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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn ñề tài 

Truyện thơ Nôm là một hiện tượng văn học, văn hóa ñộc ñáo của dân 

tộc. Nó gắn liền với tên tuổi các tác gia lớn, những thành tựu tiêu biểu của 

văn học Viêt Nam trung ñại. Loại hình văn chương này có lịch sử phát 

triển khoảng bốn thế kỷ (từ khoảng thế kỷ XVI ñến thế kỷ XIX) và ñạt 

ñược thành tựu rực rỡ nhất ở giai ñoạn từ thế kỷ XVIII ñến nửa thế ñầu thế 

kỷ XIX. Truyện thơ Nôm là loại hình tự sự bằng thơ dùng văn tự Nôm, 

“phản ánh cuộc sống xã hội thông qua sự trình bày, miêu tả có tính chất 

hoàn chỉnh vận mệnh, tính cách nhân vật bằng một cốt truyện với hệ thống 

biến cố và sự kiện” (Nguyễn Thị Nhàn). 

Truyện thơ Nôm là một loại truyện kể bằng thơ. Do ñó, muốn ñánh giá 

ñúng giá trị nghệ thuật của truyện thơ Nôm, cần phải chú ý ñến tính chất 

truyện kể của chúng. Đó là một nét ñặc trưng nghệ thuật của truyện thơ 

Nôm. 

Truyện thơ Nôm có sức cuốn hút ñặc biệt mạnh mẽ ñối với mọi tầng 

lớp người Vi ệt Nam. Ngay từ thời trung ñại, loại hình văn chương này ñã 

ñược cả cộng ñồng quan tâm. Do ñó, việc nghiên cứu tìm hiểu cũng ñược 

ñặt ra từ lâu, nhưng kết quả của những nỗ lực này còn hạn chế. 

Chọn ñề tài: “Thi pháp truyện kể truyện thơ Nôm” chúng tôi muốn ñi 

sâu tìm hiểu về một loại hình văn học mà người ta chưa có dịp tìm hiểu 

nhiều. Qua ñó không chỉ hiểu hơn về truyện thơ Nôm mà còn tìm ra ñược 

những ñặc ñiểm riêng, nét ñộc ñáo của chúng trong sự so sánh, liên hệ với 

các thể loại khác của văn học Việt Nam.  
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2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là các biểu hiện mang tính chất 

truyện kể ñược thể hiện qua cấu trúc, ngôn từ trong truyện thơ Nôm. 

Văn bản mà chúng tôi sử dụng ñể nghiên cứu là: Kho tàng truyện Nôm 

khuyết danh (Nxb Văn học năm 2002) và các truyện thơ Nôm trong Tinh 

tuyển văn học Việt Nam, tập 5,6 (Nxb Khoa học xã hội năm 2004). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu thi pháp truyện kể truyện thơ Nôm ñòi hỏi phải sử dụng 

nhiều phương pháp. Trong luận văn này, chúng tôi sử dụng những phương 

pháp cơ bản sau: 

 - Phương pháp hệ thống – cấu trúc 

 - Phương pháp phân tích, tổng hợp 

4. Lịch sử vấn ñề 

   Lịch sử nghiên cứu truyện thơ Nôm ở nước ta trải qua một quá trình 

lâu dài và ñã xác lập ñược nhiều thành tựu quan trọng. Nghiên cứu về văn 

bản là ñiều ñược giới nghiên cứu quan tâm sớm nhất, việc phiên âm, khảo 

cứu văn bản ñạt ñược nhiều thành tựu ñáng kể. Còn việc nghiên cứu, tìm 

hiểu truyện thơ Nôm về mặt lí luận, thi pháp thì hầu như chưa ñược chú ý 

ñúng mức. Phải ñến giữa thế kỉ XX trở ñi, cùng với việc tiếp thu các hệ 

thống lí thuyết hiện ñại, các khuynh hướng nghiên cứu văn học nước 

ngoài..., thì việc nghiên cứu truyện thơ Nôm mới có những thành tựu nhất 

ñịnh về mặt lý luận. Các công trình nghiên cứu quan trọng nhất hầu hết chỉ 

tập trung vào Truyện Kiều và Lục Vân Tiên, các truyện thơ Nôm  khác 

ñược ñề cập rất ít. Truyện thơ Nôm chủ yếu ñược tìm hiểu trong các công 

trình văn học sử, tác giả ñặt chúng trong một thời kì, một giai ñoạn văn 
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học ñể xem xét, ñánh giá. Nhìn lại quá trình nghiên cứu truyện thơ Nôm, 

có thể thấy có khá nhiều tác giả viết về vấn ñề này, nhưng tất cả mới chỉ 

dừng lại ở giới hạn một bài báo, một chương sách nên không tránh khỏi 

những hạn chế. Nghiên cứu về truyện thơ Nôm một cách ñầy ñủ và chuyên 

sâu thì có thể kể ñến những công trình sau: Truyện Kiều và truyện thơ Nôm 

(Đặng Thanh Lê), Truyện Nôm lịch sử phát triển và thi pháp thể loại (Kiều 

Thu Hoạch), Truyện thơ Nôm những nghiên cứu hình thái học (Nguyễn 

Phong Nam). Do ra ñời sau, tác giả các công trình trên có ñiều kiện ñể 

tránh những bất cập cũng như tiếp thu ñược những thành tựu trong nghiên 

cứu từ những người ñi trước. Đây là ba công trình tìm hiểu về truyện thơ 

Nôm có quy mô lớn và có nhiều giá trị quan trọng. 

Truyện thơ Nôm ñã ñược rất nhiều thế hệ học giả quan tâm, nghiên 

cứu và ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng kể. Tuy nhiên, có thể thấy nổi 

lên mấy phương diện chủ yếu: vấn ñề văn bản tác phẩm, vấn ñề nội dung 

xã hội, tư tưởng nghệ thuật và vấn ñề hình thức nghệ thuật. Còn vấn ñề ñặc 

trưng truyện kể của truyện thơ Nôm chưa ñược tìm hiểu một cách sâu sắc 

và toàn diện, vẫn chưa có công trình cụ thể nào nghiên cứu về vấn ñề này. 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của những người ñi trước, với sự vận dụng lí 

thuyết thi pháp học hiện ñại, chúng tôi cố gắng tìm hiểu, trình bày một 

cách hệ thống thi pháp truyện kể truyện thơ Nôm. 

5. Bố cục của luận văn 

Luận văn này ngoài phần mở ñầu, kết luận, và tài liệu tham khảo gồm 

có ba chương chính sau: 

 Chương 1: Truyện thơ Nôm – loại hình truyện kể ñặc sắc. Ở chương 

này chúng tôi giới thiệu về thuật ngữ, vấn ñề phân loại truyện thơ Nôm và 
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tính chất truyện kể của truyện thơ Nôm. 

Chương 2: Đặc trưng truyện kể qua cấu trúc truyện thơ Nôm. Trong 

chương này, chúng tôi trình bày về cấu trúc truyện thơ Nôm bao gồm: cốt 

truyện, mô hình cấu trúc, tổ chức hệ thống nhân vật, sự kiện và cách tổ 

chức văn bản.  

Chương 3: Đặc ñiểm ngôn từ truyện kể trong truyện thơ Nôm. Ở 

chương này, chúng tôi tìm hiểu về một số ñặc sắc nghệ thuật ngôn từ 

truyện kể truyện thơ Nôm. Đó là ñặc ñiểm về thể thơ, ñặc ñiểm nghệ thuật 

kể chuyện và văn phong truyện thơ Nôm. 
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CHƯƠNG 1 

TRUYỆN THƠ NÔM- LOẠI HÌNH TRUY ỆN KỂ ĐẶC SẮC 

Truyện thơ Nôm có một vị trí ñặc biệt quan trọng trong ñời sống tinh 

thần người Vi ệt. Nói ñến văn học truyền thống, người ta hướng ñến truyện 

thơ Nôm. Đây chính là loại hình văn học ñặc trưng nhất, thuần Việt nhất, 

cũng là thể loại có nhiều thành tựu nhất từ xưa ñến nay. Truyện thơ Nôm 

ñã kết tinh trong ñó những thành quả văn học của dân tộc suốt ngàn năm. 

Đó là sự trưởng thành của tư duy nghệ thuật, sự thuần thục của tiếng Việt 

văn học, sự hòan chỉnh của thể thơ lục bát, sự vững vàng trong quá trình 

tiếp thu và cải biến thành tựu văn học dân gian Việt Nam và văn chương 

nước ngoài… 

 Truyện thơ Nôm là một loại hình truyện kể. Không chỉ những truyện 

thơ Nôm vốn tồn tại bằng phương thức truyền khẩu, mà ngay cả những tác 

phẩm thoạt ñầu ñã ñược ñịnh dạng bằng văn bản viết thì tính chất truyện 

kể vẫn là một ñặc ñiểm quan trọng. Đây chính là nét ñặc sắc của truyện thơ 

Nôm 

1.1 Về thuật ngữ truy ện thơ Nôm 

1.1.1 Tên gọi và những quan niệm 

Truyện thơ Nôm là một loại hình văn học ñã có từ lâu. Tuy nhiên, 

xung quanh cách ñịnh danh cho thể loại này cũng ñã nảy sinh nhiều ý kiến. 

Có nhiều tên gọi ñược dùng như: truyện thơ, truyện Nôm, truyện nôm na, 

truyện diễn ca, truyện thơ bình dân, truyện quốc âm… 

Có thể gọi tên ñầy ñủ và chính xác nhất về loại hình văn học này là 

truyện thơ Nôm. Đó là loại hình tự sự bằng thơ dùng văn tự Nôm, có tác 

phẩm ñược viết bằng thể Đường luật như truyện: Tô Công phụng sứ, 

Vương Tường, Lâm tuyền kì ngộ…nhưng phổ biến là những tác phẩm viết 
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bằng thể lục bát. 

1.1.2 Tiêu chí truyện thơ Nôm 

 Để phân biệt truyện thơ Nôm với các truyện thơ của các dân tộc khác, 

chúng ta có tiêu chí sau: truyện thơ Nôm bao gồm các tính chất truyện (kể, 

nói), thơ (loại, thể), (lối văn) nôm. 

 Yếu tố truyện nhấn mạnh ñến cốt truyện, tích truyện, nhân vật sự kiện 

và tính chất tự sự. Truyện thơ Nôm phản ánh cuộc sống bằng phương thức 

tự sự. Như vậy, ta có thể phân biệt truyện Nôm với các tác phẩm khác 

phản ánh cuộc sống bằng phương thức trữ tình như Chinh phụ ngâm, Cung 

oán ngâm khúc...và các loại trữ tình khác như ca dao, Đường luật... 

 Yếu tố thơ nhấn mạnh ñến hình thức ngôn từ, thể thơ, tính chất trữ 

tình. Những tác phẩm không hàm chứa, không có tính chất thơ (như vè, 

một số hình thức diễn xướng dân gian...) không thuộc loại hình này. 

 Yếu tố chữ Nôm nhấn mạnh ñến hình thức kí âm. Nó vừa là yếu tố văn 

tự, vừa là yếu tố phong cách.   

1.2 Vấn ñề phân loại truy ện thơ Nôm 

 Dựa trên các tiêu chí khác nhau, truyện thơ Nôm thường ñược chia 

thành các nhóm chủ yếu sau: nhóm truyện Nôm bình dân và nhóm truyện 

Nôm bác học; nhóm truyện Nôm khuyết danh và nhóm truyện Nôm có tên 

tác giả. Lối phân chia này có những ưu ñiểm là ñơn giản, dễ hình dung, 

nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế.           

 Lối phân loại truyện Nôm thành truyện Nôm khuyết danh và truyện 

Nôm hữu danh chỉ có tính chất hình thức, mà không nói lên ñược ñặc ñiểm 

nào về nội dung hay thể loại. Bởi vì chỉ cần tìm ra tên tác giả của một 

truyện Nôm khuyết danh nào ñó thì có thể xếp cái truyện Nôm vốn khuyết 

danh kia vào loại truyện Nôm “hữu danh”. 
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 Cách phân loại truyện Nôm thành truyện Nôm bình dân và truyện Nôm 

bác học cũng bộc lộ nhiều bất cập. Các từ “bình dân” và “bác học”  rất mơ 

hồ và ña nghĩa. Đó có thể là chỉ phong cách, có thể chỉ xuất xứ, hoặc cũng 

có thể liên quan ñến vấn ñề tiếp nhận. Nếu dựa vào những dấu hiệu mơ hồ 

như vậy thì hai nhóm truyện này rất khó phân biệt.  

 Có thể phân chia truyện Nôm thành: loại truyện Nôm hư cấu và loại 

truyện Nôm chuyển thể. Trong mỗi loại truyện trên lại ñược chia thành 

nhiều nhóm nhỏ. Càng chia tách thành nhiều nhóm nhỏ như vây, thì ñặc 

ñiểm truyện thơ Nôm càng hiện lên chính xác. 

1.3 Tính chất truy ện kể của truyện thơ Nôm 

1.3.1 Tính truyền miệng của truyện thơ Nôm 

 Nói ñến truyện thơ Nôm tức là nói ñến một loại truyện thơ ñược ghi 

chép bằng chữ nôm. Nhưng nếu nhấn mạnh yếu tố văn tự và coi nó là văn 

học viết thì chưa chính xác. Bởi nhiều dấu tích cho thấy rằng trước khi 

ñược ghi chép bằng chữ viết thì có nhiều truyện Nôm ñược sáng tác và lưu 

truyền bằng truyền miệng. Ngay cả những tác phẩm từ ban ñầu ñược ghi 

chép bằng chữ viết thì trong nhân dân vẫn thích lưu truyền bằng miệng 

thông qua diễn xướng hơn là ñọc chúng trên giấy. Tính truyền miệng là 

ñặc trưng truyện kể truyện thơ Nôm. 

1.3.2 Tính diễn xướng của truyện thơ Nôm 

 Trong một thời gian khá dài, các truyện thơ Nôm như: Truyện Kiều, 

Lục Vân Tiên, Tống Trân- Cúc Hoa, Hoàng Trừu, Lý Công, Thoại Khanh 

Châu Tuấn…ñã gắn bó với ñời sống tinh thần của người nhân dân lao 

ñộng. Một số truyện Nôm lại ñược quần chúng sử dụng làm tích chèo, tích 

rối, làm ñề tài ca hát và kể chuyện hết sức phổ biến ở nông thôn và kẻ chợ. 

Ảnh hưởng sâu rộng của truyện Nôm còn ñược phản ảnh cả trong một số 
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sinh hoạt văn hóa dân gian khác, như hát ñối ñáp, hát giao duyên... 

 Với Truyện Kiều, nhân dân yêu thích tác phẩm ñến mức ñộ say mê. 

Người ta còn diễn xướng Truyện Kiều dưới nhiều hình thức vô cùng phong 

phú như: ngâm Kiều, lẩy Kiều, tập Kiều, vịnh Kiều, hát trò Kiều, ví Kiều, 

ñố Kiều, ru con Kiều và cả bói Kiều. 

 Tính truyền miệng và diễn xướng ñã khiến cho truyện thơ Nôm khác 

biệt so với các thể loại khác của nền văn học trung ñại. Do ra ñời, tồn tại 

trong môi trường làng xã nên truyện thơ Nôm là loại hình văn học gần gũi 

với quần chúng nhân dân lao ñộng. Cũng là loại hình truyện kể nhưng 

truyện thơ Nôm có quy mô và tính chất rất khác so với truyện kể dân gian. 

Nó ñòi hỏi phải tích lũy ñến một mức ñộ nhất ñịnh về kinh nghiệm xây 

dựng những hình tượng nghệ thuât quy mô lớn và ñộ phức tạp cao.  

Truyện thơ Nôm và văn học dân gian Việt Nam có mối quan hệ khăng 

khít với nhau. Các yếu tố của văn học dân gian là một trong nguồn văn liệu 

chủ yếu ñể hình thành nên truyện thơ Nôm và cũng chính truyện thơ Nôm 

góp phần làm phong phú thêm văn học dân gian. Nếu truyện kể dân gian 

và văn nghệ dân gian có hình thức giao tiếp là kể, diễn xướng thì truyện 

thơ Nôm ñã thiết lập ñược một hình thức giao tiếp khác hẳn những phương 

thức vốn có do truyện kể dân gian và sân khấu dân gian ñưa lại. Nó là một 

loại hình nghệ thuật ña dạng, tích hợp trong ñó nhiều hình thức nghệ thuật 

khác nhau, vừa là truyện kể (cộng ñồng) nhưng cũng có thể ñọc, ngâm (cá 

nhân). Truyện thơ Nôm có sự kết hợp các yếu tố hình thức thể loại khác, 

nó thu kết trong ñó cốt truyện của truyện cổ tích, truyền thuyết; cấu trúc 

của vè; thể thơ lục bát ñể thành ra một dạng thức nghệ thuật tổng hợp. Tất 

cả các yếu tố trên ñã tạo nên lối truyện kể ñặc sắc của truyện thơ Nôm 

trong nền văn học Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2 

ĐẶC TRƯNG TRUYỆN KỂ QUA CẤU TRÚC TRUYỆN THƠ NÔM 

2.1  Vấn ñề tổ chức, xây dựng cốt truy ện truy ện thơ Nôm 

2.1.1 Khái niệm cốt truyện 

  Cốt truyện là khái niệm có nhiều cách hiểu khác nhau. Nhưng dù hiểu 

theo cách nào thì xét về bản chất, cốt truyện là sự tổ hợp các sự kiện chủ 

yếu liên quan ñến nhân vật chính. 

 Đối với truyện thơ Nôm, cốt truyện chính là cái khung tác phẩm gồm 

những sự kiện chính ñược hiện hữu bởi hoạt ñộng của các nhân vật. Cốt 

truyện trong truyện thơ Nôm thường gần với cốt truyện tự nhiên, cốt 

truyện tuyến tính. Chính cách tổ chức cốt truyện như vậy sẽ ñảm bảo cho 

tính chất truyện kể của truyện thơ Nôm. 

2.1.2 Mô hình chung của truyện thơ Nôm 

   Kết cấu truyện thơ Nôm ñựợc xây dựng theo mô hình ổn ñịnh của cốt 

truyện với: mở ñầu - thử thách- hóa giải- kết thúc. Phần mở ñầu của hầu 

hết các truyện thơ Nôm thường giới thiệu về lai lịch nhân vật, và một sự 

kiện có tính chất bản lề quyết ñịnh hướng phát triển, vận ñộng của câu 

chuyện. Trong truyện thơ Nôm, tình huống mở ñầu rất quan trọng, không 

thể thiếu trong tác phẩm. Nó chi phối cuộc ñời các nhân vật. Cũng vì có nó 

mà các tình huống khác mới ñược gắn nối lại thành một chủ ñề. 

 Những thử thách trong truyện thơ Nôm thường là: bị kẻ xấu hãm hại, 

bị ép duyên, ñánh giặc, ñi sứ, lưu lạc... Có thể thấy, những thử thách trong 

truyện thơ Nôm là rất ña dạng. Các nhân vật phải trải qua các thử thách 

nhưng vẫn giữ ñược phẩm chất tốt ñẹp của mình. Đó là cách nhìn nhận con 

người một chiều trong truyện thơ Nôm.  
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 Ở truyện thơ Nôm, những tình huống huống khó khăn, thử thách luôn 

ñược hóa giải nhờ sự trợ giúp của con người hoặc các yếu tố thần kì. 

Truyện thơ Nôm cũng giống truyện cổ tích, kết thúc truyện bao giờ cũng 

có hậu. Những kẻ ác, xấu xa thì bị trừng trị; những người tốt, lương thiện 

thì ñược ban thưởng xứng ñáng, những số phận bất hạnh thiệt thòi sẽ ñược 

bù ñắp. Hình thức ban thưởng cho những nhân vật tốt rất ña dạng, có thể là 

ñỗ ñạt, ñoàn tụ, làm vua (hoàng hậu)… 

 Kết cấu truyện thơ Nôm ñựợc xây dựng theo mô hình ổn ñịnh của cốt 

truyện với: mở ñầu - thử thách- hóa giải- kết thúc. Cốt truyện này luôn 

ñảm bảo cho câu chuyện bao giờ cũng là kết thúc có hậu. Ở truyện thơ 

Nôm những người hiền lành, lương thiện, tài ñức, nhân hậu thường hay 

gặp nạn, hay bị kẻ gian ác làm hại nhưng cuối cùng rồi vẫn ñược con 

người (hoặc thần linh) giúp ñỡ và kẻ ác rồi sẽ bị trừng trị. Những thử thách 

trong truyện thơ Nôm dù có kéo dài ñến bao nhiêu chăng nữa thì cũng kết 

thúc ở chỗ viên mãn nhất. Tác giả dùng lối kết cấu này ñể chứng minh cho 

niềm tin ñạo lý của mình: ở ñời nhất ñịnh cái thiện, cái nhân sẽ thắng cái 

ác, cái tà. Đó là triết lí ngàn ñời của dân gian, cũng là lí tưởng thẩm mỹ 

của truyện thơ Nôm. 

2.1.3 Các biến thể từ dạng mô hình chung 

 Mô hình chung của truyện thơ Nôm là mở ñầu - thử thách - hóa giải - 

kết thúc. Đây là dạng mô hình truyện ñơn. Trong truyện thơ Nôm còn có 

mô hình theo lối ghép nối liên hoàn, xâu chuỗi nhiều truyện có mô hình 

giống nhau. Các truyện này thường ñược lắp ghép từ nhiều cốt truyện 

tương ñối ñộc lập như truyện Mã Phụng Xuân Hương. Một dạng biến thể 

khác của mô hình chung ñó là dạng truyện nối nhau, phần trước có tính 
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chất tiền ñề cho phần tiếp theo như truyện Chàng Chuối . 

   Nếu ở truyện Mã Phụng Xuân Hương, ba phần trong câu chuyện là 

những câu chuyện ñộc lập thì ở Chàng Chuối, ba phần có liên quan ñến 

nhau theo quan hệ nhân quả. Mô thức nhân - quả ñã tạo nên sự tương hợp 

giữa các truyện thơ Nôm. Nó cho phép chúng ta nhìn thấy sự thống nhất về 

tư tưởng nghệ thuật của loại hình văn chương này. 

2.1.4 Các môtíp thường gặp trong truyện thơ Nôm 

 Truyện thơ Nôm sử dụng rất nhiều môtip với tính ổn ñịnh cao, nó tạo 

nên tính khuôn mẫu của loại hình văn chương này. Các môtip thường gặp 

trong truyện thơ Nôm như: môtip về ngoại hình nhân vật; môtip nhân vật 

nghèo khó, bất hạnh; môtip tái sinh… 

Có thể nói môtip là chất liệu của truyện thơ Nôm. Nó hiện diện ở mọi 

cấp ñộ và ñóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cốt truyện, nhân 

vật… Chính môtip ñã giúp kết cấu truyện Nôm phát triển bình thường theo 

mô hình kết cấu ổn ñịnh và kiểu kết thúc có hậu. Sử dụng các môtip trong 

thuật kể là cách ñể thể hiện cái tối ña chỉ trong một dung lượng tối thiểu; là 

cách tiết kiệm lời của văn bản truyện kể. Có thể nói, truyện thơ Nôm “nói” 

bằng môtip, dùng môtip ñể trình bày. Đây là nét nghệ thuật ñộc ñáo của 

loại hình văn chương trung ñại này. 

2.2 Tổ chức hệ thống nhân vật và sự kiện theo lối truy ện kể 

2.2.1 Mô tả hành ñộng nhân vật theo trình tự thời gian 

 Trong truyện thơ Nôm, câu chuyện diễn biến theo trình tự thời gian, 

việc gì xảy ra trước ñược kể trước, việc gì xảy ra sau kể sau, quan hệ nhân 

quả ñược duy trì. Câu chuyện thường bắt ñầu bằng việc giới thiệu khá tỉ mỉ 

lai lịch của nhân vật trung tâm từ lúc mới ra ñời, sau ñó kể ngay vào nội 
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dung chính.  

 Truyện thơ Nôm dùng nhiều từ ngữ chỉ thời gian như: xưa, từ ngày, 

bây giờ, ñến khi tuổi…, hôm mai, từ nay, ba tháng nữa….Các ñại lượng 

thời gian xác ñịnh ở ñây ñều gắn với hành ñộng cụ thể của nhân vật và có 

tác dụng bổ trợ cho hành ñộng ñó. Những thông báo về thời gian như vậy 

ñược xuất hiện trong truyện thơ Nôm là do tính chất kể chuyện của tác 

phẩm chi phối. Kết cấu thời gian ñược sử dụng trong cả tác phẩm ñể kể 

một sự kiện lớn hay cả quãng ñời của nhân vật. 

  Cách xây dựng và mô tả hành ñộng nhân vật theo trình tự thời gian là 

ñặc trưng của truyện kể. Điều ñó giúp cho người nghe theo dõi, nắm bắt 

câu chuyện một cách dễ dàng hơn.  

2.2.2. Xây dựng nhân vật theo hai truyến ñối lập  

 Trong truyện thơ Nôm số lượng nhân vật thường không nhiều, chúng 

ñược chia làm hai tuyến ñối lập: chính- tà, thiện- ác, tốt- xấu...Các nhân 

vật luôn ñược ñặt trong các tình huống khác nhau nhưng như thế không 

phải ñể thể hiện tính cách ña dạng của nhân vật, mà là ñể thể hiện tính 

cách một chiều, bất biến của nhân vật. Nhân vật xuất hiện từ ñầu bằng 

những nhân cách nào thì nó sẽ tồn tại ñến cuối truyện theo nhân cách ñó. 

Trong truyện thơ Nôm sự ñối lập tính chất thường ñược thể hiện qua mô 

hình cặp ñôi: anh (chị)- em, bố (mẹ)- con, vua (quan, nhà giàu)- dân. 

 Ở truyện thơ Nôm, tuyến thiện là những nhân vật xuất thân nghèo khổ, 

những người thấp cổ bé họng trong xã hội. Họ thuộc những người chính 

nghĩa mang ñầy ñủ những nét ñẹp và ñặc tính tốt ñẹp của con người như 

tài năng, ngay thẳng, ñẹp người ñẹp nết, hiếu nghĩa, hoặc vua sáng và quan 

chức thanh liêm... Tiêu biểu cho tuyến nhân vật chính diện này là Phạm 
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Công, Cúc Hoa, Phạm Tải, Ngọc Hoa, Phương Hoa, Lão bà, Lý Công, 

Diêm Vương, Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga... Tuyến ác là những con 

người nắm quyền kinh tế và chính trị thường là từ anh chị cả ñến phú 

nông, vua quan. Họ thuộc những người phi nghĩa, mang ñầy ñủ những ñặc 

tính xấu từ ngoại hình ñến nhân cách: họ là kẻ ác thường mưu mô xảo trá, 

ỷ thế cậy quyền, coi thường kỷ cương, ñạo lý, nhân nghĩa. Điển hình cho 

tuyến nhân vật phản diện trong truyện thơ Nôm là: Trang Vương, phú ông, 

dì ghẻ, ñó là viên quan xấu xa như Hồ Tôn Hiến, bọn “buôn thịt bán 

người” như: Tú Bà, Mã Giám Sinh ... 

  Cách xây dựng nhân vật phân tuyến trong truyện thơ Nôm là sự lí giải 

cho quy luật nhân quả. Đó là kiểu xây dựng nhân vật trong truyện kể. Các 

nhân vật thiện với những ñức tính, phẩm chất tốt ñẹp sẽ ñược ban thưởng 

xứng ñáng. Còn những nhân vật ác với những hành ñộng xấu xa sẽ bị 

trừng trị công bằng. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy là vấn ñề cốt lõi trong 

việc xây dựng hành ñộng nhân vật truyện thơ Nôm. 

2.2.3 Tổ chức hệ thống sự kiện trong truyện thơ Nôm 

 Các truyện thơ Nôm luôn trình bày số phận các nhân vật một cách 

hoàn chỉnh, trọn vẹn: từ khi nhân vật mới ra ñời (có khi trong tiền kiếp) 

ñến hết quãng ñời còn lại của nhân vật (có khi ñến cả ñời sau). Đó là cách 

tốt nhất ñể chứng minh một cách thuyết phục cho quy luật nhân quả.  

 Tính nhân quả ñều hiện diện trong các sự kiện chủ yếu của tác phẩm. 

Mỗi sự kiện trong tác phẩm ñều chứa ñựng trong ñó nguyên nhân và kết 

quả, cả câu chuyện lớn về cuộc ñời nhân vật cũng là một vòng nhân quả.  

 Trong truyện thơ Nôm, việc tổ chức hệ thống sự kiện có tính hoàn 

chỉnh và trọn vẹn cao, tất cả ñều ñược triển khai trên cơ sở các mối quan 
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hệ nhân quả. Việc mô tả hành ñộng nhân vật cũng như sự phân tuyến nhân 

vật ñều chịu ảnh hưởng của triết lí này. Quy luật nhân quả trở thành cái 

khung vững chắc ñể mọi nhân vật, mọi sự kiện khai triển một cách tự 

nhiên và hợp lí nhất. Đó là nguyên tắc tổ chức thống nhất của mọi truyện 

thơ Nôm. 

2.3 Tổ chức văn bản truy ện kể 

2.3.1 Cách mở ñầu câu chuyện 

 Mô hình thống nhất trong phần mở ñầu truyện thơ Nôm là: nêu lí do 

làm truyện; tóm lược chủ ñề; trình bày xuất xứ câu chuyện; giới thiệu các 

nhân vật chính. Với truyện thơ Nôm, ñối tượng tiếp nhận là người nghe 

nên phần này ñược giới thiệu rất ñầy ñủ ñể cho người nghe nắm trước 

ñược nội dung câu chuyện, và như thế họ sẽ tiếp nhận câu chuyện một 

cách  dễ dàng hơn. Đây là lối dẫn nhập mà ta ñã từng thấy trong các truyện 

cổ dân gian, nhưng trong truyện thơ Nôm thì phần này ñược trình bày kĩ 

càng hơn.  

 Lời mở ñầu của các tác giả ñã trở thành một ước lệ của hầu hết các 

truyện thơ Nôm. Đó không chỉ là những lời cầu chúc, lời ca tụng, mà còn 

là những lời bình luận, những câu triết lí nhân sinh theo quan ñiểm truyền 

thống của dân gian. Những lời bình luận triết lí trong truyện thơ Nôm ñược 

rút ra từ cốt truyện, ñược khái quát từ bản thân cốt truyện, chúng ñược thể 

hiện ở dạng vô nhân xưng, song ñó là lời của người kể chuyện, lời của tác 

giả.  

2.3.2  Lối kết thúc câu chuyện 

Truyện thơ Nôm mở ñầu bằng những lời chúc tốt ñẹp, hay những lời 

lẽ có tính chất chúc mừng, những lời bình luận triết lí thì ở cuối truyện 
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cũng có sự lặp lại như thế, tạo nên một sự hô ứng nhịp nhàng trong cấu 

trúc truyện thơ Nôm. 

Lời kết thúc ñầy ñủ của truyện thơ Nôm gồm: tóm lược lại chủ ñề; nêu 

ý nghĩa của câu chuyện; lời khuyến cáo hoặc giáo huấn về ñạo lí; lời bàn 

về giá trị, tác dụng của tác phẩm. Trong phần kết thúc của hầu hết các 

truyện thơ Nôm, câu cuối cùng thường ñược trình bày theo một khuôn mẫu 

thống nhất. Những lời kết thúc ở cuối truyện của các tác giả ñã trở thành 

một ước lệ của hầu hết các truyện Nôm. 

 Có thể thấy rằng truyện thơ Nôm mang ñầy ñủ tính chất của một 

truyện kể. Truyện thơ Nôm ñã có sự kế thừa truyện cổ dân gian về cốt 

truyện và cách tổ chức văn bản thể hiện ở lối mở ñầu và kết thúc tác phẩm. 

Tuy nhiên ở truyện thơ Nôm, lối vào truyện có quy mô lớn hơn, nhiều nội 

dung hơn còn lời kết thúc truyện thơ Nôm thường tách ra khỏi sự kiện cuối 

cùng của tác phẩm. Đó là ñặc ñiểm riêng của loại hình so với các thể loại 

khác của văn học trung ñại và truyện kể dân gian.  
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CHƯƠNG 3 

ĐẶC ĐIỂM NGÔN TỪ TRUYỆN KỂ TRONG TRUYỆN THƠ NÔM 

3.1 Truyện thơ Nôm – lối thơ kể chuyện 

3.1.1 Thể lục bát và nghệ thuật kể chuyện 

  Các truyện thơ Nôm ñang lưu hành cho ñến ngày nay ñược sáng tác 

bằng hai thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật và lục bát. Thể thơ thất ngôn 

bát cú trong truyện thơ Nôm thì có các truyện như: Vương Chiêu Quân, Tô 

Công phụng sứ và Lâm tuyền kì ngộ. Còn lại hầu hết các truyện thơ Nôm 

khác ñược sáng tác theo thể lục bát.  

 Thể lục bát tỏ ra có nhiều ưu ñiểm trong việc kể lại một câu chuyện 

hơn các thể thơ khác. Tính ưu việt của lục bát chủ yếu ñược thể hiện ở hai 

phương diện là cấu trúc và nhạc tính. Tính xác ñịnh về số lượng (6 âm tiết 

cho câu lục; 8 − cho câu bát) và tính chu kỳ (sự lặp lại, ñược tạo nên do 

quy tắc hiệp vần) khiến ñơn vị tiết tấu này trở thành một cấu trúc bền 

vững, có thể ghép nối vào nhau ñến vô tận, ñồng thời vẫn có thể tháo rời 

ñặt cạnh nhau như những ñơn vị ñộc lập. Bên cạnh ñó, thể lục bát có sự ổn 

ñịnh rất cao về mô hình âm thanh mà nếu không có nó thì nhạc tính của 

truyện thơ sẽ bị ảnh hưởng. Cấu trúc vần luật trong truyện thơ Nôm gắn 

với tính chất diễn xướng, thuật kể. Còn sự lặp lại ñều ñặn của nhịp lục bát 

tạo nên nhạc tính của tác phẩm, nó giúp cho người kể trình bày câu chuyện 

một cách thuận lợi, sự ổn ñịnh về nhịp ñiệu trong lục bát tạo nên sức hấp 

dẫn ñối với người nghe.  

  Trong truyện thơ Nôm thì vần luật, nhạc tính không quan trọng bằng 

nội dung thông tin chuyển tải, cái tác ñộng trước hết ñối với người nghe là 

thông tin sự kiện, nhân vật, tình huống...nhằm ñáp ứng trạng thái tâm lí 
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chờ ñợi, muốn biết ñiều tiếp theo trong câu chuyện. Thể lục bát trong 

truyện thơ Nôm dùng ñể ngâm ngợi, kể chuyện là chính. Thể thơ lục bát 

với những ñặc ñiểm của riêng mình, trở thành phương tiện tuyệt vời nhất 

ñể làm truyện Nôm.  

3.1.2 Hiện tượng pha trộn các thể văn trong truyện thơ Nôm 

 Lục bát là thể thơ chủ ñạo trong truyện thơ Nôm nhưng không phải nó 

là thể thơ duy nhất trong loại hình văn học ñặc biệt này. Có một số truyện 

thơ Nôm ñược viết ra bằng thơ lục bát từ ñầu chí cuối như: Tấm Cám, 

Thạch Sanh, Truyện Kiều, Lục Vân Tiên...nhưng số lượng các tác phẩm 

như thế không nhiều.  

 Trong truyện thơ Nôm thường thấy xen kẽ các bài thơ Đường luật như 

tứ tuyệt, thất ngôn bát cú. Chúng thường xuất hiện trong tình huống các 

nhân vật xướng họa với nhau, hoặc là những bài thơ vịnh cảnh.... Đặt trong 

mạch truyện thì những bài thơ Đường luật trong truyện thơ Nôm thường 

tóm lược cảnh ngộ, câu chuyện, bộc lộ tâm trạng của nhân vật, ñồng thời 

là những lời bình phẩm của tác giả. Nó ñưa ñến cho người nghe một kênh 

thông tin mới, tạo nên sức hấp dẫn của câu chuyện. Sự ñan xen các bài thơ 

Đường luật còn tạo ra những khoảng trống, không có sự kiện, biến cố ñể 

người nghe có thời gian, ñiều kiện ñể suy ngẫm về câu chuyện. Đặc biệt 

trong cấu trúc một câu chuyện kể, ñể lôi cuốn người nghe thì bên cạnh việc 

sử dụng thể thơ lục bát với nhạc tính cao, tác giả còn lồng vào ñó những 

bài thơ lẻ ñể thay ñổi nhịp ñiệu ñều ñều của lục bát, tạo nên hiệu quả cho 

việc tiếp nhận câu chuyện. 

 Bên cạnh việc ñan xen các bài thơ Đường luật, thì ở truyện thơ Nôm 

còn có các bức thư, văn tế, bản cáo trạng... chúng nằm trong mạch cốt 
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truyện, sự liên kết của nó tạo nên tính hệ thống của tác phẩm. Các văn bản 

trên xen kẽ trong truyện thơ Nôm nhằm thâu tóm nội dung câu chuyện, tạo 

ñiểm nhấn ñể thu hút người nghe, và tạo ñiều kiện cho người nghe tiếp xúc 

với truyện thơ Nôm một cách toàn diện hơn. Việc sử dụng các bài văn tế, 

thư từ...còn góp phần làm hiện rõ hơn chân dung nhân vật với những tâm 

tư tình cảm của họ, mà khi kể chuyện bằng thể lục bát không thể thể hiện 

hết ñược. 

 Việc sử dụng ña dạng các thể văn trong truyện thơ Nôm là một nét rất 

riêng của loại hình văn chương này, ñồng thời nó cũng là một trong những 

dấu hiệu thể hiện rõ ñặc tính truyện kể của truyện thơ Nôm. 

3.2 Những lối thuật kể ñặc sắc trong truyện thơ Nôm 

3.2.1 Phương thức kể chuyện 

  Do ñối tượng tiếp nhận của truyện thơ Nôm là người nghe, nên tính 

chất thuật kể ở truyện thơ Nôm rất quan trọng, vừa phải tránh sự tẻ nhạt 

ñơn ñiệu vừa phải ñơn giản ñể người nghe dễ tiếp nhận. Vì thế truyện thơ 

Nôm ñược diễn ñạt theo một phương thức riêng, không giống bất kì thể 

loại nào. 

  Trong truyện thơ Nôm, câu chuyện thuộc về quá khứ, người kể chuyện 

kể lại câu chuyện ñã xảy ra, ñã biết. Khi tiếp xúc với truyện thơ Nôm 

chúng ta tiếp xúc với một thế giới nghệ thuật ñã ñược sắp ñặt sẵn của 

người kể chuyện. Người kể chuyện xuất hiện ngay ở ñầu tác phẩm và tách 

biệt ra khỏi câu chuyện. Truyện thơ Nôm thường sử dụng các từ ngữ có 

tính chất phiếm chỉ như: có người, có nhà, khi xưa, nhớ xưa, chuyện này… 

  Văn bản truyện thơ Nôm có nhiều khoảng dừng và thông tin phân bổ 

tương ñối ñều ñặn giữa các phần, ñiều ñó thích hợp cho việc kể và nghe. 
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Truyện thơ Nôm bao gồm nhiều ñoạn, mỗi ñoạn ñều có một câu dẫn nhằm 

giúp cho người nghe dễ dàng nắm bắt câu chuyện sắp ñược kể. 

  Ngôn ngữ ñối thoại cũng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng 

trong truyện thơ Nôm. Đối thoại trong truyện thơ Nôm ñược ñặt ở thời quá 

khứ, người kể chuyện kể lại lời thoại nên trong câu ñối thoại thường hay 

có những từ như: khi ấy nói rằng, hỏi một khi, rằng... 

  Cách nói khoa trương, phóng ñại, cách nói ước lệ tượng trưng của 

nghệ thuật kể chuyện dân gian cũng là một ñặc trưng trong phong cách kể 

chuyện của các tác giả truyện thơ Nôm. 

3.2.2 Cách sử dụng tục ngữ, thành ngữ, ñiển cố trong quá trình thuật kể 

Truyện thơ Nôm sử dụng rất nhiều thành ngữ, tục ngữ. Những thành 

ngữ, tục ngữ ñược sử dụng ñúng ngữ cảnh trong tác phẩm, ñã khiến cho 

bức tranh miêu tả trở nên thật sinh ñộng, khó có thể dùng từ ngữ nào ñể có 

thể miêu tả mà ñem ñến ñược hiệu quả nghệ thuật cao như thế. 

 Thành ngữ, tục ngữ vốn mang tính dân gian, là tổ hợp từ ổn ñịnh, là 

kiểu rút gọn từ ñến tối giản nhưng lại chứa nhiều nội dung sâu sắc. Vì thế 

câu văn của truyện thơ Nôm không những bóng bẩy, giàu hình ảnh, mà 

còn rất gần gũi quen thuộc. 

Bên cạnh việc sử dụng hàng loạt lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân 

dân như thành ngữ, tục ngữ thì truyện thơ Nôm còn sử dụng ñiển cố, ñiển 

tích. Chúng có tính hàm súc và ước lệ cao và thường ñược dùng trong các 

lời văn trần thuật ở truyện thơ Nôm 

Trong mỗi truyện thơ Nôm cùng tồn tại hai hệ thống ngôn ngữ: ngôn 

ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học. Việc lựa chọn sử dụng thành ngữ, tục 

ngữ hay ñiển cổ, ñiển tích, từ Hán Việt, là nhằm ñể phù hợp với mục ñích 
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kể chuyện, cốt làm sao ñể câu chuyện trở nên hấp dẫn ñối với người nghe, 

ñó là mục ñích cuối cùng mà truyện thơ Nôm hướng tới. 

3.3  Văn phong kể chuyện trong truy ện thơ Nôm 

3.3.1 Giọng ñiệu kể chuyện 

Tính chất truyện kể ở truyện thơ Nôm ñược thể hiện ở nhiều phương 

diện, trong ñó giọng ñiệu kể chuyện là một trong những dấu hiệu thể hiện 

rõ rệt ñặc trưng này.  

Giọng ñiệu ñặc trưng của tác phẩm ñược xác lập từ khi mở ñầu câu 

chuyện cho ñến kết thúc. Giọng ñiệu chủ ñạo trong truyện thơ Nôm là 

giọng kể lể, tường thuật, ñiều này phù hợp với phương thức kể chuyện 

diễn xướng dân gian. Câu chuyện trong truyện thơ Nôm ñược thực hiện 

qua văn bản nói nên giọng ñiệu kể chuyện rất quan trọng, người kể chuyện 

cần phải “tr ần thuật” sao cho thuận lợi nhất ñối với sự tiếp nhận của thính 

giả. 

3.3.2 Tính chất khẩu ngữ trong truyện thơ Nôm 

 Truyện thơ Nôm dùng “lời ăn tiếng nói hằng ngày” ñể biểu hiện nội 

dung, xây dựng hình tượng nghệ thuật. Các từ khẩu ngữ trong truyện thơ 

Nôm mang giá trị biểu ñạt cao, giàu tính cảm xúc, tỏ ra ñắc dụng trong 

việc thuật kể. Hầu hết lời của nhân vật trong truyện thơ Nôm là dùng 

phong cách khẩu ngữ. 

Truyện thơ Nôm sử dụng rất nhiều khẩu ngữ bởi vì dùng khẩu ngữ câu 

văn sẽ tự do phóng túng, không bị gò bó. Những từ ngữ khẩu ngữ thường 

có sắc thái ñánh giá cực ñại theo chiều nào ñó ñể cường ñiệu sự ñánh giá 

của người nói, lôi cuốn sự chú ý của người nghe. Ưu thế của việc sử dụng 

khẩu ngữ trong truyện thơ Nôm là ở chỗ sức diễn ñạt và màu sắc tình cảm 
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– cảm xúc mạnh, có sức hấp dẫn ñối với người nghe. Cho nên các tác giả 

truyện thơ Nôm thường sử dụng khẩu ngữ ñể làm cho câu chuyện kể sinh 

ñộng hơn, ñồng thời có thể bày tỏ tình cảm, thái ñộ, tư tưởng rõ rệt của 

mình. Khẩu ngữ ñược dùng ñể kể chuyện trong truyện thơ Nôm mang tính 

giản dị, bình dân, mộc mạc, hồn nhiên dễ hiểu. Sự xuất hiện của các từ 

khẩu ngữ, hư từ sẽ có tác dụng làm chậm nhịp biến chuyển của ngôn từ 

khiến quá trình tiếp nhận tác phẩm trở nên dễ dàng hơn so với lối diễn ñạt 

trong văn học viết. 
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KẾT LUẬN 

Truyện thơ Nôm là một loại hình văn học ñặc sắc, một di sản văn hóa 

phi vật thể có giá trị của dân tộc. Truyện thơ Nôm ñạt ñến ñỉnh cao trong 

vòng ba thế kỉ XVII-XIX và ñể lại nhiều giá trị quan trọng. Đây là loại 

hình văn học có tính chất giao thoa giữa văn học truyền miệng và văn học 

thành văn rất rõ nét. Tính chất này ñã biến nó thành một hiện tượng văn 

hóa dân gian. Về phương diện lưu truyền, truyện thơ Nôm vừa gần với 

truyện kể, tiểu thuyết chương hồi, ñồng thời lại rất gần với các thể loại có 

tính chất diễn xướng khác.  

Nói ñến thi pháp truyện kể truyện thơ Nôm cũng tức là nói ñến hình 

thức nghệ thuật kể chuyện trong mối quan hệ hữu cơ với nội dung, cốt 

truyện và tư tưởng, cũng tức là nói ñến những quy luật sáng tạo cùng ñặc 

ñiểm riêng của loại hình văn học này. Về mặt cấu trúc, truyện Nôm ñã 

hình thành một phong cách loại hình và một khuôn mẫu cấu trúc khá ổn 

ñịnh. Đó là mô hình: mở ñầu- thử thách- hóa giải- kết thúc. Hệ thống nhân 

vật, sự kiện trong truyện kể truyện thơ Nôm ñược xây dựng theo nguyên 

tắc phe - tuyến ñối lập. Nhân vật sự kiện trong truyện thơ Nôm có tính chất 

hoàn chỉnh trọn vẹn, câu chuyện kể về cả cuộc ñời nhân vật ñược mở rộng 

cả về quá khứ lẫn tương lai là nhằm ñể minh họa cho quy luật nhân - quả. 

Đó là vấn ñề chủ ñạo, xuyên suốt trong cấu trúc truyện thơ Nôm. 

Với tư cách là văn học nói, truyện thơ Nôm cần ñến môi trường tiếp 

nhận, giao tiếp ñặc thù. Chính vì thế ngôn từ nghệ thuật trong loại truyện 

Nôm truyện kể gắn liền với cách tổ chức văn bản, một số kĩ thuật xây 

dựng văn bản truyện kể, ngôn ngữ kể chuyện, giọng ñiệu riêng, ñặc thù 

không giống như các thể loại văn học khác. Cách tổ chức văn bản ở truyện 
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thơ Nôm thường ñược trình bày theo một mô thức ổn ñịnh. Phần mở ñầu 

nêu lí do làm truyện; phần kết thúc là lời giáo huấn, lời bàn về ý nghĩa câu 

chuyện. Lối kết thúc này ñảm bảo tính cân ñối trong tác phẩm. Thể thơ 

ñược dùng trong truyện thơ Nôm khá phong phú. Tuy nhiên thể lục bát tỏ 

ra ñắc dụng nhất, ñó là thể thơ dân gian quen thuộc, tiện lợi cho việc lưu 

truyền, có chức năng ña dạng: vừa tự sự vừa trữ tình, có thể kéo dài, mở 

rộng dung lượng một cách không hạn chế, sự linh hoạt trong tiết tấu, vần 

nhịp…Ngoài ra trong truyện thơ Nôm còn có sự xuất hiện của các thể văn 

khác như các bài thơ Đường luật, các thể văn tế, ñơn từ, thư…Việc sử 

dụng kết hợp các thể văn trong truyện là một biện pháp kĩ thuật ñộc ñáo 

của truyện thơ Nôm. 

Truyện thơ Nôm ñược diễn ñạt theo một phương thức riêng. Người kể 

chuyện ñóng vai trò quan trọng. Họ kể lại câu chuyện ñã xảy ra, ñã biết 

nên câu chuyện kể thuộc về thời quá khứ. Cả quá trình kể chuyện truyện 

thơ Nôm thường dùng một số mô thức nhất ñịnh ñể kết nối các phần, 

chuyển tiếp các ñoạn, ñiều này thích hợp cho việc kể và nghe. Truyện thơ 

Nôm thường sử dụng ngôn ngữ hàng ngày, mộc mạc, nôm na, có nhiều 

thành ngữ, tục ngữ và khẩu ngữ. “Sự ra ñời của các thể loại văn học với 

những thành tựu nghệ thuật lớn của truyện thơ Nôm ñã ñánh dấu một bước 

phát triển vượt bực của nền văn học viết dân tộc. Những kinh nghiệm như 

khai thác ñề tài, sử dụng ngôn ngữ, khắc họa tính cách, vận dụng thể lục 

bát, xây dựng loại hình truyện tự sự mang tính chất tiểu thuyết…ñều hết 

sức bổ ích cho công cuộc tạo lập một nền văn học thực sự dân tộc” (Hoàng 

Hữu Yên). 
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Sức hấp dẫn, nội dung tư tưởng cũng như giá trị nghệ thuật của các 

truyện thơ Nôm không phụ thuộc quá nhiều vào cốt truyện vốn ñã trở nên 

quen thuộc với cộng ñồng. Người ta sẽ tập trung chú ý vào những yếu tố 

khác như: chất thơ, sự biến hóa của ngôn từ, sự ăn khớp giữa văn bản và kĩ 

thuật trình tấu, diễn xướng…“Có thể nói, truyện Nôm là tác phẩm của 

muôn ñời. Chừng nào trên thế gian còn cái xấu, cái ác ngự trị thì chừng ñó 

truyện Nôm vẫn còn có ý nghĩa tư tưởng thích hợp” (Ki ều Thu Hoạch). 

Ở luận văn này, chúng tôi tìm hiểu về thi pháp truyện kể truyện thơ 

Nôm ñể góp phần làm sáng tỏ giá trị nghệ thuật của loại hình văn học này, 

từ ñó thấy ñược những ñóng góp và vị trí của nó trong kho tàng văn học 

Việt Nam. 


