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VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỌC HIỂU 

TÁC PHẨM VĂN XUÔI TỰ SỰ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

TRONG CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

TS. Mai Trƣơng Huy  

TÓM TẮT 

Chƣơng trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn THPT (trung học phổ thông) ban hành 

kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trƣởng Bộ 

GD&ĐT là một văn bản chƣơng trình phù hợp với sự phát triển của đất nƣớc. Cho đến nay, qua 

ngót mƣời năm thực hiện, chƣơng trình đã thể hiện đƣợc những bƣớc tiến và sự cập nhật với nền 

giáo dục của nhiều nƣớc trên thế giới. Song, vẫn còn nhiều vấn đề thực tế về phƣơng pháp dạy 

học mà chúng ta cần phải tiếp tục tìm hiểu. Ở phạm vi bài này, chúng tôi quan tâm đến vấn đề 

đổi mới phƣơng pháp dạy học đọc hiểu tác phẩm văn xuôi tự sự Việt Nam hiện đại trong 

chƣơng trình chuẩn môn Ngữ văn THPT hiện hành.  

1. Chuẩn kiến thức, kỹ năng (CKT, KN) chương trình chuẩn môn Ngữ văn THPT 

và thực trạng dạy học Ngữ văn hiện nay trong các trường THPT 

1.1. CKT, KN chương trình chuẩn môn Ngữ văn THPT 

1.1.1. CKT, KN môn Ngữ văn 

- Giới thiệu chung về CKT, KN: 1/ Giới thiệu chung về chuẩn: a/ Những yêu cầu, tiêu 

chí; b/ Những yêu cầu cơ bản. 2/ Các yêu cầu cơ bản, tối thiểu: a/ Học sinh cần phải và có thể 

đạt đƣợc sau mỗi đơn vị kiến thức (mỗi bài, chủ đề, chủ điểm, mô đun); b/ Học sinh cần phải và 

có thể đạt đƣợc sau từng giai đoạn học tập trong cấp học. 3/ Các mức độ về CKT, KN: a/ Nhận 

biết; b/ Thông hiểu; c/ Vận dụng; d/ Phân tích. đ/ Đánh giá; e/ Sáng tạo. 4/ CKT, KN vừa là căn 

cứ, vừa là mục tiêu: a/ CKT, KN là căn cứ; b/ CKT, KN biên soạn theo hƣớng chi tiết các yêu 

cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng; c/ Yêu cầu dạy học bám sát CKT, KN. d/ Yêu cầu 

kiểm tra, đánh giá bám sát CKT, KN. 

- Hƣớng dẫn thực hiện CKT, KN: 1/ Khái quát về các chủ đề: a/ Chủ đề; b/ Mức độ cần 

đạt; c/ Ghi chú. 2/ Hƣớng dẫn thực hiện CKT, KN: a/ Mức độ cần đạt; b/ Trọng tâm kiến thức, 

kỹ năng; c/ Hƣớng dẫn thực hiện.  

Những đổi mới của chƣơng trình hiện hành so với chƣơng trình trƣớc:1/ Nguyên tắc xây 

dựng và nội dung chƣơng trình. 2/ Quan niệm về cấu trúc chƣơng trình tạo đƣợc mối quan hệ 

chặt chẽ giữa mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện và kiểm tra, đánh giá. 3/ Nội dung 

cụ thể cho mỗi lớp. 4/ CKT, KN cần đạt cho mỗi chủ đề. 
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1.1.2. Các tác phẩm văn xuôi tự sự Việt Nam hiện đại trong chương trình chuẩn môn 

Ngữ văn THPT hiện hành  

- Lớp 11: Chính khóa: 1/ Hai đứa trẻ (Thạch Lam); 2/ Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân); 

3/ Hạnh phúc một tang gia (Vũ Trọng Phụng); 4/ Chí Phèo (Nam Cao). Đọc thêm: 1/ Cha con 

nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh); 2/ Vi hành (Nguyễn Ái Quốc); 3/ Tinh thần thể dục (Nguyễn 

Công Hoan). 

- Lớp 12: Chính khóa: 1/ Vợ nhặt (Kim Lân); 2/ Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài); 3/ Rừng xà 

nu (Nguyễn Trung Thành); 4/ Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi); 5/ Chiếc thuyền 

ngoài xa (Nguyễn Minh Châu). Đọc thêm: 1/Một người Hà Nội (Nguyễn Khải); 2/ Mùa lá rụng 

trong vườn (Ma Văn Kháng); 3/ Bắt sấu rừng U Minh hạ (Sơn Nam). 

Mức độ cần đạt đọc hiểu các tác phẩm trên là tích hợp giữa kiến thức, kĩ năng và thái độ; 

nhấn mạnh kĩ năng tích hợp đọc và viết, nói và nghe (chủ yếu là đọc và viết). Hình thành cho 

học sinh kĩ năng đọc trên cơ sở tiếp cận văn bản để hiểu các giá trị của tác phẩm.  

1.2. Một số vấn đề về thực trạng dạy học Ngữ văn hiện nay trong trường THPT 

2.1.1. Về phía xã hội. Một, thực trạng dạy học Ngữ văn hiện nay không chỉ là hệ quả từ 

các trƣờng THPT mà còn do tác động nhiều phía từ xã hội. Cơ chế thị trƣờng làm nảy sinh lối 

sống cơ hội, thực dụng, suy thoái đạo đức là không thể tránh khỏi. Trong thời đại khoa học công 

nghệ, khoa học xã hội và nhân văn hầu nhƣ bị xem nhẹ. Hai, trong một thời gian dài cách ra đề 

Ngữ văn trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học, Cao đẳng tạo ra lối làm văn thiên về học 

tủ, học thuộc lòng và bỏ hẳn phần làm văn nghị luận xã hội, làm nảy sinh lối học vẹt, sao chép, 

đối phó, thiếu sáng tạo. Ba, thành tích trở thành căn bệnh trầm kha đối với ngành giáo dục, học 

sinh không cần học các môn khoa học xã hội vẫn lên lớp, vẫn đỗ tốt nghiệp. Bốn, mục tiêu 

chƣơng trình môn Ngữ văn THPT là đọc hiểu, hình thành cho học sinh năng lực tự đọc, tự học, 

tự tiếp nhận văn bản văn học. Thực tế, dạy học đọc hiểu chỉ dừng lại ở mức độ nhận thức, chƣa 

thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Năm, ngay trong các nhà trƣờng THPT đã có sự phân biệt đối xử 

giữa các môn học, nên tình trạng học sinh học lệch môn một cách thực dụng là điều dễ hiểu.  

2.1.2. Về phía người dạy. Một, nhiều giáo viên hiện nay vẫn còn lối dạy học đọc chép, 

nhồi nhét kiến thức mà không xác định trọng tâm bài dạy. Hai, ngƣời dạy ôm đồm, sợ thiếu kiến 

thức cùng với áp lực quá tải của chƣơng trình buộc họ phải từ bỏ các kỹ năng đọc hiểu, nhằm 

tạo an toàn cho giờ dạy và đảm bảo một lƣợng kiến thức nhất định cho học sinh đối phó với các 

kỳ kiểm tra, thi cử. Ba, cơm áo gạo tiền khiến cho nhiều ngƣời không còn thời gian và tâm trí để 
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đầu tƣ chuyên môn nghiệp vụ. Bốn, xã hội ta từ truyền thống đến hiện đại phổ biến kiểu tƣ duy 

giáo điều, thầy bảo gì trò nghe nấy.  

2.1.3. Về phía người học. Đa số học sinh THPT hiện nay: lƣời, ngại, chán học Ngữ văn là 

một thực tế đáng báo động từ nhiều năm nay; hơn 90 % lao vào thế giới ảo trên các trang mạng 

mà thiếu vắng văn hóa đọc sách; học Ngữ văn rất thụ động, thể hiện ở lối học đối phó, thiếu ý 

thức tự học, lƣời suy nghĩ, không tìm tòi sáng tạo, thiếu sự đồng cảm và chia sẻ. Điều này dễ 

dẫn đến hiện tƣợng vô cảm, các em sẽ có những hành động khó lƣờng. 

2. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đọc hiểu tác phẩm văn xuôi tự sự Việt Nam 

hiện đại trong chương trình chuẩn môn Ngữ văn. 

Từ thực trạng trên, theo chúng tôi, giáo viên Ngữ văn THPT cần phải thay đổi tƣ duy về 

dạy học đọc hiểu. Tác phẩm văn học sáng tác ra là để đọc, giáo viên phải dạy học sinh cách đọc 

văn, giúp các em hình thành kỹ năng đọc, phát huy thói quen suy nghĩ và ý thức tự học. Học tập 

là ngƣời học tự biến đổi tri thức của mình bằng các hoạt động học trên cơ sở có sự tác động từ 

bên ngoài. Do vậy, ngƣời dạy cần phải: 1/ Xem học sinh là chủ thể của hoạt động đọc hiểu, giáo 

viên là ngƣời tổ chức hoạt động học tập, học sinh chủ động kiến tạo kiến thức bài học. 2/ Xem 

dạy học tác phẩm văn học là dạy học đọc văn, giáo viên hƣớng dẫn cho học sinh tiếp cận văn 

bản với tƣ cách là một ngƣời đọc. Với quan điểm trên, chúng tôi đề cập đến một số hoạt động 

dạy học đọc hiểu tác phẩm văn xuôi tự sự Việt Nam hiện đại trong chƣơng trình chuẩn Ngữ văn 

lớp 11, 12 THPT.  

2.1. Hướng dẫn đọc hiểu tình huống nghệ thuật tác phẩm văn xuôi tự sự 

Một. Để nắm bắt tình huống nghệ thuật, trƣớc hết giáo viên hƣớng dẫn học sinh tóm tắt 

cốt truyện, vì hoạt động này thể hiện mức độ tiếp nhận tác phẩm, năng lực bao quát và khả năng 

diễn đạt của ngƣời đọc. Thông thƣờng, một cốt truyện gồm: 1/Giới thiệu: không gian, thời gian 

xảy ra câu chuyện. 2/ Tình huống: hoàn cảnh, sự việc có vấn đề. 3/ Triển khai và phát triển: quá 

trình tiến triển của hành động, tính cách, mâu thuẫn. 4/ Cao trào: hành động, tính cách, mâu 

thuẫn phát triển đến cao độ. 5/ Xử lý cao trào: giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, không phải tác 

phẩm tự sự nào cũng có cốt truyện và cốt truyện nào cũng đầy đủ các thành phần và theo một 

trình tự nhất định. Để tóm tắt cốt truyện, giáo viên hƣớng dẫn học sinh đọc và thảo luận: 1/ Thời 

đại và hoàn cảnh xã hội tác phẩm thể hiện? 2/ Chủ đề? 3/ Tình huống và cách thức tổ chức cốt 

truyện? 4/ Quá trình phát triển tâm lý, tính cách, số phận nhân vật? 5/ Các chi tiết, sự kiện tác 

động tới cuộc đời nhân vật chính? Truyện ngắn Chí Phèo có cốt truyện xoay quanh trục hai 

nhân vật điển hình Chí Phèo – Bá Kiến. Tóm tắt cốt truyện: 1/ Lai lịch, thân phận của Chí Phèo. 
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2/ Những lần Chí Phèo đến nhà Bá Kiến sau khi ở tù về. 3/ Quá trình tha hóa của Chí Phèo. 4/ 

Số phận bi thảm của một con ngƣời bị cự tuyệt quyền làm ngƣời. 5/ Cuộc gặp “thiên định” của 

Chí Phèo và Thị Nở, khiến Chí Phèo thức tỉnh, tự ý thức ra tấn bi kịch của đời mình và đi đến 

hành động trả thù cuối tác phẩm. Tóm tắt cốt truyện Vợ nhặt: 1/ Kim Lân mở đầu tác phẩm bằng 

việc Tràng dẫn ngƣời phụ nữ lạ về căn nhà tối tăm cuối xóm ngụ cƣ vào lúc chiều tối. 2/ Sự xuất 

hiện ngƣời phụ nữ này khiến mọi ngƣời ngạc nhiên, làm khuấy động sự ảm đạm của xóm ngụ 

cƣ nghèo đói. 3/ Tràng cũng ngạc nhiên với việc mình đã có vợ. 4/ Kim Lân hấp dẫn ngƣời đọc 

bằng cách ngƣợc dòng thời gian kể lại hai lần tình cờ gặp gỡ tầm phơ tầm phào mà Tràng đƣợc 

vợ. Trong quá trình xây dựng văn bản tóm tắt, giáo viên hƣớng dẫn học sinh rèn luyện lời văn 

gọn gàng, súc tích, có ngắt đoạn chuyển ý để ngƣời đọc nắm đƣợc diễn tiến cốt truyện. 

Hai. Tình huống truyện là sự kiện đặc biệt của đời sống, đƣợc thiết kế theo lối lạ hóa. Đó 

là môi trƣờng, điều kiện để nhân vật chính xuất hiện và hoạt động tạo mối quan hệ giữa các 

nhân vật, qua đó phát triển chủ đề, tính cách, số phận nhân vật. Tình huống hiện thực độc đáo 

của Vợ nhặt đƣợc thể hiện ở ngay cái tên truyện. Kim Lân đem đến cho ngƣời đọc một câu 

chuyện nên vợ nên chồng xƣa nay chƣa từng có, một việc đƣợc xem là hệ trọng nhất của một 

đời ngƣời lại diễn ra nhƣ một trò đùa. Một anh chàng ngụ cƣ nghèo đói, xấu trai, từ cha sinh mẹ 

đẻ đến giờ chƣa từng đƣợc một ngƣời con gái nào thèm để ý đến, thế mà bỗng dƣng đƣợc vợ. 

Oái oăm, Tràng “nhặt” vợ về trong những ngày chống chọi với cái đói. Với tình huống nghệ 

thuật đầy ám ảnh này, Vợ nhặt đã thể hiện sinh động những ngày tháng đói khổ đƣợc ghi vào 

lịch sử dân tộc. Một câu chuyện thần bút nên vợ nên chồng tình cờ, ngẫu nhiên nhƣng đem lại 

cho ngƣời đọc những cảm nhận sâu sắc, thắm thiết tình ngƣời. Những con ngƣời trong hoàn 

cảnh kề cận với cái chết vì đói ấy đã tìm đến nhau, cƣu mang nhau tự nhiên nhƣ đạo lí ngàn đời 

của dân tộc. Qua Vợ nhặt, Kim Lân muốn khẳng định rằng trong kề cận với cái chết, con ngƣời 

vẫn khát khao đƣợc sống, đƣợc hạnh phúc, đƣợc hy vọng và sẵn lòng che chở đùm bọc nhau. 

Nguyễn Tuân đã sáng tạo một tình huống lãng mạn độc đáo trong Chữ người tử tù: cuộc gặp gỡ 

kỳ lạ và cảnh cho chữ “xƣa nay chƣa từng có”. Về phƣơng diện xã hội, Huấn Cao và viên quản 

ngục, thầy thơ lại hoàn toàn đối lập nhau. Một ngƣời là “đại nghịch”, cầm đầu cuộc nổi loạn nay 

bị bắt giam, chờ ngày ra pháp trƣờng chịu tội. Một ngƣời là quản ngục, đại diện cho cái trật tự 

xã hội đƣơng thời. Về phƣơng diện nghệ thuật, họ là những con ngƣời có tâm hồn nghệ sĩ, tri 

âm tri kỷ với nhau. Nguyễn Tuân dồn các nhân vật vào chốn ngục tù tối tăm nhơ bẩn, tạo nên 

cuộc gặp gỡ kỳ lạ và cảnh cho chữ xƣa nay hiếm. Đặt nhân vật vào tình huống trớ trêu, Nguyễn 

Tuân đã làm nổi bật vẻ đẹp lãng mạn, rực rỡ của nhân vật Huấn Cao và cái sở thích cao quý của 
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viên quản ngục, qua đó thể hiện sâu sắc chủ đề thiên truyện. Trong Hạnh phúc một tang gia 

(chƣơng XV- Số đỏ), Vũ Trọng Phụng đã sáng tạo ra một tình huống trào phúng đắc địa: Đám 

tang của cụ tổ Hồng, đám tang mà tràn đầy hạnh phúc, nhà có ngƣời chết mà lại vui. Vì sao lại 

có sự ngƣợc đời và trái đạo nhƣ vậy? Là vì cụ tổ Hồng có một gia tài kếch xù, lại ghi trong di 

chúc: chỉ chia gia tài cho con cháu khi cụ qua đời. Con cháu của cụ nóng lòng chờ đợi, vì ông cụ 

cứ sống mãi, nên khi cụ lăn đùng ra chết, con cháu của cụ vô cùng hạnh phúc. Cái chết ấy đã 

đem lại hạnh phúc bất ngờ cho cả nhà, cái gia tài to lớn sẽ đƣợc đem chia và ai cũng có phần. 

Trong cái hạnh phúc chung của tang gia, mỗi thành viên trong gia đình từ cụ cố Hồng, vợ chồng 

Văn Minh, cô Tuyết, cậu Tú Tân đến ông Phán mọc sừng lại có niềm hạnh phúc riêng, gắn với 

tính cách của từng nhân vật. Do đó, không khí chung của tang gia là “tƣng bừng vui vẻ, ai cũng 

sung sƣớng thỏa thích”. Tang gia ai cũng bối rối vì sung sƣớng, nên đám tang trở thành một 

đám hội, cũng có những bộ mặt đăm chiêu buồn rầu, nhƣng không phải vì thƣơng xót ngƣời 

chết. Điệp khúc “đám cứ đi” nhƣng không ai nghĩ đến việc đƣa đám, những ngƣời đi đƣa “ai 

cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh” nhƣng chẳng ai nghĩ đến ngƣời chết. Họ thì thầm chuyện trò 

với nhau, “chim nhau, cƣời tình với nhau”, nói toàn những chuyện nhảm nhí bậy bạ. Cái đám 

tang “gƣơng mẫu” rất to, có đầy đủ nghi lễ sang trọng, nhƣng thiếu lòng thƣơng tiếc, đau buồn. 

Cái đám tang trọng thể làm tang gia rất tự hào, thiên hạ trầm trồ đó là một trò hề, là bịp bợm, 

rởm đời mà cứ nghiễm nhiên phơi ra giữa cuộc đời. Nhà văn đã phát hiện ra bản chất mâu thuẫn 

trào phúng của xã hội trƣởng giả thành thị đƣơng thời, họ là những kẻ bất nhân bất hiếu, chỉ biết 

tiền, không chút nghĩa tình mà bên ngoài lại tỏ ra là chí hiếu, chí tình đầy giả dối. Nhà văn đã lột 

mặt nạ, vạch rõ chân tƣớng của những kẻ mang danh “thƣợng lƣu quý phái”, “văn minh tân 

thời” mà thực chất là những cặn bã, những quái thai của xã hội.  

Ba. Tình huống truyện thể hiện cảm hứng sáng tạo, tƣ tƣởng và quan điểm nghệ thuật của 

nhà văn. Trong Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu đã sáng tạo một tình huống truyện 

nhận thức mới lạ. Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa trên biển sớm mờ sƣơng mang vẻ đẹp tuyệt 

mỹ của ngoại cảnh, một vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn và lý tƣởng: “Mũi thuyền in một nét mơ hồ 

lòe nhòe vào bầu sƣơng mù trắng nhƣ sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu 

vào (…) toàn bộ phong cảnh từ đƣờng nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực 

đơn giản và toàn bích” [5, 70]. Khi vào đến bờ, từ trong chiếc thuyền bƣớc ra những con ngƣời 

của một gia đình hàng chài trên bãi biển còn xác những chiếc xe tăng địch nằm ngổn ngang và 

cái cảnh đánh đập vợ tàn nhẫn của gã đàn ông diễn ra một cách trắng trợn. Một hiện thực trần 

trụi thô bạo là mặt trái của bức tranh thơ mộng lãng mạn, chiếc thuyền cận cảnh đối lập gay gắt 
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với chiếc thuyền ngoài xa trên biển sớm mờ sƣơng. Tình huống truyện đặt ra vấn đề nhận thức 

về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, về chân lý nghệ thuật và sự thật cuộc đời, từ đó 

nhân vật thể hiện quá trình nhận thức chân lý mới mẻ và sâu sắc của mình. Bằng thủ pháp tƣơng 

phản, đối lập tác giả đã dựng lên những nghịch lý, trớ trêu, đa đoan của cuộc sống: vẻ đẹp của 

chiếc thuyền ngoài xa trái ngƣợc với hiện thực cuộc sống nhọc nhằn cay cực của gia đình ngƣời 

dân chài; cảnh ngƣời đàn bà bị đánh đập tàn nhẫn trái ngƣợc với việc chị ta van xin không muốn 

ly dị ngƣời chồng vũ phu; ý đồ cứu giúp đầy thiện chí của chánh án Đẩu và nghệ sĩ Phùng trái 

ngƣợc với sự kiên quyết từ chối của ngƣời đàn bà hàng chài. Câu chuyện đƣợc tổ chức theo kiểu 

móc xích, cảnh trƣớc làm tiền đề cho cảnh sau, gợi ra nhiều vấn đề nhận thức về con ngƣời, 

cuộc sống, nghệ thuật. Có thể nhận thấy quan niệm nghệ thuật mới của Nguyễn Minh Châu là 

cái đẹp phải thống nhất với cái thiện. Ngƣời nghệ sĩ muốn khám phá sự thật không thể nhìn 

cuộc sống bằng con mắt hời hợt bên ngoài, một phía, từ xa mà phải thâm nhập sâu sắc vào cuộc 

sống. Nhà văn phải suy ngẫm và nhận thức về những nghịch cảnh, những lẽ đời cay cực và về 

cái lý của sự tồn tại.  

2.2. Hướng dẫn đọc hiểu nhân vật tác phẩm văn xuôi tự sự 

Một. Học sinh đọc để cảm nhận lời ăn tiếng nói, giọng điệu của nhân vật nhằm nhận ra 

diện mạo, tính cách, số phận của nhân vật ấy. Ngôn ngữ nhân vật đƣợc nhà văn cá thể hóa, 

mang đậm dấu ấn của một cá nhân. Trong Số đỏ, nhân vật cụ cố Hồng gắn với câu gắt cửa 

miệng: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” mặc dù ông ta chẳng biết rõ việc gì. Nhân vật Xuân Tóc Đỏ 

khi đã đƣợc cả xã hội thƣợng lƣu thành thị trọng vọng, hắn vẫn đầu cửa miệng: “mẹ kiếp”, 

“nƣớc mẹ gì”, chứng tỏ cái bản chất vô học và lƣu manh của hắn không thể nào tẩy sạch. Đọc 

hiểu Rừng xà nu, giáo viên hƣớng dẫn học sinh đọc lời cụ Mết nói với dân làng Xô Man để hiểu 

đƣợc hoàn cảnh và tính cách Tnú qua đoạn văn: “Anh Tnú mà tau đã kể cho chúng mày nghe 

bao nhiêu lần rồi đó. Đấy, nó đấy, nó đi giải phóng quân đánh giặc, nay nó về thăm làng một 

đêm, cấp trên cho nó về một đêm, có chữ kí ngƣời chỉ huy, chị bí thƣ coi rồi. Nó đấy! Nó là 

ngƣời Strá mình. Cha mẹ nó chết sớm, làng Xô Man này nuôi nó. Đời nó khổ, nhƣng bụng nó 

sạch nhƣ nƣớc suối làng ta” [5, 42]. Và, đoạn văn thể hiện một tính cách cứng cỏi, quyết liệt của 

nhân vật Tnú: “Đứa con chết rồi. Mai chắc cũng chết rồi, Tnú cũng sắp chết. Ai sẽ làm cán bộ? 

Đến khi có lệnh Đảng cho đánh, ai sẽ làm cán bộ lãnh đạo dân làng Xô man đánh giặc? Cụ Mết 

đã già. Đƣợc, còn có bọn thanh niên. Rồi con Dít sẽ lớn lên. Con bé ấy vững hơn cả chị nó. 

Không sao…” [5; 46]. Qua đó, hiểu đƣợc con ngƣời Tây Nguyên yêu ghét rõ ràng, yêu mãnh 

liệt và căm thù giặc đến tận cùng.  
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Hai. Trong tác phẩm tự sự, nhà văn thƣờng mƣợn lời của các nhân vật để khắc họa tính 

cách nhân vật chính. Nguyễn Ái Quốc tạo tình huống nhầm lẫn thú vị, mƣợn cuộc đối thoại của 

đôi thanh niên nam nữ ngƣời Pháp trên toa điện ngầm để dựng chân dung và đả kích vua Khải 

Định trong truyện ngắn Vi hành. Qua những lời đối thoại ngắn gọn, sinh động, diện mạo vua 

Khải Định lần lƣợt hiện ra rõ nét: lối ăn mặc, trang sức xa hoa lòe loẹt, khoe của kệch cỡm, điêu 

bộ nhút nhát, lúng ta lúng túng, cái mũi tẹt, đôi mắt xếch, cái mặt bủng nhƣ vỏ chanh, hành vi 

ám muội. Từ những lời bàn luận của đôi thanh niên nam nữ Pháp, ta thấy Khải Định đƣợc xem 

nhƣ một trò giải trí, mua vui cho ngƣời dân Pháp mà không mất tiền, không bằng vợ lẽ nàng hầu 

vua Cao Miên, tụi làm trò leo trèo nhào lộn của sƣ thánh xứ Công Gô, thậm chí nhƣ vai rối. Đã 

là con rối thì không thể tự thân vận động mà phải tuân theo sự điều khiển, giật dây của ngƣời 

khác. Khải Định chỉ là một con rối trên sân khấu chính trị đƣơng thời, mọi hành động lời nói 

của ông đều tuân theo sự điều khiển của quan thầy Pháp. Trong tác phẩm tự sự, nhân vật chính 

thƣờng đặt trong những mối quan hệ rất phức tạp và thƣờng chịu sự nhận xét, đánh giá qua lời 

các nhân vật khác. Vì vậy, cần hƣớng dẫn học sinh: 1/ Tập trung đọc các đoạn văn có giá trị. 2/ 

Tìm hiểu nhân vật chính qua lời các nhân vật khác. 

Ba. Hƣớng dẫn học sinh đọc lƣớt những chi tiết vụn vặt, ngẫu nhiên và nắm bắt các chi 

tiết tiêu biểu, đắt giá nhất, vì không phải mọi chi tiết trong tác phẩm đều có giá trị nhƣ nhau. 

Đây là một căn cứ để đánh giá năng lực cảm thụ tác phẩm cũng nhƣ phƣơng pháp, kĩ năng của 

ngƣời đọc. Nhân vật gắn với chi tiết, tình tiết cụ thể, nếu bỏ qua những chi tiết, tình tiết tiêu biểu 

thì nhân vật trở thành con ngƣời chung chung, trừu tƣợng, thiếu sức sống. Cần lƣu ý các chi tiết: 

ngoại hình, nội tâm, ý nghĩ, cảm xúc, lời nói, cử chỉ, hành động, thái độ để khái quát lên tính 

cách nhân vật. Nhân vật Xuân Tóc Đỏ mồ côi từ nhỏ, có hành động vô học với ngƣời bác họ để 

rồi bị đuổi ra khỏi nhà, cùng với những thành tích bất hảo trong cuộc sống đầu đƣờng xó chợ đã 

góp phần tạo nên tính cách lƣu manh, láu lỉnh của hắn sau này. Truyện ngắn Hai đứa trẻ vận 

động theo mạch tâm trạng của nhân vật Liên, trong một không gian phố huyện nghèo khi tiếng 

trống thu không gọi buổi chiều về đến tối rồi chìm dần vào đêm. Trong cái không gian bóng tối 

chiếm dần mặt đất còn bầu trời nhƣ một vũ điệu ánh sáng, Liên mơ về một Hà Nội rực rỡ ánh 

đèn. Câu chuyện dịch chuyển nhẹ nhàng, gieo vào lòng ngƣời một nỗi buồn man mác, bâng 

khuâng theo dòng tâm trạng của nhân vật. Ngòi bút Thạch Lam tinh tế diễn tả sự biến chuyển 

nhẹ nhàng của cảnh vật cùng sự hòa điệu của lòng ngƣời. Ấn tƣợng sâu sắc nhất trong Vợ chồng 

A Phủ là những trang viết về quá trình diễn biến tâm trạng, sự dần dần trỗi dậy sức sống tiềm 

tàng trong lòng Mỵ. Quá trình hồi sinh này xuất hiện trong đêm tình mùa xuân nghe tiếng sáo 
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gọi bạn đến đêm đông cứu A Phủ, Tô Hoài diễn tả qua từng nấc thang tâm trạng, cử chỉ, hành 

động tự nhiên nhƣ một quy luật hiện thực. Cuộc đời của đứa con dâu gạt nợ là đêm dài vô tận, 

bỗng dƣng hôm nay Mỵ thắp sáng thêm đĩa đèn: “Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng 

bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo. Mỵ muốn đi chơi.” [5; 8]. 

Chi tiết này cho thấy, Mỵ đang muốn sƣởi ấm lại cuộc đời đã giá lạnh từ lâu của mình. Mỵ uống 

rƣợu để nhớ về quá khứ, để thấy mình còn sống, ấy là sự trỗi dậy âm thầm mà quyết liệt nhƣ 

những đợt sóng cuộn trong sâu thẳm tâm hồn Mỵ từ khi nghe tiếng sáo gọi bạn tình. Tô Hoài rất 

tinh tế khi miêu tả tâm trạng và hành động Mỵ trong đêm đông cứu A Phủ. Ngƣời đọc bất ngờ 

trƣớc hành động cắt dây trói, lại bất ngờ trƣớc việc Mỵ vùng chạy theo A Phủ, dù trƣớc đó vài 

giây Mỵ vẫn nghĩ mình ở lại để chết thay. Những chi tiết rất tự nhiên và phù hợp với hoàn cảnh, 

sự hồi sinh tâm hồn nhân vật Mỵ là một hành trình đầy thú vị, tác giả hấp dẫn ngƣời đọc bằng 

việc tác động đến trí tƣởng tƣợng, cảm xúc của ngƣời đọc qua từng chi tiết sống động. 

2.3. Hướng dẫn đọc hiểu lựa chọn cách trần thuật và giọng điệu của nhà văn 

Một. Đọc là để giải mã kí hiệu ngôn ngữ nghệ thuật bằng vốn sống, kinh nghiệm, để hiểu 

đúng giá trị thẩm mĩ của nó. Hiện thực phản ánh trong tác phẩm tự sự là một thế giới tạo hình 

xác định đang tồn tại và phát triển thông qua hệ thống ngôn từ. Trong Những đứa con trong gia 

đình, Nguyễn Thi trao quyền trần thuật cho nhân vật Việt, thủ pháp hồi tƣởng của chính ngƣời 

trong cuộc. Câu chuyện diễn ra sau trận đánh ác liệt, Việt bị thƣơng nặng, bị lạc đơn vị và đang 

cố sức tìm về với đồng đội. Bốn lần ngất đi tỉnh lại, Việt chập chờn hồi ức về những ngƣời thân 

trong gia đình. Kết cấu tác phẩm không theo trình tự thời gian mà theo dòng hồi tƣởng của Việt, 

cứ đứt nối tƣởng chừng rời rạc nhƣng lại đƣợc chọn lọc, sắp xếp theo dụng ý nghệ thuật độc 

đáo. Đọc hiểu Rừng xà nu, giáo viên hƣớng dẫn học sinh phát hiện tác giả không đóng vai ngƣời 

kể chuyện, Nguyễn Trung Thành đã trao quyền kể chuyện cho nhân vật cụ Mết, một già làng và 

ngƣời trong cuộc. Cụ Mết là ngƣời từng chứng kiến bao biến cố trọng đại của làng, là ngƣời 

phát động cuộc khởi nghĩa đầu tiên của làng và trực tiếp trừng trị thằng Dục. Có thể xem cụ Mết 

nhƣ một pho sử sống của làng Xô Man, là cây xà nu đại thụ của núi rừng Tây Nguyên. Cụ nhƣ 

chiếc gạch nối giữa truyền thống bất khuất với hiện tại bi hùng, là ngƣời có đủ tƣ cách dựng lại 

lịch sử buôn làng và truyền lại cho con cháu bằng một chất giọng trầm ấm, khỏe khoắn, vang 

vọng nhƣ lời phán truyền của lịch sử. Việc chọn cụ Mết làm nhân vật ngƣời kể chuyện đã tạo 

nên phong vị Tây Nguyên và giọng điệu sử thi trang trọng, thiêng liêng cho thiên truyện.  

Hai. Giọng điệu trần thuật là một yếu tố thể hiện thế giới nội tâm nhân vật, là tín hiệu tin 

cậy giúp ngƣời đọc khám phá giá trị tác phẩm. Hình tƣợng tiếng sáo gọi bạn vào đêm tình mùa 
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xuân trong Vợ chồng A Phủ là một ví dụ, từ khi hiểu rằng mình phải sống để cứu bố, Mỵ đành 

chấp nhận kiếp tôi đòi, lùi lũi nhƣ con rùa trong xó cửa. Tuổi xuân của Mỵ bị giam cầm trong 

căn buồng chỉ có một lỗ cửa sổ vuông bằng bàn tay, nhìn ra ngoài cứ thấy một màu mờ mờ 

trăng trắng không biết là sƣơng hay là nắng. Sống lâu trong cảnh nô lệ, Mỵ đã quen với cái khổ, 

thậm chí đến khi ngƣời bố già chết đi, cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà thống lí. Nào 

ngờ tiếng sáo gọi bạn đã đánh thức ý niệm về thời gian, hoài niệm về tuổi trẻ cùng khát vọng 

hạnh phúc trong tâm hồn tƣởng đã chai lì, câm lặng trong đau khổ. Tô Hoài trao cảm xúc cho 

ngòi bút dõi theo trâm trạng Mị để diễn tả quá trình trỗi dậy của một sức sống tiềm tàng. Đọc 

đoạn văn: “Rƣợu đã tan lúc nào. Ngƣời về, ngƣời đi chơi đã vãn cả. Mỵ không biết, Mỵ vẫn 

ngồi trơ một mình giữa nhà. Mãi sau Mỵ mới đứng dậy, nhƣng Mỵ không bƣớc ra đƣờng chơi, 

mà từ từ bƣớc vào buồng… Đã từ nãy, Mỵ thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui 

sƣớng nhƣ những đêm Tết ngày trƣớc. Mỵ trẻ lắm. Mỵ vẫn còn trẻ. Mỵ muốn đi chơi…” [5; 7]. 

Trong đoạn văn trên, các câu đầu giọng điệu trần thuật khách quan, ba câu cuối là ba mệnh đề 

cùng một chủ thể là Mỵ. Ở ba câu này, nhà văn đã hóa thân vào nhân vật, giọng điệu trần thuật 

thôi thúc diễn tả quá trình diễn biến tâm trạng và biểu hiện khát vọng sống đang dâng trào trong 

Mỵ. 

Ba. Hình tƣợng ngƣời kể chuyện và giọng điệu là một yếu tố làm nên sức hấp dẫn cho tác 

phẩm. Trong Một người Hà Nội, Nguyễn Khải xây dựng nhân vật “tôi” đóng vai ngƣời kể lại 

câu chuyện. Cách lựa chọn nhân vật ngƣời kể chuyện này làm cho giọng kể tự nhiên, chân thực 

và ngƣời kể có thể trình bày quan điểm của mình. Qua lời nhân vật “tôi”, ngƣời đọc ấn tƣợng về 

nhân vật trung tâm của thiên truyện. Đó là cô Hiền, một phụ nữ xinh đẹp, xuất thân trong một 

gia đình gia giáo, giàu có, thông minh, sắc sảo, tỉnh táo và giàu bản lĩnh. Cô không bị quy là giai 

cấp tƣ sản mặc dù nhìn cuộc sống gia đình cô, kể cả “tôi”, ngƣời họ hàng khá gần gũi cũng đinh 

ninh cô là tƣ sản. Cô hiểu rõ những hạn chế của chế độ mới, tính toán chuyện làm ăn sao cho 

không vƣớng phải những bất cập trong cơ chế và không bị cám dỗ bởi bất cứ điều gì. Cô sống 

có một tâm hồn và nhân cách, dạy con “nói năng có chuẩn mực, không đƣợc sống tùy tiện 

buông tuồng”, “phải biết tự trọng, biết xấu hổ”. Dù đau đớn nhƣng cô đồng ý cho hai con trai đi 

chiến đấu, bởi cô nhận thức rằng: “không muốn nó sống bám vào sự hy sinh của bạn bè, nó dám 

đi cũng là biết tự trọng” và cô “cũng muốn đƣợc sống bình đẳng với các bà mẹ khác”. Cô chính 

là sự kết tinh vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn, bản lĩnh của con ngƣời thức thời mà vẫn giữ đƣợc nét đẹp 

truyền thống, biết thích ứng mà không đánh mất mình, dám sống theo niềm tin và sự lựa chọn 

của mình. Cô sở hữu một vẻ đẹp sang trọng và lịch lãm mang cốt cách Hà thành, khiến cho “tôi” 
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không kìm nén đƣợc sự cảm phục và tôn vinh cô nhƣ hạt bụi vàng lấp lánh góp phần làm chói 

sáng đất kinh kỳ. Ngòi bút Nguyễn Khải cũng cất lên những lời ngợi ca đầy tự hào và thán phục. 

Để cảm nhận hết giá trị của tác phẩm, giáo viên hƣớng dẫn học sinh tập trung vào hình tƣợng 

ngƣời kể chuyện và các sắc thái giọng kể để thấy đƣợc vẻ đẹp tâm hồn, cốt cách của nhân vật cô 

Hiền.   

KẾT LUẬN 

Ngữ văn là một trong những môn học có vị trí và tầm quan trọng bậc nhất trong nhà 

trƣờng THPT, trên thế giới hầu nhƣ không có quốc gia nào coi nhẹ môn học này. Điều quan tâm 

hiện nay là phƣơng án thi cử, cách ra đề thi và phƣơng pháp dạy học nhƣ thế nào để xứng đáng 

với vị trí và vai trò của nó. Đây là một thách thức lớn đối với các nhà xây dựng chƣơng trình, 

biên soạn sách giáo khoa, quản lý giáo dục và đặc biệt những nhà giáo trực tiếp dạy học môn 

này. Bài viết đề cập đến một số hoạt động đọc hiểu tác phẩm văn xuôi tự sự hiện đại Việt Nam 

trong chƣơng trình chuẩn Ngữ văn lớp 11, 12 THPT mang tính định hƣớng và trao đổi. Theo 

chúng tôi, đọc hiểu tác phẩm sẽ tạo ra bầu không khí thuận lợi cho việc tiếp nhận, lôi cuốn học 

sinh tham gia vào việc tìm hiểu tác phẩm, kích thích sự hứng thú, nhạy cảm với ngôn ngữ, nhận 

biết đƣợc sự tinh tế của tiếng Việt. Mục tiêu của việc dạy văn không chỉ giúp học sinh hiểu và 

có kiến thức về các tác phẩm trong chƣơng trình mà còn rèn luyện năng lực thẩm mỹ, giáo dục 

tƣ tƣởng, hình thành nhân cách qua kỹ năng đọc hiểu tác phẩm văn học.  

(Trích Hội thảo khoa học quốc gia, Trƣờng ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/4/2016) 
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