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I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
- Nguyễn Tuân (1910 – 1987) là người Hà Nội.
- Sinh ra trong một gia đình nhà Nho.
- ng à một ngh s tài hoa u ên b c phong c ch ngh thuật độc đ o. Nguyễn

Tuân luôn nhìn mọi sự vật hi n tượng ở góc độ văn ho thẩm m .
- Sở trường: thể loại tuỳ bút.
2. Những tác phẩm chính: SGK
3. Truyện ngắn: Chữ người tử tù.
- Lúc đầu có tên là: Dòng chữ cuối cùng, in 1938 trên tạp chí Tao đàn sau đó
đổi tên thành: Chữ người tử tù và được in trong tập truy n Vang bóng một thời.
- Là „„một văn phẩm đạt tới sự toàn thi n toàn m ‟‟ Vũ Ngọc han
II. Đọc hiểu văn bản:
.

n

uốn tru ện

Cuộc g p g
nghịch, éo le:S

h c thường của hai con người h c thường trong tình thế đối

- Xét trên bình di n xã hội:
+ Quản ngục à người địa di n cho trật tự xã hội, có quyền giam cầm, tra tấn.
+ Huấn Cao à người nổi loạn đang chờ chịu tội.
- Xét trên bình di n ngh thuật:
+ Họ đều có tâm hồn ngh s .
+ Huấn Cao à người tài hoa: coi thường, khinh bỉ những kẻ ở chốn nhơ
nhuốc.
+ Quản ngục: biết quý trọng, tôn thờ c i đẹp, yêu ngh thuật thư ph p xin
chữ Huấn Cao.
- Kịch tính ên đến đỉnh điểm khi viên quản ngục nhận l nh chuyển các tử tù ra
pháp trường.
Cuộc hội ngộ diễn ra giữa chốn ngục t căng th ng

ịch tính có

ngh a đối

đầu giữ c i đẹp c i thiên ương>< qu ền ực tội c
c i đẹp c i thiên ương đ th ng thế.
2. N ân vật Huấn Cao
a. Vẻ đẹp tài năn
– Tài năng của Huấn Cao được miêu tả gi n tiếp qua ời đồn: “ …hay là người
mà vùng tỉnh Sơn vẫn khen là có tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp”
– Lời ngợi ca và mơ ước ch

bỏng của Viên Quản Ngục: “Chữ ông Huấn Cao

đẹp lắm, vuông lắm. Có được chữ của ông Huấn là như có một vật báu trên đời”.
– Qua hành động và th i độ bất chấp tính mạng của Viên Quản ngục.
=>Huấn Cao là một nghệ sĩ tài hoa trong nghệ thuật thư pháp. Qua đó nhà
văn Nguyễn Tuân bộc lộ sự ngưỡng mộ, trân trọng với những người tài hoa và
nghệ thuật thư pháp cổ truyền của dân tộc.
b. Vẻ đẹp k í p ác
– Trước hi vào ngục:
+ Là thủ nh trong phong trào chống ại triều đình
– Khi vào ngục:
+ Không thèm chấp

hông thèm để

đến câu nói của những tên ính

+ Hành động “dỗ gông”
-> th i độ coi thường chốn ngục t .
– Thản nhiên nhận rượu thịt như một vi c vẫn àm trong c i hứng sinh bình ->
phong th i tự do ung dung coi thường c i chết.
– Trả ời Viên Quản Ngục bằng th i độ hinh mi t: “Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta
chỉ muốn có một điều là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây nữa” ->

hông quỵ ụ

trước cường qu ền.
<=> Huấn Cao là tran an

ùn dũn liệt, k í p ác

iên n an , bất

k uất.
c. Vẻ đẹp tâm ồn
– Không vì vàng ngọc mà ép mình viết câu đối -> à người trọng ngh a hinh ợi
– Khi biết được tấm òng của Viên Quản Ngục Huấn Cao đồng

cho chữ: chỉ

cho chữ những người biết trọng c i tài quí c i đẹp
– Câu nói: “thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”: thể hi n
tấm òng trân trọng những người có sở thích thanh cao có nhân c ch cao đẹp.
=> Cái âm tron sán , cao cả
=> Bằn bút p áp lãn mạn, N u ễn uân đã xâ dựn t àn côn
tượn n ân vật Huấn Cao: một n ười vừa có

ài, vừa có

bất k uất trước cái xấu, cái Ác; mềm lòn trước cái Đẹp, cái

n

âm. Hiên n an ,
iện

* Quan niệm t ẩm mĩ của n à văn:
– C i Đẹp và C i Thi n hông thể t ch rời.
– Một nhân c ch đẹp à sự thống nhất cao cả giữa c i Tài và c i Tâm
-> Đâ là quan niệm thẩm mĩ tiến bộ. Qua đó bộc lộ tấm lòn

êu nước

thầm kín của n à văn N u ễn Tuân.
3. Nhân vật Quản ngục
- Làm nghề coi ngục (nơi của cái xấu và c i c nhưng ại à người có tâm hồn
ngh s coi trọng c i đẹp, có tấm òng “bi t nh n iên tài”
- Say mê kính trọng tài hoa và nhân cách anh hùng của Huấn Cao

- Dám bất chấp luật ph p àm đảo lộn trật tự trong nhà tù, biến một kẻ tử tù
thành thần tượng để tôn thờ
-> Ngục quan có những phẩm chất khiến Huấn Cao cảm ích coi à “ một tấm
lòng trong thiên hạ” và t c giả coi đó à “ một thanh âm trong trẻo…”. Qua nhân
vật nà

nhà văn muốn nói, trong mỗi con người đều ẩn chứa tâm hồn êu c i đẹp,

c i tài. C i đẹp chân chính, trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ được “phẩm chất”
nhân c ch”.
4. Cản Huấn Cao c o c ữ viên Quản n ục
a. Cản Huấn Cao c o c ữ viên quản n ục - một cản tượn xưa na c ưa
từn có
* Hoàn cản c o c ữ xưa na c ưa từn có
- Không gian – địa điểm: cho chữ vốn à một vi c àm thanh cao nên thường
diễn ra ở nơi thư phòng trăng thanh gió m t ho c giữa thiên nhiên ộng ng t hương
hoa còn ở đâ

nó ại diễn ra giữa chốn ngục t

trong căn buồng gian chật hẹp ẩm

ướt hôi h m tường đầ ... phân gi n .
- Thời gian- c ch thức cho chữ: thường diễn ra công hai tự do đường hoàng
giữa “thanh thiên bạch nhật” còn ở đâ nó ại diễn ra bí mật vào úc đêm hu a
hi “trại giam tỉnh Sơn... vọng canh”.
- Ngh thuật:
+ Đối ập tương phản
C i chật hẹp ẩm thấp hôi h m tối tăm của nhà t và đêm hu a
Ánh s ng rực r của bó đuốc tẩm dầu của vuông ụa tr ng tinh của m i thơm
từ chậu mực
Sự đối ập tương phản giữa nh s ng và bóng tối; c i thi n và c i c; c i cao
cả và c i thấp hèn; c i đẹp và sự tầm thường đê ti n...
+ Nhịp đi u chậm r i câu văn giàu hình ảnh

Cảnh cho chữ giống như một

đoạn phim qua chậm từng hình ảnh động t c hi n dần ên dưới ngòi bút “đậm
chất đi n ảnh” của nhà văn: trên c i nền đen ịt của trại giam à vầng s ng đỏ rực
của bó đuốc tẩm dầu. Dưới vầng s ng trang trọng và rực r đó ba con người đang

chụm đầu vào nhau quanh một tấm ụa còn ngu ên vẹn ần hồ. Vuông ụa tr ng à
điểm s ng nhất của vầng s ng ấ . Trên đó từng nét chữ đang tượng hình từng con
chữ đang ra đời
C i đẹp được hai sinh nga giữa nhà t

giữa chốn hôi h m nhơ bẩn giữa

nơi bóng tối và c i c đang ngự trị.
* ư t ế, vị t ế của n ười c o c ữ, n ười n ận c ữ xưa na c ưa từn có.
- Tư thế:
+ Người cho chữ: người ngh s tài hoa HC

hông phải à một người tự do mà

à một ẻ tử t “cổ đeo gông chân vướng xiềng” và chỉ s ng sớm tinh mơ ngà
mai à đ bị giải vào inh chịu n tử hình nhưng ại u nghi đường b sa mê tô
từng nét chữ.
+ Người xin chữ - thầ thơ ại và viên quản ngục: à những người những ẻ
hoàn toàn tự do và à những ẻ có qu ền hành thì ẻ “ húm núm” người “run
run”

Tư thế: xo ro sợ s t.

- Vị thế:
+ Kẻ có quyền hành thì không có uy quyền, uy quyền thuộc về HC, kẻ bị tước
mọi thứ quyền.
+ Kẻ n m quyền sinh quyền sát thì khúm núm, sợ s t người tử t thì đường b ,
hiên ngang.
+ Kẻ có chức năng gi o dục tội phạm thì giờ đâ đang được tội phạm giáo dục,
còn mình thì thành ính nh nhận từng lời như nhận những lời di huấn thiêng liêng
về nhân cách, về lẽ sống của một bậc hiền minh cao cả.
Vị thế: đảo lộn hoàn toàn. Điều đó đ nói ên rằng giữa nơi ngục tù tối tăm
không phải à nơi c i c c i tàn bạo, xấu xa đang thống trị mà c i đẹp, cái thi n,
c i dũng c i tài hoa đang àm chủ.
b. Lời khuyên của Huấn Cao và lời nói, àn động của viên quản ngục
* Lời khuyên của Huấn Cao.
- Lời hu ên: “Ta khuyên... lương thiện đi”

Huấn Cao khuyên quản ngục từ bỏ chốn ngục t nhơ bẩn, tìm về chốn thanh tao
để có thể tiếp tục sử nguy n cao quý và giữ thiên ương cho vững lành.
Lời khuyên là lời di huấn thiêng liêng của người tử tù.
- Quan ni m thẩm m của Nguyễn Tuân: c i đẹp có thể ra đời ở mọi nơi nhưng
c i đẹp không thể chung sống với cái xấu xa, cái ác bởi bản chất của c i đẹp là cái
thi n. C i đẹp của văn chương ngh thuật không thể tách rời c i đẹp của tình
người. Vì vậy, muốn chơi chữ trước hết cần phải giữ lấ thiên ương.
* Hàn động bái lạy trong lời nó nghẹn ngào của ngục quan trước lời di
huấn của n ười tử tù: “kẻ mê muội nà xin bái lĩn ”.
Sức cảm hoá mạnh mẽ của cái thi n c i đẹp đối với con người. Bằng con
đường của trái tim, sức mạnh ấ càng được nhân lên gấp bội.
Tóm lại: Cảnh cho chữ
- Thể hi n sâu s c chủ đề tác phẩm:
+ Kh ng định sự chiến th ng của nh s ng đối với bóng tối, của c i đẹp đối với
cái xấu xa nhơ bẩn, của cái thi n đối với cái ác,...
+ Kh ng định sự bất tử của c i đẹp: c i đẹp có thể bị cầm tù, bức hại nhưng nó
không thể bị huỷ di t.
- Phát huy tri t để sức mạnh của thủ pháp ngh thuật đối lập tương phản, của
bút pháp lãng mạn, sử dụng với tần số cao các từ HV hu động kiến thức ở nhiều
nh vực như hội hoạ đi n ảnh, lịch sử,... cùng ngôn ngữ miêu tả giàu chất tại hình,
HC không chỉ làm nổi bật hình tượng HC và VQN mà còn thể hi n tài năng bậc
thầy của mình trong vi c “phục chế” hông khí cổ xưa hoàn thành tâm ngu n ưu
giữ vẻ đẹp “vang bóng một thời” cho muôn đời.
III. Tổng kết
1. Nội dung
Chữ người tử tù kh ng định và tôn vinh sự chiến th ng của nh s ng c i đẹp,
cái thi n và nhân cách cao cả của con người đồng thời bộc lộ òng êu nước thầm
kín của nhà văn.
2. Nghệ thuật

- Tạo dựng tình huống truy n độc đ o đ c s c (cuộc g p g và mối quan h éo
le, trớ trêu giữa viên quản ngục và Huấn Cao).
- Sử dụng thành công thủ ph p đối lập tương phản.
- Xây dựng thành công nhân vật Huấn Cao con người hội tụ nhiều vẻ đẹp.
- Ngôn ngữ góc cạnh, giàu hình ảnh, có tính tạo hình, vừa cổ kính, vừa hi n đại.
HOẠ ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. Nhiệm vụ 1: HS chọn đ p n đúng nhất:
Câu 1: Hàn động rỗ rệp thang gông của Huấn Cao là biểu hiện của:
A.Dũng hí hông run sợ trước cường quyền.
B. Hành động theo thói quen
C. Sợ hãi, run rẩy
D. Nhân c ch cao đẹp
Câu 2: Huấn Cao đồng ý cho chữ Viên Quản ngục vì:
A. Nể thầ thơ ại đ cầu xin
B. Cảm ơn quản ngục đ bi t đ i
C. Vì muốn được nổi tiếng
D. Vì cảm tấm òng “bi t nh n iên tài” của quản ngục.
Câu 3: Nhận địn nào đán

iá đầ đủ nhất về nhân vật Huấn Cao?

A. Người anh hùng chọc trời khuấ nước.
B. Người anh hùng thất thế nhưng vẫn hiên ngang
C. Một tấm lòng trong thiên hạ
D. Một con người có tài, có tâm, có khí phách hiên ngang.
Câu 4: Thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu để xây dựng
Huấn Cao?
A. Ẩn dụ
B. Nhân hóa
C. Tương phản đối lập
D. Li t kê

n tượng nhân vật

2. Nhiệm vụ 2: Giáo viên gợi mở: Cuộc sống hi n đại ngày nay, những giá trị
văn hóa tru ền thống có còn được xem trọng? Su ngh về trách nhiêm của tuổi trẻ
trong vi c giữ gìn giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống ấy?
– Em học được gì từ hình tượng nhân vật Huấn Cao?
3. Nhiệm vụ 3. Vẽ mind-map bài học
TỰ CHỌN:

QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN TUÂN
TRONG CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
1. Nội dun t ể iện cái Đẹp
 Xâ dựng nhân vật à những con người tài hoa tài tử.
 Trước c ch mạng ông đi tìm c i tài hoa tài tử ở những con người tài hoa bất
đ c chí nho s cuối thời H n học su tàn. Sau c ch mạng ông đi tìm c i tài hoa ở
những con người ao động bình thường.
2. N

ệ t uật t ể iện cái Đẹp

 Giàu cảm xúc giàu trí tưởng tượng trên cơ sở hi n thực nhưng

ng mạn

hóa hi n thực .
 Đ t nhân vật vào hoàn cảnh éo e đầ

ịch tính nh c ại tình huống tru n .

 Thủ ph p cường đi u hóa để àm rõ c i phi thường .
 Sử dụng thủ ph p đối ập tương phản
 Tạo hông hí cổ xưa trang nghiêm sử dụng ngôn từ góc cạnh cổ ính
cảnh cho chữ .
 Bút ph p dựng người dựng cảnh điêu u n.
3. Quan niệm n
a.

ệ t uật, quan niệm về cái Đẹp

ể iện qua n ân vật Huấn Cao

 C i Đẹp cần được tôn vinh ca ngợi có sức mạnh an tỏa.
 Ngh thuật thể hi n c i Đẹp ngh thuật chân chính hông có chỗ cho ợi
danh càng hông có chỗ cho sự đớn hèn.
 C i Đẹp phải g n iền với c i thi n.

 C i Đẹp hông thể hủ di t.
ể iện qua n ân vật viên quản n ục

b.

 Trong mỗi con người đều ẩn chứa tâm hồn ngh s đều có phần thiên ương.
 Có úc c i đẹp tồn tại trong môi trường c i c c i xấu nhưng hông vì thế
mà nó ụi tàn tr i ại nó càng mạnh mẽ và bền bỉ.
ể iện qua cản c o c ữ

c.

 C i đẹp có thể soi s ng cả những chốn tối tăm.
 Huấn Cao: người t - bị động bước ên tư thế chủ động sự trân trọng c i
đẹp. Viên quản ngục thầ thơ ại: cai quản t - chủ động

i xuống tư thế bị động

 sự ngư ng mộ trước c i tài c i đẹp.
ể iện qua lời k u ên của Huấn Cao

d.

 C i đẹp có thể sản sinh từ đất chết- nơi tội c ngự trị- nhưng hông thể sống
chung với tội c.
 Con người chỉ có thể xứng đ ng được thưởng thức c i đẹp hi giữ được
thiên ương
 C i Đẹp có sức mạnh cảm hóa.

HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA (Trích)
Vũ Trọng Phụng)
I. Tìm hiểu chung
. ác iả
- Vũ Trọng hụng 1912 - 1939 sinh ra ở Mỹ Hào Hưng Yên nhưng ớn ên
và sinh sống tại Hà Nội.
-

ng sinh ra trong một gia đình nghèo hó và sớm mồ côi cha phải thôi học

sớm.
- Sau hi tốt nghi p tiểu học ông phải đi àm iếm sống nhưng ch ng bao âu
thì mất vi c.
- Từ đó ông sống chật vật bấp bênh bằng nghề viết b o viết văn chu ên
nghi p.

- Khoảng năm 1937 – 1938 Vũ Trọng hụng m c b nh ao nhưng hông có
điều i n để chạ chữa. ng mất tại Hà Nội.
Sự n

iệp

- C c t c phẩm chính: SGK
- S ng t c của ông to t ên niềm căm phẫn m nh i t x hội đen tối thối n t
đương thời.
Là “ông vua phóng sự đất B c” à nhà tiểu thu ết xuất s c của VHVN hi n
đại
2. iểu t u ết “Số đỏ”
a. Hoàn cảnh s ng t c: Tiểu thu ết “Số đỏ” được viết và đăng b o năm 1936 in
thành s ch năm 1938.
b. Tóm t t: SGK
3. Đoạn tríc “Hạn p úc của một tan

ia”

a. Vị trí: Đoạn trích thuộc chương XV của tiểu thu ết
b. Bố cục
- hần 1 từ đầu đến cho Tu ết vậ : Niềm vui và hanh phúc của c c thành viên
hi cụ tổ qua đời
- hần 2 tiếp đến đ m cứ đi : cảnh đ m ma gương mẫu
- hần 3 còn ại : Cảnh hạ hu t
II. Đọc hiểu văn bản
1. Ý n

ĩa n an đề

- Nhan đề xuất hi n như một sự châm biếm mỉa mai: tang gia mà ại hạnh phúc
- Nhan đề thể hi n sự đối ập mâu thuẫn tạo nên tiếng cười bi hài: Một bên à
sự tang thương mất m t đ ng ẽ phải đau buồn ại song hành với hạnh phúc niềm
vui.
=> Nhan đề đ dự b o một màn hài ịch s p diễn ra với nhiều nghịch í “cười
ra nước mắt”.
2. Niềm ạn p úc của n ữn n ười tron đám tan
a. Niềm vui và hạnh phúc của các thành viên khi cụ Tổ qua đời

* Nguyên nhân của tấn bi hài
- Cụ Tổ mất đi di chúc được thực thi.
- Ước ngu n của mọi người trong gia đình được thực hi n.
* Những niềm hạnh phúc khác nhau trong gia đình
- Cụ cố Hồng
+ Mới chỉ 50 tuổi nhưng uôn ước mơ được gọi à cụ cố
+ Nh m m t tưởng tượng úc “mặc áo xô gai trắng lụ khụ chống gậy, vừa ho
khạc vừa khóc mếu máo, muốn được lkhen là già”.
=> Đâ

à nhân vật điển hình cho sự ngu dốt và h o danh.

- ng Văn Minh được dịp quảng c o ti m ma Âu ho để iếm tiền.
- Bà Văn Minh có dịp m c những bộ xô gai tân thời và ăng xê những bộ

phục

t o bạo.
- Cô Tu ết được m c bộ phục ngâ thơ.
- ng h n mọc sừng tin rằng “đôi sừng” có gi trị của mình sẽ được trả công.
- Cậu Tú Tân thì có dịp hoe c i m

ảnh và tài chụp ảnh.

* Hạnh phúc lan ra cả những người bên ngoài
- Xuân tóc đỏ có u tín ngà càng cao.
- Bạn bè cụ cố Hồng có dịp hoe huân chương râu ria
- Cảnh binh Min-đơ và Min-toa sung sướng vì có vi c àm
- Đ m trai thanh g i ịch có dịp hẹn hò tình tứ “chim chuột nhau”.
- Sư cụ Tăng hú thì “sung sướng vênh v o”
- Hàng xóm h o hức được dịp xem đ m ma to.
b. Cảnh đưa tang
Không hí: Hỗn oạn
- Như một đ m hội đ m rước
- Tổ chức inh đình theo cả ối Tâ
lọng, cho đến lốc bốc xoảng….”
C c nhân vật trong đ m tang

Tầu Ta: “có kiệu bát cống, lợn quay đi

- Trong đ m ma cụ Tổ cô Tu ết m c bộ trang phục Ngây thơ để cả thiên hạ
biết cô chưa đ nh mất chữ trinh.
- Xuân tóc đỏ hiến cụ Tổ chết ại được chào đón trịnh trọng.
- Cậu Tú Tân thể hi n trình độ chụp ảnh bằng c ch nhả

ên những ngôi mộ

khác.
- Sư cụ Tăng hú vênh v o vì sẽ có người ngh cụ có chiến công hiển h ch “lật
đổ Phật giáo”.
- Đ m con ch u à ê íp đạo diễn diễn viên nhiếp ảnh tài ba.
- “Đám cứ đi” và nam nữ cứ “chim nhau, cười tình với nhau”
c. Cảnh hạ huyệt
- Cụ cố Hồng mếu m o hóc ngất đi “Hứt, hứt, hứt”
- ng h n mọc sừng rúi tiền vào ta Xuân tóc đỏ.
=> Đ m tang trở thành trò diễn bịp bợm ố bịch và đồi bại.
III. Tổng kết
1. Nội dung
- Đoạn trích là một bi hài kịch phơi bà bản chất nhố nhăng đồi bại của một
gia đình đồng thời, phản ánh bộ m t thật của xã hội thượng ưu thành thị đương
thời, một xã hội khoác trên mình tấm o văn minh “Âu hóa” nhưng thực chất hết
sức giả dối đồi bại.
- Bên cạnh th i độ phê phán mạnh mẽ xã hội tư sản thành thị lố ăng

ch c m

đương thời đoạn trích cũng cho ta thấy nỗi xót xa ín đ o của tác giả trước sự
băng hoại đạo đức của con người.
2. Nghệ thuật
- Tạo tình huống trào phúng cơ bản rồi mở rộng ra những tình huống khác.
- Phát hi n những chi tiết đối lập gay g t cùng tồn tại trong một con người, sự
vật, sự vi c.
- Thủ ph p cường đi u nói ngược, nói mỉa ... được sử dụng một cách linh hoạt.
-Miêu tả biến hóa, linh hoạt và s c sảo đến từng chi tiết, nói trúng nét riêng của
từng nhân vật.

Nét đ c s c trong ngh thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng.

---HẾ ---

