật. 

3.1.2. Sắc thái giọng ñiệu nổi bật trong tiểu thuyết Đoàn Minh 

Phượng 

3.1.2.1. Giọng ñiệu suy ngẫm - triết lý 

Tác phẩm văn học là sự phản ánh tư tưởng của nhà văn. Đó là 

những suy ngẫm, triết lí mà nhà văn ñúc rút ñược nhờ những trải nghiệm 

trong cuộc sống hoặc xuất phát từ quan niệm, một niềm tin nào ñó mà anh ta 

tiếp nhận ñược. Tuy nhiên không phải tác phẩm nào cũng kể bằng giọng suy 

ngẫm - triết lí, nó chỉ xuất hiện khi nhà văn có nhu cầu nhận thức ñời sống 

trên tinh thần triết học. Khi ñời sống xã hội càng bề bộn, ña chiều thì nhu 

cầu nhận thức, khái quát càng trở nên bức bách ñối với các nhà văn. Sau 

năm 1975, hiện thực có nhiều thay ñổi, văn học cũng nỗ lực ñể nắm bắt 

những ñổi thay ấy. Vì vậy ñã xuất hiện nhiều nhà văn có nhu cầu công bố 

những suy ngẫm, chiêm nghiệm riêng: từ Nguyễn Minh Châu ñến Nguyễn 

Huy Thiệp, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài, Phan Thị Vàng Anh, Hồ Anh Thái… 

Với tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng, giọng suy ngẫm – triết lí trở 

thành sắc thái chủ ñạo. Rất nhiều người khi ñọc tiểu thuyết của chị ñã bị ám 

ảnh bởi chiều sâu của những triết lí nhân sinh mà chị gửi gắm. Và khi tro 

bụi, Mưa ở kiếp sau không chỉ lôi cuốn người ñọc bởi chất văn ñầy cảm 

xúc, ñầy “nữ tính” mà còn say mê trước suy ngẫm, triết lí về nhiều vấn ñề 

khác nhau của kiếp người, nhất là tư tưởng về con người và nguồn cội, con 

người và về cái chết. 

3.1.2.2. Giọng hoài nghi - chất vấn 

Giọng hoài nghi - chất vấn là giọng ñiệu khá phổ biến trong văn 

xuôi nước ta từ thời kì ñổi mới. Cơ sở của giọng này là tinh thần dân chủ 

trong việc nhận thức lại lịch sử và xác lập các giá trị mới theo quan ñiểm cá 

nhân. Văn học thời kì ñổi mới có nhiều thay ñổi mà rõ nhất là thay ñổi quan 

niệm về hiện thực và con người. Nhà văn không phản ánh hiện thực một 
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chiều mà nhiều chiều. Chân lí tuyệt ñối bị nghi ngờ chỉ còn lại chân lí tương 

ñối. Nhà văn không phán truyền chân lí mà là người ñối thoại. Trước ñây, 

kiểu nhà văn phổ biến là nhà văn ñộc thoại, anh ta có nhu cầu giảng giải, cắt 

nghĩa cho bạn ñọc những chân lí mặc ñịnh. Điều ñó có nghĩa là nhà văn 

ñứng cao hơn bạn ñọc vì anh ta có khả năng toàn tri, biết tất cả. Sang thời kì 

ñổi mới, kiểu nhà văn này vẫn còn nhưng mờ nhạt, phổ biến là kiểu nhà văn 

ñối thoại. Nhà văn ñối thoại ñứng ngang hàng hoặc thấp hơn bạn ñọc khước 

từ vai trò phán truyền chân lí. Giọng ñiệu hoài nghi - chất vấn ñược xem 

như là kết quả tất yếu của quan hệ ñối thoại. Đây là giọng ñiệu phổ biến 

trong các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Tạ Duy Anh, Phạm 

Thị Hoài, Châu Diên, Đoàn Lê, Trần Thùy Mai... 

Giọng ñiệu hoài nghi - chất vấn thể hiện rõ trong tiểu thuyết của 

Đoàn Minh Phượng. Trong Và khi tro bụi, Mưa ở kiếp sau, các nhân vật 

luôn ám ảnh về ñiều không biết, không hiểu. Họ luôn có khát vọng tìm lại sự 

thật về bản thân xem mình là ai, mình từ ñâu ñến?  

Đoàn Minh Phượng ñã ñưa vào tiểu thuyết những mảnh vụn của hiện 

thực ngổn ngang, ê chề. Không có hiện thực nào ñược hoàn nguyên, hiện 

thực là những ñiều phi lí, vụn vỡ, ñứt ñoạn. Do vậy có nhiều cách lí giải, mô 

tả khác nhau về những sự kiện và không có sự lí giải nào có thể nắm bắt 

ñược chính xác sự kiện. Đó là biểu hiện của một phương thức phản ánh hiện 

thực mới, là cảm quan hậu hiện ñại. Con người bất tín các ñại tự sự, các 

chân lý tuyệt ñối. Tinh thần hoài nghi, sự khủng hoảng niềm tin, hiện thực 

ngụy tạo... là những khái niệm then chốt của triết học và mỹ học hậu hiện 

ñại. Sự thật chỉ còn là những câu chuyện kể, những hình ảnh giả tạo, là sự 

thật của riêng mỗi người, không có sự thật nào cho tất cả mọi người. Những 

mầm mống, những dấu hiệu, sự ảnh hưởng và biến thể của cảm quan hậu 

hiện ñại là có thật trong xã hội Vi ệt Nam hôm nay. Vì thế những suy tư triết 

học về sự thật, về bản thể con người mà Đoàn Minh Phượng gợi ra trong các 

tác phẩm của mình, ñã tìm ñược sự ñồng ñiệu trong lòng nhiều người ñọc. 
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Mỗi người ñọc cũng hoài nghi, day dứt, trăn trở khi tiếp xúc với tác phẩm. 

Họ không chỉ là người thưởng thức mà còn là người ñồng sáng tạo với tác 

giả. Đây một cách thức tiếp cận tác phẩm mới trong giai ñoạn hiện nay. 

3.2. Nhịp ñiệu 

3.2.1. Giới thuyết về nhịp ñiệu 

Nhịp ñiệu trần thuật là một nội dung trong lý thuyết về tự sự nói 

chung. Nhịp ñiệu trần thuật liên quan tới vấn ñề kết cấu văn bản ngôn từ. 

Kết cấu văn bản cùng với kết cấu hình tượng làm cho việc kể chuyện phải 

ñạt ñược yêu cầu tạo hình và biểu hiện, ñể có khả năng tái hiện bức tranh 

ñời sống và thể hiện tư tưởng, tình cảm của tác giả một cách tối ña.   

 Nhịp ñiệu ñược nhìn nhận như một nhân tố tất yếu trong cấu trúc 

của văn bản nghệ thuật. Bản chất của nhịp ñiệu là sự “l ặp lại có tính chất 

chu kì, cách quãng hoặc luân phiên” của các yếu tố nghệ thuật trong tác 

phẩm. Chẳng hạn trong thơ, ñơn vị cơ bản của sự lặp lại là dòng thơ với ñộ 

dài của nó gồm số tiếng (4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng) và vần 

như là một ñiểm ngắt của nó. Vì vậy mỗi thể thơ lại có nhịp ñiệu riêng. Còn 

trong văn xuôi, nhịp ñiệu của lời văn ñược hình thành trên cơ sở sự phân 

tách văn bản thành chương, hồi, ñoạn. Câu văn dài ngắn, khúc khuỷu ñược 

lặp lại cũng tạo nên nhịp ñiệu cảm nhận ñời sống. Mở rộng khái niệm ta sẽ 

thấy sự luân phiên giữa hai thành phần tĩnh và ñộng trong trần thuật, sự lặp 

lại của hình tượng, của chủ ñề cũng tạo ra nhịp ñiệu. 

 3.2.2. Nhịp ñiệu tự sự trong tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng 

3.2.2.1. Nhịp ñiệu tự sự và tốc ñộ trần thuật 

 Tốc ñộ trần thuật là một nhân tố quan trọng tạo nên nhịp ñiệu tự sự 

của tiểu thuyết. Tốc ñộ trần thuật thể hiện ở tương quan giữa những thành 

phần mang tính chất ñộng và những thành phần mang tính chất tĩnh. Nếu 

trong cấu trúc tiểu thuyết, thành phần ñộng chiếm ưu thế thì tốc ñộ trần thuật 

nhanh. Ngược lại, thành phần mang tính chất tĩnh ñược gia tăng thì tiểu 

thuyết có tốc ñộ trần thuật chậm. 
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Trong Và khi tro bụi, Mưa ở kiếp sau, Đoàn Minh Phượng ñã giảm 

thiểu tối ña các thành phần mang tính chất ñộng khiến thành phần tĩnh 

chiếm ưu thế vượt trội lên. Bởi thế tốc ñộ trần thuật trong Và khi tro bụi, 

Mưa ở kiếp sau trôi ñi rất chậm. Hành ñộng của nhân vật không nhiều, chủ 

yếu là những dòng suy tưởng khiến cho phần lớn thời gian như ngưng ñọng 

trong những suy nghiệm, suy tư của nhân vật. Đây là kiểu nhịp ñiệu của tâm 

trạng, của suy tư. Nó nói lên rằng sự chú ý của tác giả nghiêng hẳn về nắm 

bắt dòng tâm lí con người.  

3.2.2.2. Nhịp ñiệu tự sự và kết cấu tầng bậc – vòng tròn 

  Tác phẩm của Đoàn Minh Phượng có truyện như một vòng tròn 

tương ứng vòng quay luân hồi của tạo hóa: từ hủy diệt ñến tái sinh. Hành 

trình của nhân vật An Mi trong Và khi tro bụi là hành trình như thế. Cốt 

truyện và hành trình nhân vật ẩn giấu một chiều sâu triết học.  

Cốt truyện là một vòng tròn, vòng tròn ấy ñược tạo thành từ hai 

mạch truyện ñan xen. Mạch truyện về hành trình của An Mi và câu chuyện 

của gia ñình Michael Kempf. Hai mạch truyện cùng tồn tại tạo nên nhịp ñiệu 

về một cuộc sống ña chiều hỗn tạp nhưng cũng ñầy những lặp lại ngẫu nhiên 

trong Và khi tro bụi.  

So với Và khi tro bụi, Mưa ở kiếp sau có sự ñan xen nhiều mạch 

truyện. Đó là câu chuyện riêng của mỗi người, chúng vừa ñối lập, vừa xâm 

lấn vào nhau. Mạch truyện về cuộc sống của Mai trong hiện tại liên tục bị 

chêm xen những cảm nghiệm về quá khứ, những câu chuyện của mẹ, dì Lan, 

Chi... Trật tự thời gian, không gian bị phá vỡ, hiện thực cuộc sống là những 

mảnh ghép ñược sắp xếp vừa ngẫu nhiên vừa tất yếu. Vì thế, cốt truyện vừa 

bị gián ñoạn, vừa là sự lồng ghép, ña tạp: quá khứ - hiện tại, thực - ảo, khả 

tín và phi lí...  

Trong tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng, hiện thực ñược phản ánh là vô 

số mảnh ghép của những số phận. Mỗi con người là một câu chuyện, là cảm 

nghiệm của mỗi cá nhân, không có xác tín nào. Những câu chuyện rời rạc 
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nhưng ñược lắp ghép với nhau tạo cho cốt truyện kết cấu tầng bậc – vòng tròn. 

Nhịp ñiệu ñược thể hiện trong cốt truyện là nhịp ñiệu của hiện thực ña tuyến, ña 

chiều. Cuộc sống ngổn ngang của con người thời hậu hiện ñại ñược tái hiện 

ngay trong hình thức cấu trúc này.  

 

KẾT LUẬN 

Nghệ thuật tự sự có ý nghĩa rất lớn ñối với sự thành công của một 

tác phẩm ñồng thời nó cũng khẳng ñịnh tài năng của nhà văn. Mặc dù tự sự 

học còn khá non trẻ ở nước ta nhưng những năm gần ñây nghệ thuật tự sự ñã 

có nhiều thay ñổi theo hướng tích cực. Điều ñó cho thấy các nhà văn quan 

tâm ñến “lối viết”, “cách viết” hơn các giai ñoạn trước. Đi sâu nghiên cứu 

nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng, chúng tôi rút ra 

một số ñiểm ñáng chú ý sau: 

Không gian và thời gian nghệ thuật là những yếu tố tích cực tham 

gia vào việc tạo nên truyện kể. Trong tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng, không 

gian nghệ thuật là tập hợp những cái dở dang, lộn xộn, trái chiều: không 

gian thực - ảo ñan xen, không gian sương mù, không gian mưa; thời gian 

ñầy vẻ bí ẩn huyễn hồ: thời gian ñêm tối, mùa ñông, thời gian phi thực. 

Không gian và thời gian ñó khiến hiện thực ñược phản ảnh trong tác phẩm 

không chỉ là hiện thực khả tín mà còn là hiện thực bất khả tín. Đây là cảm 

quan hậu hiện ñại, khi con người nhận ra tính chất ña chiều, phức tạp của thế 

giới. 

Điểm nhìn nghệ thuật là nhân tố trung tâm của lí thuyết tự sự. Nghệ 

thuật tổ chức ñiểm nhìn trong tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng ñược vận dụng 

rất khéo léo. Truyện là sự ñan xen của ñiểm nhìn bên trong và ñiểm nhìn 

bên ngoài. Tuy nhiên qua khảo sát tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng, 

chúng tôi nhận thấy sự cách tân nghệ thuật tự sự tập trung ở dạng thức người 

kể chuyện với ñiểm nhìn bên trong, ñặc biệt ở phương thức trần thuật từ ngôi 

thứ nhất, người kể chuyện xưng tôi. Đây là hệ quả của những ñổi mới trong 
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tư duy nghệ thuật, khi văn học vốn từ quan niệm con người tập thể chuyển 

thành con người cá thể, quan tâm nhiều hơn ñến chủ thể sáng tạo và sự sống 

cá nhân. Với ngôi trần thuật này, người kể chuyện xưng tôi có vai trò to lớn 

trong việc quyết ñịnh cấu trúc tác phẩm cũng như toàn quyền miêu tả những 

nhân vật khác từ ñiểm nhìn của bản thân. Mặt khác tiểu thuyết của Đoàn 

Minh Phượng có sự luân phiên về ñiểm nhìn tạo nên tiểu thuyết ña thanh. 

Một vấn ñề có thể ñược nhìn nhận kĩ lưỡng, nhiều chiều, nhiều phía, nhiều 

góc ñộ khác nhau sẽ tạo chiều sâu giá trị tư tưởng thẩm mỹ cho tác phẩm. 

Đây có thể coi là một cách tân về ñiểm nhìn trần thuật của các tiểu thuyết 

Việt Nam ñương ñại. 

Giọng ñiệu cũng là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành 

công của tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng. Giọng suy ngẫm – triết lí, là một 

trong những ñặc ñiểm cơ bản tạo nét riêng của nhà văn. Những cái tôi luôn 

trầm tư, suy ngẫm những vấn ñề triết lí nhân sinh, nhất là tư tưởng về con 

người và nguồn cội, con người và cái chết. Triết lí trở thành giọng ñiệu của 

thời ñại khi con người ý thức sâu sắc về mình, khi các nhà văn ý thức sâu 

sắc về cá tính sáng tạo. Con người ngày càng ý thức về bản ngã và càng 

khao khát tìm kiếm bản ngã. Những tiếng vọng về bản thể âm vang trong 

văn học ñương ñại, nhất là tiểu thuyết. Tuy nhiên không phải vì thế mà văn 

của tác giả trở nên khô khan, ngược lại với cách viết lôi cuốn, ngôn từ mang 

nặng tính riêng tư, ñào sâu tâm lí nhân vật, mở ra từng phần u minh và bi 

sầu nhất của ñời sống… ñã khiến cho tác phẩm của chị lay ñộng ñược ñông 

ñảo bạn ñọc. Đặc biệt, phía sau những nỗ lực làm mới, làm giàu nghệ thuật 

tự sự, Đoàn Minh Phượng ñem lại cho ñộc giả nhiều suy tư trăn trở mang 

màu sắc triết học về con người. Băn khoăn triết học chính là cái làm nên ñộ 

lắng ñọng của mọi câu chuyện mà chị kể. 

Trong giới hạn của một luận văn, chúng tôi tự biết nhiều vấn ñề 

ñược ñặt ra nhưng việc giải quyết nó vẫn chưa ñược thấu ñáo do kinh 

nghiệm và năng lực còn nhiều hạn chế. Nếu có ñiều kiện, chúng tôi sẽ tiếp 
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tục nghiên cứu các vấn ñề kĩ hơn và liên hệ thêm một số tác giả khác ñể có 

cái nhìn tương ñối ñầy ñủ về nghệ thuật tự sự trong văn xuôi ñương ñại. Tuy 

nhiên qua việc tìm hiểu Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của Đoàn Minh 

Phượng, chúng tôi ñã có thêm tri nhận về một ngành học ñang từng bước 

ñịnh hình ở nước ta, ñồng thời chúng tôi muốn góp thêm cứ liệu khẳng ñịnh 

tiến trình phát triển của văn xuôi Việt Nam từ sau 1975 ñến nay, mà ñiểm 

nhấn là thể loại tiểu thuyết. 


