
Có ý kiến cho rằng câu thơ nào trong bài thơ cũng thể hiện cảm xúc về mùa thu 

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời câu 7 trang 49 trong phần TRẢ LỜI CÂU HỎI thuộc nội dung 

phần soạn bài Thu hứng sách Kết nối tri thức ngữ văn 10 tập 1. 

Câu hỏi:  Có ý kiến cho rằng câu thơ nào trong bài thơ cũng thể hiện cảm xúc về mùa thu, nỗi 

niềm tâm sự của tác giả trong mùa thu. Bạn suy nghĩ gì về ý kiến này? 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: Tán thành 

Câu thơ nào trong bài thu hứng cũng thể hiện cảm xúc về mùa thu, nỗi niềm tâm sự của tác giả 

trong mùa thu. Đúng vậy! Bởi bài thơ được sáng tác theo luật Đường, ngôn ngữ cô đọng, súc 

tích, ý tại ngôn ngoại. Một đặc trưng trong bút pháp của thơ Đường đó là tả cảnh ngụ tình. Vì 

vậy, trong thơ, cảnh và tình luôn hoà quyện vào nhau. Đỗ Phủ tả cảnh mùa thu xơ xác, tiêu điều 

hay chính lòng nhà thơ đang cảm thấy u uất, bất an, lo sợ. Cái vọt lên của sóng, cái sà xuống của 

mây phải chăng là tâm trạng muốn vùng thoát khỏi thực tại tù túng, tối tăm, mù mịt. Mỗi lời thơ 

tả cảnh của Đỗ Phủ đều thật chan chứa cảm xúc.  

Cách trả lời 2: Không tán thành 

Trong bài thơ, câu thơ nào trong bài thơ Thu hứng cũng thể hiện cảm xúc về mùa thu, nỗi niềm 

tâm sự của tác giả trong mùa thu là không chính xác. Ta có thể thấy, 4 câu thơ đầu tác giả miêu 

tả khung cảnh mùa thu, nhưng 4 câu sau, lại là những nỗi niềm tâm sự của thi nhân. Đó cũng là 

tâm sự, ước mơ của bao người nghèo khổ bởi cuộc sống loạn lạc phải rời quê xa xứ.  

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 7 trang 49: "Có ý kiến cho rằng câu thơ nào trong bài thơ cũng thể 

hiện cảm xúc về mùa thu, nỗi niềm tâm sự của tác giả trong mùa thu. Bạn suy nghĩ gì về ý kiến 

này?" , đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối tri thức! 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 10 mới - 
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