
Đoạn văn về những điểm tương đồng của thơ Đường luật và thơ hai-cư 

Cùng Đọc tài liệu đi vào nội dung Kết nối Đọc - viết thuộc soạn bài Thu hứng sách Kết nối tri 

thức ngữ văn 10 tập 1. 

Câu hỏi:  Những yếu tố làm nên đặc trưng và sức hấp dẫn của thơ Đường luật và thơ hai-cư có 

nhiều điểm gần gũi nhau. Hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) về những điểm tương đồng ấy 

Hướng dẫn làm bài: 

- Đặc sắc của thơ Đường:  

+ Về nội dung: rất quan tâm đến hai đề tài chính là thiên nhiên và thế sự, qua đó bộc lộ tư tưởng 

nhân đạo, sự ưu thời mẫn thế, tư tưởng trung quân ái quốc, cùng những tấm lòng vì nước vì dân, 

...  

+ Về nghệ thuật: có những quy định nghiêm ngặt về niêm, luật; nghệ thuật đối đã được đẩy lên 

mức độ cao nhất; thi pháp thơ Đường cũng đạt đến trình độ phát triển rất cao, từng là mẫu mực 

cho thơ phương Đông trong nhiều thế kỉ.  

- Đặc sắc của thơ hai-cư:  

+ Về nội dung: chỉ ghi lại một cảnh, vật đơn sơ, nhưng qua đó gợi cho người đọc liên tưởng, suy 

tư để tìm thấy một triết lí nào đấy, ...  

+ Về nghệ thuật: Thơ hai-cư dùng rất ít ngôn từ (khoảng 17 chữ), không tả mà chỉ gợi, là những 

từ chỉ mùa hoặc những hình ảnh tiêu biểu cho mùa (hoa đào, hoa mai, chim oanh, chim yến - 

chim quyên, tiếng ve - trăng, sương, tiếng dế,...) để nhiều khoảng trống cho độc giả tưởng tượng, 

đồng sáng tạo. 

Đoạn văn tham khảo 1 

Những yếu tố làm nên đặc trưng và sức hấp dẫn của thơ Đường luật và thơ hai-cư có nhiều điểm 

gần gũi nhau. Tiêu biểu nhất đó là ở sự kiệm lời. Thơ hai-cư và thơ Đường luật đều là những thể 

loại trữ tình, lời ít ý nhiều. Nhà thơ chú ý tạo nên những khoảng trống giữa bề mặt ngôn ngữ và 

những lớp nghĩa ẩn sâu bên trong để cho độc giả tưởng tượng, đồng sáng tạo. Nếu thơ hai-cư 

thường biểu hiện những rung cảm của con người trước thiên nhiên bằng những hình ảnh trong 

sáng, nhẹ nhàng mà đậm tính tượng trưng thì thơ Đường luật thường sử dụng những hình ảnh 

ước lệ tượng trưng. Cả hai thể loại đều nhằm đến mục đích tả ít, gợi nhiều, tả gián tiếp hơn là 

trực tiếp, nhờ đó mở ra không gian cho người đọc cảm nhận bài thơ.  

Đoạn văn tham khảo 2 

Thơ hai-cư là thể thơ ngắn nhất thế giới và cũng là thể thơ truyền thống có vị trí quan trong trong 

văn chương Nhật Bản. Thơ Đường luật là thể thơ xuất phát từ Trung Quốc, thường có hai thể 

tiêu biểu là thơ thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú. Thơ hai-cư và thơ Đường luật đều là 

những thể thơ ngắn gọn và thường viết về những cảm xúc của con người trước hình ảnh thiên 

nhiên. Thơ hai-cư với những dòng thơ ngắn gọn chỉ từ ba đến bảy chữ tả cảnh thiên nhiên trong 
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sáng, nhẹ nhàng và từ cảnh thiên nhiên gợi lên những rung động, cảm xúc của nhân vật trữ tình. 

Còn thơ Đường luật cũng là thể thơ ngắn gọn với mỗi câu chỉ bảy chữ tả cảnh mà chan chứa nỗi 

niềm tâm sự. Từ cảnh thiên nhiên núi non, bầu trời mùa thu cùng với cảnh sinh hoạt làng quê 

chuẩn bị đón đông đến, người đọc cũng cảm nhận được nỗi niềm tâm sự, nỗi mong nhớ được về 

thăm quê của tác giả. Hai thể thơ tuy đến từ hai đất nước khác nhau những điểm tương đồng của 

chúng đều là tả cảnh thiên nhiên để gợi nên nỗi niềm. 

-/- 

Trên đây là gợi ý về Những yếu tố làm nên đặc trưng và sức hấp dẫn của thơ Đường luật và thơ 

hai-cư có nhiều điểm gần gũi nhau. Hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) về những điểm tương 

đồng ấy, 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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