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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

1.1. Đi vào tiếp cận, nghiên cứu tác phẩm văn học chúng ta 

không thể không tiếp cận bình diện ngôn ngữ, không thể không quan 

tâm đến chất liệu mà các nhà văn tổ chức thành văn bản văn học. Tất 

cả các ngành nghệ thuật đều nhằm phản ánh đời sống hiện thực 

nhưng chỉ khác nhau về phương tiện phản ánh. Điêu khắc dựa trên 

đường nét, hình khối, bố cục; nghệ thuật hội họa dựa trên màu sắc, 

bố cục, tương phản; điện ảnh là phương tiện phim trường và con 

người… với văn học là ngôn ngữ, bởi vậy khi nghiên cứu, tiếp cận 

tác phẩm văn học người nghiên cứu phải tiếp cận tác phẩm bằng con 

đường ngôn ngữ, đó được xem là con đường tối ưu và hiệu quả nhất.  

1.2. Các nhà nghiên cứu văn học đều thừa nhận Thơ mới 

(1932 – 1945) là một cuộc cách mạng thi ca lớn trong lịch sử văn 

học Việt Nam thế kỷ XX. Với những giá trị trường cửu vượt qua 

thời gian, bởi những đóng góp cho nền thơ ca Việt Nam, Thơ mới 

không còn đơn thuần là tiếng nói của giai cấp tiểu tư sản, mà đó là 

thành quả của văn hóa truyền thống dân tộc, là kết quả của cuộc hội 

ngộ Đông – Tây.  

1.3. Sự phát triển sôi nổi và có nhiều biến động của phong 

trào Thơ mới, một số nhà thơ với cái tôi mạnh mẽ, có ý thức đã khơi 

dòng, đã tìm ra những lối đi riêng, nhằm làm nên sự đa dạng, tạo nên 

những trường phái, phong cách… với xu hướng đó một số trường 

thơ, nhóm thơ đã hình thành như: Trường thơ loạn Bình Định với: 

Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn, Yến Lan và sau thêm thi sĩ 

thần linh Bích Khê. 

1.4. Sự đóng góp tích cực trên nhiều bình diện của Trường 

thơ loạn Bình Định cho phong trào Thơ mới là không thể phủ nhận, 
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tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có những công trình nghiên cứu cụ 

thể về trường thơ này, đặc biệt là những nghiên cứu mang tính tổng 

quát về ngôn ngữ Trường thơ loạn Bình Định.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Với tính cấp thiết trên, đề tài Ngôn ngữ trường thơ loạn Bình 

Định góp phần tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của Trường thơ loạn 

một cách hệ thống. Trong chừng mực nào đó, luận văn cố gắng đi 

sâu vào những đặc điểm nổi bật nhất để hiểu hơn giá trị biểu đạt của 

ngôn từ nghệ thuật cũng như đặc trưng phong cách ngôn ngữ của 

Trường thơ loạn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Trường thơ loạn Bình 

Định. Nhưng với mục tiêu đặt ra ở trên cùng với dung lượng và thời 

gian hạn chế dành cho một luận văn tốt nghiệp, chúng tôi chỉ tập 

trung nghiên cứu về mặt ngôn ngữ của trường thơ này, đặc biệt là đi 

vào nghiên cứu một số bình diện ngôn ngữ của Trường thơ loạn: 

ngữ âm, từ vựng - ngữ nghĩa, ngữ pháp. Từ đó cố gắng chỉ ra vai trò 

của ngôn ngữ đối với thế giới nghệ thuật ngôn từ của Trường thơ 

loạn. 

Đề tài này chúng tôi chỉ đi vào tìm hiểu ngôn ngữ những tập 

thơ tiêu biểu của Trường thơ loạn Bình Định. Hàn Mặc Tử với tập 

Đau thương (Thơ điên) 45 bài; Chế Lan Viên với tập Điêu tàn 36 

bài; Quách Tấn với Mùa cổ điển 29 bài (chỉ nghiên cứu phần thơ 

trước năm 1941); thi sĩ Yến Lan 10 bài chúng tôi dựa vào công trình 

Thơ mới (1932 – 1945) tác gia và tác phẩm, Nxb Hội nhà văn Việt 

Nam với những bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ ông: Đường xuân gặp 

gió, Bến My Lăng, Nhớ, Nhớ làng, Chim bạch câu, Ngựa qua từng 
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chuyến và một số bài thơ khác được in trên các số báo trong giai 

đoạn (1932 – 1945). 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 4.1. Phương pháp thống kê 

4.2. Phương pháp so sánh 

4.3. Phương pháp phân tích 

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Nội dung 

chính của luận văn được trình bày trong ba chương: 

- Chương 1 : Ngôn ngữ thơ và Trường thơ loạn Bình Định 

- Chương 2: Cách tân ngôn ngữ của Trường thơ loạn Bình 

Định 

- Chương 3: Vai trò ngôn ngữ đối với thế giới nghệ thuật của 

Trường thơ loạn Bình Định.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

6.1. Những tài liệu nghiên cứu về ngôn ngữ thơ ca 

Luận văn này chúng tôi một mặt kế thừa những công trình, 

những nhận định đáng quý về ngôn ngữ văn chương, tiêu biểu là các 

công trình về ngôn ngữ thơ ca của: Nguyễn Lai, Nguyễn Phan Cảnh, 

Lê Anh Hiền, Hữu Đạt, Phan Ngọc, Đinh Trọng Lạc, Trần Đình Sử 

…, mặt khác cũng cố gắng tìm tòi và phát hiện thêm những đặc điểm 

mới của ngôn ngữ Trường thơ loạn Bình Định. 

6.2. Những tài liệu nghiên cứu về các thành viên của 

Trường thơ loạn Bình Định 

6.2.1. Hàn Mặc Tử  

Tên khai sinh là Nguyễn Trọng Trí. Sinh ngày 22 – 9 – 1912 

tại Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, mất ngày 11 – 11 – 1940 tại Quy 

Hòa, Quy Nhơn.  
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Cuộc đời Hàn ngắn ngủi, thời gian dành cho thơ quá ít, nhưng 

thi sĩ Hàn Mặc Tử đã trở thành một tác giả độc đáo, đặc sắc với hồn 

thơ “kì dị” (Hoài Thanh, Hoài Chân), “bí ẩn” (Bích Thu), “lạ nhất” 

(Chu Văn Sơn)… Như vậy phải nói rằng hiện tượng Hàn Mặc Tử đã 

vượt ra ngoài khuôn khổ, thoát khỏi biên độ của cái thông thường, 

trở thành cái khác thường. Cuộc đời Hàn trở thành nguồn cảm hứng 

sáng tác cho nhiều loại hình nghệ thuật như: âm nhạc, hội họa, điêu 

khắc, sân khấu, điện ảnh… 

6.2.2. Chế Lan Viên 

Tên khai sinh Phan Ngọc Hoan, sinh ngày 14 tháng 1 năm 

1920, mất ngày 19 tháng 6 năm 1989. Quê ông ở Quảng Trị, nhưng 

lớn lên học hành và nổi danh thi ca ở đất Bình Định và mất tại Thành 

Phố Hồ Chí Minh. 

Ông là nhà thơ lớn, nhà hoạt động và đóng góp không mệt 

mỏi cho văn hóa, văn học Việt Nam. Tập thơ Điêu tàn (1936) ra đời 

lúc nhà thơ 16 tuổi cho đến khi ông vĩnh viễn trở về với đất mẹ, Chế 

Lan Viên đã để lại cho đời một sự nghiệp đồ sộ, với hơn 1000 bài 

thơ, 7 tập văn xuôi, 8 tập phê bình tiểu luận. 

Cho đến nay đã có hơn 200 công trình nghiên cứu về Chế Lan 

Viên được phân bố tương đối đều theo thời gian, có nhiều công trình 

mang tính tổng kết với quy mô và chiều sâu. Nhưng với hồn thơ Chế 

Lan Viên khuất lấp sau ba mặt Tháp vì vậy vẫn còn đó những điều 

cần được khám phá. 

6.2.3. Quách Tấn 

Sinh ngày 24 tháng 1 năm 1910, quê Bình Khê, Bình Định, 

mất ngày 21 tháng 12 năm 1992 tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh 

Hòa. Ông là thi sĩ đa tài, tham gia sáng tạo trên nhiều thể loại như: 
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dịch thuật, biên khảo địa phương chí, viết văn xuôi, viết văn biền 

ngẫu.  

Cuộc đời và sự nghiệp của Quách Tấn cũng là địa hạt được 

các nhà nghiên cứu quan tâm, không chỉ trong thế kỷ trước mà 

những năm gần đây, nhiều bài viết, luận văn, khóa luận đã đi vào tìm 

hiểu về thơ Quách Tấn.  

6.2.4. Yến Lan 

Tên khai sinh là Lâm Thanh Lang, sinh năm 1916, mất năm 

1998, quê An Nhơn, Bình Định. Cuộc đời nhà thơ trải dài gần hết thế 

kỷ XX. Ông luôn cháy hết mình cho sáng tạo nghệ thuật. Đóng góp 

của Yến Lan cho phong trào Thơ mới là đáng kể, tuy nhiên những 

công trình nghiên cứu về thơ văn của ông vẫn còn rải rác. Khi bài 

thơ Bến My Lăng ra đời năm 1939, nó đã làm cho nhiều người tìm 

kiếm Bến My Lăng, Chế Lan Viên đã giới thiệu về sự xuất hiện của 

Yến Lan “Hình như mặt trời sắp mọc – không hình dung như mặt 

trăng thì đúng hơn”. 

6.2.5. Những công trình, bài viết nghiên cứu về các nhà thơ 

trong Trường thơ loạn Bình Định là vô cùng phong phú, ở nhiều 

bình diện, nhiều góc độ. Tuy nhiên văn học nói chung, thi ca nói 

riêng có rất nhiều điều cần khám phá, đặc biệt Trường thơ loạn với 

những nhà thơ mà tài năng luôn khuất lấp trong làn sương mờ ảo, 

trong ánh trăng của miền quê Bình Định, thì việc tiếp cận theo 

hướng ngôn ngữ là cách làm nhiều triển vọng.  
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CHƯƠNG 1 

NGÔN NGỮ THƠ VÀ TRƯỜNG THƠ LOẠN  

BÌNH ĐỊNH 

1.1. NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 

1.1.1. Chất liệu ngôn ngữ và sản phẩm ngôn ngữ 

Ngôn ngữ được xem là một loại chất liệu đặc biệt để làm nên 

tác phẩm văn học nói chung, thi ca nói riêng. Chất liệu ngôn ngữ ban 

đầu, đã được những nhà thơ, nhà văn nhào nặn, tinh luyện nhằm tạo 

ra những tác phẩm văn học, giàu giá trị nghệ thuật và mang đậm tính 

chủ quan. 

1.1.2. Ngôn ngữ nghệ thuật 

Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm dùng 

trong văn bản nghệ thuật, không chỉ chứa đựng chức năng thông tin 

mà còn mang giá trị thẩm mĩ cao, nhằm thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ 

người đọc. Được tổ chức sắp xếp dụng công, đó là ngôn ngữ đã được 

tinh luyện từ ngôn ngữ đời sống và đạt được giá trị thẩm mĩ cao. 

Nhưng dù sáng tạo đến đâu, tinh luyện ngôn ngữ đời thường bằng 

phương pháp nào, thì ngôn ngữ nghệ thuật đều mang những đặc 

trưng cơ bản: tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa. 

1.2. NGÔN NGỮ THƠ 

Ngôn ngữ văn học hàm chứa ngôn ngữ thơ vì vậy ngôn ngữ 

thơ mang đầy đủ những nét chung của ngôn ngữ văn học “Ngôn ngữ 

mang tính nghệ thuật được dùng trong văn học”. Nhưng đồng thời 

cũng có những nét khu biệt riêng để làm nên sắc thái riêng của ngôn 

ngữ thơ ca khác với ngôn ngữ văn. Ngôn ngữ thơ mang những đặc 

trưng cơ bản về: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Những đặc trưng đó 

chuyển tải những biểu trưng riêng biệt của thơ ca về tính nghệ thuật, 
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tính biểu trưng hóa, khái quát hóa hiện thực khách quan theo đường 

nét riêng. 

1.2.1. Các bình diện của ngôn ngữ thơ 

Ngôn ngữ thơ tồn tại với những đặc trưng và bình diện riêng, 

để nhận diện rõ hơn chúng tôi xem xét trên ba bình diện: ngữ âm, từ 

vựng - ngữ nghĩa và ngữ pháp. 

1.2.2. Các phương thức chuyển nghĩa trong thơ 

Ngôn ngữ thơ là dạng thức đặc biệt của ngôn ngữ, bởi từ 

nghĩa gốc, nghĩa ban đầu của từ ngữ, các nhà thơ đã sử dụng những 

phương thức chuyển nghĩa như: hoán dụ, ẩn dụ, ví von, tượng trưng, 

nhân hóa, phúng dụ, biểu trưng, chơi chữ, đảo ngữ, chiết tự… để 

làm nên tính đa tầng, đa nghĩa của ngôn ngữ thơ.  

1.3. TÍNH TƯƠNG XỨNG VÀ TÍNH NHẠC TRONG THƠ 

1.3.1. Tính tương xứng  

Tính tương xứng là một trong những đặc trưng vô cùng quan 

trọng của ngôn ngữ thơ. Nhờ có tính tương xứng mà ngôn ngữ thơ 

có một vẻ đẹp đặc biệt, đó là vẻ đẹp của sự hài hòa, hài hòa của cái 

tổng thể thống nhất. Tính tương xứng trong ngôn ngữ thơ bao gồm: 

Tính tương xứng về âm thanh; Tính tương xứng về ý nghĩa; Tính 

tương xứng trực tiếp và tính tương xứng gián tiếp. 

1.3.2. Tính nhạc 

Các nhà nghiên cứu đều thừa nhận ngôn ngữ thơ có đặc điểm 

về tính nhạc. Tính nhạc trong ngôn ngữ thơ có một phương thức tồn 

tại riêng, hoạt động theo quy luật riêng, bởi lẽ ngôn ngữ thơ không 

phải là ngôn ngữ âm nhạc thuần túy. Điểm tạo nên tính nhạc trong 

thơ, là do ngôn ngữ thơ giàu nhịp điệu, ngữ điệu, quãng cách hòa 

âm.  
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1.4. THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT VÀ TRƯỜNG THƠ LOẠN 

BÌNH ĐỊNH 

1.4.1. Thế giới nghệ thuật 

Nghệ thuật là một thế giới riêng, được sáng tạo theo nguyên 

tắc tư tưởng riêng của người nghệ sĩ và thế giới nghệ thuật hoàn toàn 

khác đối với thế giới vật chất tồn tại quanh đời sống con người, cũng 

như thế giới tâm lí của con người. Mặc dù phản ánh thế giới đời 

sống vào văn học nhưng hiện thực đời sống lại được đi qua lăng kính 

với thời gian, không gian riêng và trên nền quy luật tâm lí riêng của 

mỗi tác giả.  

1.4.2. Trường thơ loạn Bình Định  

Trong dòng chảy mạnh mẽ của phong trào Thơ mới những cái 

tôi có ý thức đã khơi dòng, đã tìm ra những lối đi riêng, làm phong 

phú khu vườn Thơ mới. Những nhóm thơ, trường thơ đã ra đời như: 

Trường thơ loạn Bình Định, nhóm Xuân thu nhã tập, nhóm Áo bào 

gốc liễu… trong số đó có lẽ Trường thơ loạn đã để lại những dư âm 

sâu sắc, những đóng góp đáng trân trọng nhất cho phong trào Thơ 

mới. Bởi lẽ ở Trường thơ loạn người đọc bắt gặp những cái tôi vượt 

ra ngoài giới hạn, những cảm xúc đi đến tận cùng, hình ảnh thoát 

ngoài biên giới của sự hình dung, ở đó cái gì cũng đắm say, cũng 

thiết tha đạt đến những cảm giác tận cùng của biên độ tư duy. 

Mỗi một nhóm thơ, trường thơ ra đời đều có căn duyên, 

Trường thơ loạn ra đời với sự hội ngộ của những anh hào, những tên 

tuổi nổi danh trên thi đàn lúc bấy giờ như: Hàn Mặc Tử, Chế Lan 

Viên, Quách Tấn, Yến Lan, sau có sự gia nhập của thi sĩ thần linh 

Bích Khê.  
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1.5. TIỂU KẾT 

Ở chương 1, chúng tôi đã đi vào khái quát về lý thuyết ngôn 

ngữ thơ ca cũng như những đóng góp của Trường thơ loạn Bình 

Định trong dòng chảy văn học Việt Nam. Đó được xem là nền tảng 

vững chắc, là tiền đề, cơ sở để chúng tôi triển khai nội dung những 

chương tiếp theo của luận văn. 
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CHƯƠNG 2 

CÁCH TÂN NGÔN NGỮ  

CỦA TRƯỜNG THƠ LOẠN BÌNH ĐỊNH 

2.1. CÁCH TÂN VỀ NGỮ ÂM: ÂM ĐIỆU, VẦN ĐIỆU, NHỊP 

ĐIỆU 

2.1.1. Âm điệu 

Ngôn ngữ Trường thơ loạn có âm điệu vô cùng phong phú, đa 

sắc màu và cách tân đổi mới, mới hơn cả âm điệu chung của Thơ 

mới, bởi ở đó âm điệu được liên tục chuyển điệu, liên tục thay đổi, 

thể hiện sự táo bạo của những cái tôi trong Trường thơ loạn.  

2.1.2. Vần điệu.  

Vần điệu của Trường thơ loạn có sự cách tân, điều này đã làm 

nên những câu thơ hay, những khổ thơ và bài thơ độc đáo, góp phần 

làm nên sự cách tân về ngôn ngữ của Trường thơ loạn. 

a. Vần điệu trong ngôn ngữ Trường thơ loạn xét ở vị trí 

gieo vần 

a.1. Vần chân 

Khảo sát 88 bài thơ (Đau thương 42 bài; Điêu tàn 36 bài; thơ 

Yến Lan 10 bài), chúng tôi nhận thấy vần chân được các nhà thơ 

trong Trường thơ loạn sử dụng với tần suất khá nhiều chiếm 95.5%. 

Trong đó tỷ lệ giữa vần liền, vần ôm, vần cách được sử dụng không 

đồng đều, trong đó vần cách được sử dụng nhiều nhất, tiếp đến là 

vần liền và vần ôm. 
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a.2. Vần lưng 

 Trong ngôn ngữ Trường thơ loạn, loại vần này chiếm tỷ lệ 

rất ít, chủ yếu được gieo trong thơ lục bát, cụ thể ở các bài Say nắng 

của Hàn Mặc Tử; Nhớ làng, Khuya của Yến Lan, loại vần này chỉ 

thỉnh thoảng được gieo trong Điêu tàn của nhà thơ Chế Lan Viên. 

b. Vần điệu trong ngôn ngữ Trường thơ loạn xét ở mức độ 

hòa âm 

b.1. Vần chính 

Chúng tôi tiến hành khảo sát 548 cặp vần trong 88 bài thơ của 

Trường thơ loạn kết quả thu dược: Vần chính chiếm 67.7%, Vần 

thông chiếm 32.3%. 

b.2. Vần thông 

Thơ của Trường thơ loạn, tỷ lệ vần thông cũng khá lớn (177 

cặp vần). 

2.1.3. Nhịp điệu 

Nhịp được xem là đặc trưng của ngôn từ nghệ thuật, được thể 

hiện một cách rõ nét và sáng tạo trong ngôn ngữ Trường thơ loạn.  

a. Nhịp trong thơ Đường luật 

Ngoài cách ngắt nhịp truyền thống của thể Đường luật, chúng 

tôi còn nhận thấy những cách ngắt nhịp đầy thú vị như: 2/2/3; 2/5; 

3/4; 1/3/3; 3/3… xuất hiện trong thơ Quách Tấn. 

b. Nhịp trong thơ lục bát 

Tiến hành khảo sát 42 câu thơ lục bát trong 3 bài thơ (Nhớ 

Làng, Say nắng, Khuya), chúng tôi nhận thấy ở thể lục bát của 

Trường thơ loạn nhịp điệu vô cùng phong phú, 42 câu thơ với 7 loại 

nhịp. Trong 7 loại nhịp,  nhịp 2/4 chiếm tỷ lệ (45.2%) cao nhất; nhịp 

3/5; 4/2; 2/4/2 chiếm tỷ lệ (2.3%)  thấp nhất . 

c. Nhịp trong thơ năm chữ 
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Trường thơ loạn có 4 bài thơ năm chữ với 77 câu, trong tổng 

117 bài thơ, phần lớn nhịp 2/3 (81.8%), tuy nhiên cũng có cách ngắt 

nhịp đầy sáng tạo như: nhịp 1/4 nhằm thể hiện sự linh hoạt trong 

nhịp điệu của Trường thơ loạn. 

d. Nhịp trong thơ bảy chữ 

Thể thơ bảy chữ chiếm một tỷ lệ khá lớn trong thơ Trường 

thơ loạn, có 26 bài (430 câu thơ) trong tổng số 117 bài, trong 26 bài 

Hàn Mặc Tử có đến 18 bài, Chế Lan Viên và Yến Lan mỗi người có 

4 bài. Ngoài những nhịp thơ quen thuộc của thể loại thơ bảy chữ: 

4/3; 2/2/3; 3/4; 3/2/2, Trường thơ loạn còn sử dụng cách ngắt nhịp 

vô cùng phong phú và đa dạng như: 2/5; 1/2/3; 1/6; 1/1/5; 3/1/3; 

1/3/3… 

e. Nhịp trong thơ tám chữ 

Thể thơ tám chữ chiếm một tỷ lệ khá lớn, với 35 bài (708 câu 

thơ) trong 117 bài thơ chúng tôi khảo sát. Nếu thể bảy chữ thơ Hàn 

Mặc Tử chiếm đa số, thì thể tám chữ thơ Chế Lan Viên chiếm đa số 

với 21 bài trong 35 bài thơ tám chữ.  

f. Nhịp trong thơ tự do 

Thơ tự do của Trường thơ loạn đạt đến sự hoàn bị về nghệ 

thuật, chúng tôi tiến hành khảo sát 20 bài thơ tự do (448 câu) trong 

số 117 bài thơ, nhịp điệu vô cùng phong phú. 

2.2. CÁCH TÂN VỀ TỪ VỰNG – NGỮ NGHĨA 

2.2.1. Lớp từ ngữ chỉ thiên nhiên 

Khảo sát 117 bài thơ của Trường thơ loạn, chúng tôi nhận 

thấy lớp từ ngữ chỉ thiên nhiên xuất hiện 494 lần, xuất hiện với tần 

suất tương đối nhiều, trong số đó từ chỉ về trăng xuất hiện nhiều nhất 

(116 lần).  
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2.2.2. Lớp từ ngữ chỉ màu sắc 

Khảo sát 117 bài thơ, chúng tôi nhận thấy các nhà thơ chủ yếu 

sử dụng những màu sắc quen thuộc như: đỏ, xanh, trắng, vàng, đen, 

hồng, đào, bạc… tuy nhiên phải nói rằng cách sử dụng màu sắc của 

các nhà thơ Trường thơ loạn là vô cùng linh hoạt và đầy sáng tạo.  

2.2.3. Lớp từ ngữ gợi sự chết chóc 

Theo thống kê của chúng tôi, có khoảng hơn 20 từ loại, xuất 

hiện với 308 lần gợi sự chết chóc. Trong số đó Điêu tàn là tập thơ 

xuất hiện lớp từ gợi sự chết chóc nhiều nhất, bởi ở Điêu tàn Chế Lan 

Viên đóng vai số phận kẻ sống sót nhằm tìm trong đống đổ nát dấu 

vết huy hoàng của một thời xưa cũ. Lớp từ này cũng xuất hiện khá 

nhiều trong Đau thương, bởi trong tập thơ Hàn Mặc Tử thoát khỏi 

thế giới thực để đến với thế giới mộng, ở đó cái gì cũng vượt ra 

ngoài biên độ thông thường.  

2.3. CÁCH TÂN VỀ CÚ PHÁP 

2.3.1. Câu thơ 

Câu thơ được cấu thành từ những yếu tố như: từ ngữ, thanh 

điệu, nhịp điệu, và các phương tiện kết nối khác. Câu thơ có chức 

năng vô cùng quan trọng trong việc sáng tạo bài thơ. Có khi câu thơ 

đảm nhận vai trò mở đầu của cảm hứng, đồng thời có thể là chuyên 

chở chủ đề, làm chức năng kết nối. Như vậy có thể nói dù câu thơ 

ngắn hay câu thơ dài, dù sắp xếp thứ bậc dòng thơ khác nhau thì mỗi 

câu thơ đều là một đơn vị về cú pháp, ngữ nghĩa và cảm xúc của thi 

sĩ. 

2.3.2. Sự kết hợp các yếu tố ngôn từ 

Trường thơ loạn với sự kết hợp ngôn từ vô cùng lạ hóa, mới 

lạ và độc đáo, chính điều đó đã tạo nên một sức hút “quái đản”, 

khiến những người đọc luôn có cảm giác đầy ám ảnh và mê hoặc.  
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2.3.3. Một số biện pháp tu từ cú pháp 

a. Thủ pháp đảo trật tự từ trong câu 

Các nhà thơ Trường thơ loạn đã thực hiện nhiều thủ pháp đảo 

ngữ, nhưng nhìn chung qua quá trình khảo sát chúng tôi nhận thấy 

chủ yếu phổ biến ở những mô hình sau: đảo vị ngữ - động từ ra trước 

chủ ngữ, đảo bổ ngữ lên trước động từ, đảo vị ngữ tính từ ra trước. 

b. Thủ pháp điệp từ 

Thi nhân Trường thơ loạn sử dụng tương đối nhiều yếu tố 

điệp từ, tuy nhiên không phải sử dụng cẩu thả hay lạm dụng. Thủ 

pháp này luôn được vận dụng khá tinh tế, góp phần chuyên chở 

những hình tượng độc đáo. 

c. Thủ pháp trùng điệp cấu trúc 

Các nhà thơ Trường thơ loạn cũng đã kế thừa và có sự đổi 

mới hết sức sáng tạo về thủ pháp điệp cấu trúc. Nhìn chung có hai 

dạng cơ bản: điệp bộ phận, điệp hoàn toàn. 

d. Thủ pháp câu hỏi tu từ 

Phần lớn câu hỏi tu từ trong thơ Trường thơ loạn nhằm mục 

đích khêu gợi trí tưởng tượng, cảm hứng, đồng cảm của người đọc.  

e. Thủ pháp bỏ lửng 

Các nhà thơ Trường thơ loạn đã vận dụng sáng tạo thủ pháp 

bỏ lửng (…) nhằm mục đích thể hiện sự xung đột tình cảm đến tột 

độ của những cái tôi đầy bí ẩn.  

f. Thủ pháp vắt dòng 

Các nhà thơ Trường thơ loạn đã sử dụng thủ pháp vắt dòng để 

làm cho câu thơ có biên độ rộng hơn, kéo dài hơn, chuyển tải nhiều 

hơn về hình ảnh, tâm trạng, tâm sự và gây ấn tượng mạnh trong lòng 

độc giả. 
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2.4. CÁCH TÂN VỀ VĂN BẢN 

2.4.1. Nhan đề 

Qua quá trình khảo sát chúng tôi nhận thấy,các nhà thơ 

Trường thơ loạn chủ yếu sử dụng nhan đề hai âm tiết với 57 bài thơ 

chiếm 48.7%, nhan đề năm âm tiết được sử dụng ít nhất với 7 bài 

chiếm 5.9%. 

2.4.2. Khổ thơ và đoạn thơ 

Trong 75 bài thơ được chia khổ trong tổng 117 bài thơ của 

Trường thơ loạn, chúng tôi thấy có sự lạ hóa đầy táo bạo của các tác 

giả, ở mỗi bài thơ là một sự linh hoạt và biến hóa lạ thường. Thể 

hiện khát vọng cách tân đổi mới, góp phần làm nên một trường thơ 

có một không hai. 

2.4.3. Kiểu mở đầu và kết thúc 

a. Mở đầu 

Khổ thơ mở đầu của một văn bản thơ là khổ thơ đầu tiên trong 

thứ tự các khổ thơ tính từ trên xuống khi viết, khi in. Khổ thơ mở 

đầu bài thơ của các nhà thơ Trường thơ loạn có vai trò vô cùng quan 

trọng, bởi nó tạo không khí, giọng điệu cho toàn văn bản thơ, thậm 

chí còn có tính dự báo, giúp người đọc hình dung nội dung tiếp theo 

mà văn bản thơ triển khai. 

b. Kết thúc 

Trong các văn bản thơ của Trường thơ loạn tiến hành khảo sát 

khổ thơ kết thúc chúng tôi nhận thấy ở khổ kết thúc thường: thể hiện 

chủ đề hay điểm nhấn của chủ đề, thể hiện cảm xúc, cảm tưởng, 

nhận xét, đôi khi lặp lại nội dung cảm xúc của khổ đầu… 
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2.5. TIỂU KẾT 

Ở chương hai chúng tôi tập trung đi vào tìm hiểu các đặc 

trưng về ngữ âm, từ vựng – ngữ nghĩa, ngữ pháp và văn bản của 117 

bài thơ trong bốn tập thơ tiêu biểu của Trường thơ loạn.  
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CHƯƠNG 3 

VAI TRÒ NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT  

CỦA TRƯỜNG THƠ LOẠN BÌNH ĐỊNH  

3.1. NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI HÌNH TƯỢNG 

3.1.1. Thế giới hình tượng 

Đối với các nhà thơ Trường thơ loạn một thế giới hình tượng 

độc đáo được xác lập trên một dạng thức ngôn ngữ riêng biệt. Tuy 

nhiên trong khuôn khổ của luận văn chúng tôi không thể đi vào 

khám phá toàn bộ thế giới hình tượng của Trường thơ loạn mà chỉ đi 

vào khám phá những hình tượng nghệ thuật tiêu biểu như: hình 

tượng trăng, hình tượng tháp Chàm, hình tượng cái chết. Đồng thời, 

tìm ra những nét độc đáo của hệ thống ngôn từ làm nên thế giới hình 

tượng độc đáo đó. 

3.1.2. Ngôn ngữ đối với thế giới hình tượng của Trường 

thơ loạn 

a. Hình tượng trăng 

Để viết về hình tượng trăng đầy tính dị thường, với nhiều 

cung bậc cảm xúc, các nhà thơ Trường thơ loạn đã sử dụng tần suất 

từ viết về trăng với số lượng tương đối nhiều. Theo khảo sát của 

chúng tôi ở chương hai, có đến 116 lần các nhà thơ sử dụng từ chỉ về 

trăng. Đó được xem là lớp từ vựng chỉ về hình tượng thiên nhiên 

nhiều nhất của Trường thơ loạn. 

b. Hình tượng tháp Chàm 

Hình ảnh tháp Chàm trong thơ Trường thơ loạn, tiêu biểu là 

Chế Lan Viên trở thành một hình tượng thi vị, có linh hồn, đậm cảm 

xúc và đầy biến ảo. Viết về tháp Chàm các nhà thơ thể hiện một sự 

cách tân mạnh mẽ trong cách dùng từ, hay nói đúng hơn chính cách 
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dùng từ, kết hợp từ sáng tạo đã làm nên hình tượng tháp Chàm độc 

đáo. 

c. Hình tượng cái chết 

Để thể hiện thành công thế giới rất riêng của Trường thơ loạn, 

các nhà thơ như Chế Lan Viên, Hàn mặc Tử, Yến Lan, Quách Tấn 

đã sử dụng dày đặc lớp từ vựng gợi sự chết chóc. Chính sự táo bạo 

trong nghệ thuật dùng từ đã góp phần làm nên hình tượng về cái chết 

vô cùng độc đáo, và sáng tạo. 

3.2. NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI CHẤT THƠ 

3.2.1. Chất thơ trong văn học 

Chất thơ ở đây được hiểu theo nghĩa rộng nhất đó là cái đẹp 

trong văn học, cái đẹp ở đây có thể là của tạo hóa, hay cũng có thể 

do con người tạo ra… những cái đẹp đó được nhà văn nhà thơ dụng 

công xây dựng, tinh xảo trên sự hoa mỹ của ngôn từ thì chất thơ 

càng hiện rõ, càng thu hút người đọc và làm say mê lòng người. 

3.2.2. Ngôn ngữ đôi với chất thơ của Trường thơ loạn Bình 

Định 

a. Sử dụng lớp từ thi ca 

Các nhà thơ Trường thơ loạn đã lựa chọn một lớp từ ngữ đậm 

chất thơ nhằm thể hiện một thiên nhiên đa dạng, những gam màu đa 

sắc và đặc biệt là thể hiện một thế giới cõi âm độc đáo, một không 

gian cõi mơ huyền ảo, mông lung và cả nét cổ kính của Đường thi. 

b. Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh 

Trường thơ loạn đã sử dụng lớp ngôn ngôn giàu hình ảnh với 

tần xuất tương đối nhiều: vườn, bến sông, trăng, mây, cỏ, cây, tháp 

Chàm, cau, xương sọ, máu huyết, sương mờ, nắng vàng… nhằm tạo 

nên một thế giới hình tượng nghệ thuật đa sắc màu, giàu cảm xúc. 
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c. Sử dụng cấu trúc tương xứng của ngôn ngữ 

Các nhà thơ Trường thơ loạn đã vận dụng linh hoạt tính tương 

xứng để tạo nên chất thơ, đồng thời tính tương xứng trong cấu trúc 

của ngôn ngữ Trường thơ loạn mang những nét đặc trưng cơ bản: 

tương xứng về âm thanh, tương xứng về ngữ nghĩa. 

3.3. NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI TÍNH NHẠC 

3.3.1. Ngôn ngữ thơ và tính nhạc 

Lời thơ được xem là nhạc của tâm hồn thi sĩ, ngôn từ trong 

thơ là ngôn từ đầy âm nhạc. Bởi ở đó thi sĩ vận dụng đầy sáng tạo về 

nhịp điệu, nghệ thuật phối thanh, hòa âm, nghệ thuật dùng từ láy, sử 

dụng tính tượng hình và cả cấu trúc ngôn từ… hài hòa với cảm xúc 

của tâm hồn đa cảm để tạo nên tính nhạc. 

3.3.2. Ngôn ngữ đối với tính nhạc trong thơ Trường thơ 

loạn Bình Định 

a. Nhạc điệu trong nghệ thuật bằng – trắc của thơ thất ngôn 

Đường luật 

Thể thất ngôn được xem là thể của thơ “cũ”, tính nhạc được 

khắc họa rõ nét trên bình diện niêm luật bằng – trắc. Chính sự kết 

hợp bằng – trắc đầy nghệ thuật, nhà thơ Quách Tấn đã làm nên 

những giai điệu độc đáo trong 29 bài thơ. 

b. Nhạc điệu trong nghệ thuật bình thanh 

để làm nên nhạc tính là các nhà thơ thường sử dụng những 

câu thơ, khổ thơ bình thanh. Thi nhân Trường thơ loạn đã khoác cho 

những vần thơ của mình những thanh âm mượt mà, chơi vơi, khắc 

khoải, giàu cảm xúc và đầy tâm trạng. 

c. Nhạc điệu trong nhịp thơ 

Nhịp điệu – nhạc thơ – cảm xúc thơ trong thơ của các nhà thơ 

Trường thơ loạn có quan hệ khắng khít với nhau. Thơ của Trường 
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thơ loạn, nhịp điệu được ngắt theo mạch cảm xúc và chuỗi âm thanh 

không theo quy định của thể loại cụ thể. Hầu hết các bài thơ chúng 

tôi khảo sát, mỗi bài là một sự sáng tạo độc đáo về nhịp của các nhà 

thơ Trường thơ loạn. 

3.4. NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI BÚT PHÁP 

3.4.1. Bút pháp 

Văn học nói chung, thơ ca nói riêng bút pháp là cách thức 

hành văn, dùng chữ, bố cục, cách sử dụng các phương tiện biểu hiện 

để tạo thành một hình thức nghệ thuật nào đó, mang dấu ấn riêng.  

3.4.2. Bút pháp của Trường thơ loạn 

Trường thơ loạn là sự đan xen giữa những bút pháp như: trữ 

tình lãng mạn, tượng trưng - siêu thực… nhưng nổi bật nhất bút pháp 

tượng trưng - siêu thực, có thể nói đây là bút pháp đặc trưng nhất 

làm nên một Trường thơ loạn. Lớp từ ngữ độc đáo, góp phần làm 

nên bút pháp độc đáo tượng trưng – siêu thực của Trường thơ loạn:  

Lớp từ về hình tượng trăng, Lớp từ về màu sắc, Lớp từ gợi sự chết 

chóc. 

3.5. TIỂU KẾT 

Những sáng tạo, cách tân và linh hoạt trong việc sử dụng 

ngôn ngữ đã góp phần làm nên một thế giới nghệ thuật muôn sắc 

màu, nhiều cung bậc và đầy nghệ thuật của Trường thơ loạn Bình 

Định. 
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KẾT LUẬN 

1. Ở giai đoạn cuối của thời đại Thơ mới, các vỉa tầng ngôn từ 

đã được khai thác gần như cạn kiệt, đồng thời đến đây Thơ mới cũng 

không còn đơn thuần dừng lại ở Lamartine, Victor Hugo… Những 

nhà Thơ mới có ý thức sâu sắc và khát vọng sáng tạo không ngừng 

đã biết đến Baudelaire, Valery, Breton… Trong số những nhà thơ, 

trường thơ tiên phong tiếp nhận và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ, phải kể 

đến những nhà thơ Trường thơ loạn. Đến lúc này, thơ không còn là 

giai điệu thuần khiết của một khúc ca, mà đó là những nghịch âm, 

đảo phách, ngôn ngữ được tổ chức hết sức “quái đản”, chính điều đó 

đã giúp những nhà thơ thâm nhập sâu sắc vào địa hạt vô thức của thế 

giới hư vô, hư ảo. Thi sĩ sống trọn vẹn trong thế giới huyền diệu, thể 

hiện một cách độc đáo sự kết hợp ngôn từ làm nên những bài thơ 

hay, những sản phẩm điển hình của lối tư duy tượng trưng - siêu 

thực. Ngôn ngữ tượng trưng - siêu thực là một hướng vận động độc 

đáo, lạ hóa, tiêu biểu, đồng thời được xem là hướng vận động cuối 

cùng của ngôn ngữ Thơ mới. Ở đó các nhà thơ như Hàn Mặc Tử, 

Chế Lan Viên, Yến Lan, Quách Tấn đã chú ý nhiều đến sự hài hòa 

giữa âm và nghĩa. Âm thanh được chú ý hàng đầu, nhạc điệu được 

khai thác triệt để, nhằm tạo không khí ám gợi, thể hiện cảm xúc, cảm 

hứng dâng lên tột độ. Chính sự đổi mới này, đã tạo nên lớp từ vựng 

phong phú, biên giới từ được mở rộng, vì vậy thơ diễn tả được nhiều 

ý tứ mới. 

2. Trong dòng chảy lớn của ngôn ngữ Thơ mới, các nhà thơ 

Trường thơ loạn cũng có sự cách tân mạnh mẽ, đặc biệt ở bình diện: 

Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, văn bản… chính những cái tôi đầy đối 

cực, những hồn thơ tinh nhạy, cảm quan nghệ thuật độc đáo đã giúp 

cho những nhà thơ như: Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn, 
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Yến Lan, thực hiện những cách tân mạnh mẽ về mặt ngôn từ trong 

những sáng tác của mình. Làm cho ngôn ngữ Trường thơ loạn mang 

nét đẹp riêng, góp phần làm nên cuộc cách mạng về ngôn ngữ phong 

trào Thơ mới. 

3. Bình diện ngữ âm, Trường thơ loạn đã thể hiện một sự cách 

tân mạnh mẽ đầy táo bạo, tiến hành khảo sát chúng tôi nhận thấy: âm 

điệu vô cùng phong phú, đa sắc màu, giàu cảm xúc và đôi khi là sự 

đan xen thú vị nhiều âm điệu trong một thi phẩm. Vần điệu là một sự 

đột phá đầy táo bạo, sáng tạo và linh hoạt trong cách dùng các loại 

vần, chính vì vậy vần trong thơ Trường thơ loạn biến hóa vô cùng 

nhằm tạo nên những câu thơ, bài thơ hay mang phong cách riêng. 

Nhịp điệu là sự bứt phá rõ nét, thoát khỏi những gò bó của truyền 

thống, thoát khỏi những khuôn phép trong nhịp điệu của thơ cũ. Các 

nhà thơ Trường thơ loạn đã tạo ra những cách ngắt nhịp độc đáo 

trong tất cả các thể thơ: từ thơ Đường luật đến thơ năm chữ, thơ bảy 

chữ, thơ tám chữ… Hầu hết câu thơ được ngắt nhịp theo dòng chảy 

của cảm xúc, theo sự rung động và sức bay bổng của tâm hồn thi sĩ. 

Như vậy, có thể nói bình diện ngữ âm đã thể hiện một sự cách tân 

đầy táo bạo của Trường thơ loạn. 

4. Với cảm quan nghệ thuật độc đáo, sự tinh nhạy của những 

tâm hồn và khát vọng đổi mới thơ ca, các nhà thơ Trường thơ loạn 

đã thể hiện một sự sáng tạo tuyệt vời trong nghệ thuật dùng từ, nghệ 

thuật kết hợp từ đầy biến hóa, tạo ra một lớp từ vựng vô cùng phong 

phú và đa dạng. Thiên nhiên trong Trường thơ loạn là vô cùng 

phong phú, và cảnh sắc thiên nhiên nào cũng mang đầy tâm trạng vì 

vậy các nhà thơ đã sử dụng một lớp từ ngữ chỉ thiên nhiên vô cùng 

sáng tạo. Những cái tôi siêu ngã, những cuộc đời biến động, một thế 

giới thơ muôn màu, với những bài thơ viết về thế giới xa xăm, về 
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một đất nước đã diệt vong, về những điều mông lung, hư ảo và cả 

hồn Đường thi cổ kính. Tất cả được thể hiện bằng lớp từ ngữ chỉ 

màu sắc, lớp từ ngữ chỉ sự chết chóc đạt đến nét đặc trưng riêng, có 

một không hai trong thời đại Thơ mới.  

5. Về mặt cú pháp cũng là một sự bứt phá ngoạn mục của 

Trường thơ loạn. Để làm nên cú pháp độc đáo các nhà thơ đã thể 

hiện sự linh hoạt và tinh nhạy trong việc kết hợp các yếu tố ngôn từ, 

ngôn từ trong câu thơ Trường thơ loạn được kết hợp đầy biến hóa, 

theo những mô hình, cấu trúc rất đặc biệt để làm nên một thế giới 

thơ vô cùng hấp dẫn người đọc. Những cú pháp thông thường trong 

tiếng Việt ít khi được vận dụng, mà ở đó chủ yếu vận dụng những 

biện pháp tu từ cú pháp, những trật tự từ được thay đổi có chủ ý, thủ 

pháp điệp từ, điệp cấu trúc được sử dụng linh hoạt, những câu hỏi tu 

từ cũng là nét độc đáo đầy sáng tạo, thủ pháp bỏ lững, thủ pháp vắt 

dòng cũng được sử dụng một cách triệt để và đem lại hiệu quả thẩm 

mỹ và nghệ thuật. 

6. Cách tân về văn bản: mỗi nhan đề chứa đựng một nội dung, 

một ý tưởng nghệ thuật, trong đó nét riêng có lẽ là tần suất sử dụng 

nhan đề viết về trăng đầy biến hóa. Khổ thơ và đoạn thơ cũng được 

các nhà thơ Trường thơ loạn chú ý và dụng công xây dựng. Vì vậy 

mỗi đoạn thơ, khổ thơ đều mang đậm dấu ấn nghệ thuật. Kiểu mở 

đầu và kết thúc văn bản cũng được các nhà thơ chú tâm, mở đầu đầy 

biến hóa, kết thúc vô cùng linh hoạt. Tất cả góp phần làm nên nét 

độc đáo của ngôn ngữ Trường thơ loạn. 

7. Trường thơ loạn với một thế giới nghệ thuật riêng biệt, 

không lẫn vào với trường thơ hay nhóm thơ nào, thế giới đó được 

xác lập trên một dạng thức ngôn từ đặc biệt. Ở đó người đọc bắt gặp 

những hình tượng nghệ thuật độc đáo như: hình tượng trăng, hình 
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tượng tháp Chàm, hình tượng cái chết được xây dựng bằng sự kết 

hợp ngôn từ theo lối lạ hóa. Các nhà thơ Trường thơ loạn còn thể 

hiện sự tinh xảo ngôn từ, sử dụng lớp từ ngữ thi ca, lớp từ giàu hình 

ảnh, cấu trúc tương xứng để làm nên Chất thơ. Tính nhạc được xem 

là nét độc đáo của Trường thơ loạn, được khai thác và vận dụng triệt 

để trong thơ với nghệ thuật kết hợp bằng – trắc trong thơ thất ngôn, 

rất thành công trong nghệ thuật bình thanh và linh động trong nhịp 

thơ để tạo nên nhạc tính trong thơ Trường thơ loạn. Đặc biệt là nghệ 

thuật sử dụng ngôn ngữ tinh tế và đầy biến ảo để làm nên bút pháp 

tượng trưng – siêu thực đặc trưng của Trường thơ loạn. 

 


