
 Dàn ý phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí 

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích hình ảnh người lính, anh bộ đội 

cụ Hồ trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu. 

Dàn ý phân tích hình tượng người lính cụ Hồ trong bài Đồng Chí 

I. Mở bài 

- Giới thiệu đôi nét về tác giả Chính Hữu và bài thơ “Đồng chí”. 

+ Đồng chí là sáng tác của nhà thơ Chính Hữu viết vào năm 1948, thời kì đầu của cuộc 

kháng chiến chống Pháp. 

+ Chân dung người lính hiện lên chân thực, giản dị với tình đồng chí cao đẹp. 

Ví dụ: Hình ảnh người lính trong chiến đấu luôn là một đề tài bất tận của thơ ca kháng 

chiến, mỗi một thời kì người lính lại toát lên những vẻ đẹp khác nhau. Trong kháng chiến 

chống Pháp, Chính Hữu đưa đến cho chúng ta hình ảnh về những người lính giản dị 

II. Thân bài 

* Hình ảnh người lính hiện lên hết sức chân thực. 

- Họ là những người nông dân cùng chung cảnh ngộ xuất thân nghèo khổ nhưng đôn hậu, 

mộc mạc, cùng chung mục đích, lí tưởng chiến đấu. 

* Hình ảnh người lính hiện lên với những vẻ đẹp của đời sống tâm hồn, tình cảm: 

- Là sự thấu hiểu những tâm tư, nỗi lòng của nhau, cùng chia sẻ những gian lao, thiếu 

thốn của cuộc đời người lính. Đó là sự ốm đau, bệnh tật. 

- Là sự đoàn kết, thương yêu, kề vai sát cánh bên nhau cùng nhau chiến đấu chống lại 

quân thù tạo nên bức tượng đài bất diệt về hình ảnh người lính trong kháng chiến chống 

Pháp. 

- Tình cảm gắn bó thầm lặng mà cảm động của người lính: “Thương nhau tay nắm lấy 

bàn tay”. 

- Sự lãng mạn và lạc quan: “miệng cười buốt giá”; hình ảnh “đầu súng trăng treo” gợi 

nhiều liên tưởng phong phú. 

III. Kết bài 

- Khẳng định vẻ đẹp của hình tượng người lính trong kháng chiến chống Pháp. 
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- Hình tượng người lính được thể hiện qua các chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân 

thực cô đọng mà giàu sức biểu cảm, hướng về khai thác đời sống nội tâm. 

 

Bài văn mẫu phân tích hình ảnh người lính trong Đồng Chí hay nhất (Tham khảo) 

    Hình ảnh người lính trong kháng chiến luôn là một đề tài bất tận của thơ ca kháng 

chiến. Ở mỗi một thời kì, họ lại hiện lên với những vẻ đẹp khác nhau, có lúc thì sôi nổi, 

trẻ trung, khi thì hào hoa, lãng mạn. Đến với Chính Hữu, chúng ta bắt gặp hình ảnh của 

người lính nông dân chân chất và mộc mạc trong kháng chiến chống Pháp. Hình ảnh đấy 

được thể hiện hết sức sâu sắc và cảm động trong bài thơ “Đồng chí” sáng tác năm 1948. 

“Quê hương anh nước mặn đồng chua 

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá”. 

     Hình tượng người lính hiện lên trong bài thơ hết sức chân thật, thật đến nỗi chúng ta 

cảm nhận như vừa thấy bóng dáng của ai đó bước thẳng vào trong những trang thơ. 

Thành ngữ “nước mặn đồng chua” và “đất cày lên sỏi đá” ám chỉ những vùng đất khô 

cằn, bị nhiễm phèn, nhiễm mặn quanh năm, rất khó canh tác. Đấy đều là những vùng quê 

chiêm trũng và nghèo đói quanh năm. Những người lính trong chiến trường cũng chính là 

người con của mảnh đất quê hương đấy, họ đều là những người nông dân cần cù, lam lũ, 

chân lấm tay bùn, vậy nên cách mà họ thổ lộ tâm sự, nói chuyện với nhau đều hết sức dân 

dã và mộc mạc đúng như cái chất của người nông dân. Những tưởng hai con người ở hai 

vùng quê nghèo đói đấy sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau, ấy vậy mà chiến tranh nổ ra, 

những người lính phải từ giã vùng quê của mình để lên đường bảo vệ quê hương, đất 

nước. Họ cùng chung mục đích, lí tưởng chiến đấu, chính những điều đó đã mang họ lại 

nơi đây, họ trở thành những người bạn, người đồng đội, đồng chí cùng nhau chia sẻ ngọt 

bùi và gian khổ. 

“Súng bên súng đầu sát bên đầu 

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ 

Đồng chí!”. 

     Hình ảnh người lính còn hiện lên với những vẻ đẹp của đời sống tâm hồn, tình cảm, là 

sự thấu hiểu những tâm tư, nỗi lòng của nhau, cùng chia sẻ những gian lao, thiếu thốn. 

Các anh đều là những người lính tạm gác tình riêng, để nghe theo tiếng gọi thiêng liêng 

của tổ quốc, dũng cảm ra đi vì nghĩa lớn để lại sau lưng mảnh trời quê hương với biết bao 

nhiêu trăn trở. 
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“Gian nhà không mặc kệ gió lung lay 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”. 

     Hình ảnh “gian nhà không” là hình ảnh khá lắng đọng trong tâm trí những người chiến 

sĩ ấy và cũng hết sức ám ảnh trong tâm trí người đọc. Đấy là cái nghèo xơ xác của những 

vùng quê hay cũng chính là nỗi trống trải trong lòng của những người ở lại. “Giếng nước, 

gốc đa” vốn là những vật vô tri, vô giác nay đã được nhân hóa lên để thể hiện nỗi nhớ 

thương da diết của quê hương yêu dấu với những người lính đã rời đi và rất khó để hẹn 

ngày trở lại. Ngoài ra giếng nước, gốc đa còn dùng để ám chỉ những người ở lại, những 

người vợ chờ chồng, mẹ chờ con luôn nhớ thương, mong ngóng tới ngày người lính trở 

về. Tại sao người lính đang ở trong chiến trường mà lại thấu hiểu hết những tâm sự của 

quê hương, gia đình, ấy là bởi vì chính người lính cũng đang nhớ về họ da diết, một nỗi 

nhớ hai chiều, nhớ về quê hương chính là cách để họ vượt qua khó khăn. Đấy chính là vẻ 

đẹp tâm hồn, những tình cảm chất chứa trong những người chiến sĩ ấy. 

     Chiến tranh diễn ra ác liệt, những người lính không chỉ phải đối mặt với mưa bom bão 

đạn của kẻ thù, ở đây Chính Hữu đưa chúng ta đến với cuộc sống thường ngày của những 

người lính với những gian khổ, bệnh tật hành hạ, thiếu thốn tất cả những vật dụng hằng 

ngày quần áo, thuốc men, giày dép. Nhưng ở họ vẫn toát lên tinh thần lạc quan, mỉm cười 

để cùng nhau vượt quan thử thách, khó khăn trùng điệp. 

“Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cười buốt giá 

Chân không giày 

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”. 

    Cái nắm tay ấy không chỉ là cái nắm tay đơn thuần mà nắm tay để truyền cho nhau hơi 

ấm của tình thương, truyền cho nhau sức mạnh của ý chí để động viên nhau, cùng nhau 

vượt qua khó khăn, thiếu thốn. Ở đây chúng ta bắt gặp hình ảnh về người lính xiết bao 

cảm động và ấm áp, đấy là sức mạnh của tình thương, của sự sẻ chia những nhọc nhằn, 

gian lao, thiếu thốn, hành động nắm tay nhau ấy không khác gì việc “đưa than sưởi ấm 

trong ngày tuyết rơi”, có thể nó không đủ sưởi ấm cơ thể họ, nhưng cũng đủ để sưởi ấm 

trái tim họ. 

     Hình ảnh người lính còn hiện lên với vẻ đẹp của tinh thần đoàn kết, thương yêu, kề vai 

sát cánh bên nhau cùng nhau chiến đấu chống lại quân thù. Giữa không gian âm u của 

rừng hoang, sương muối ấy vẫn sáng lên bức tượng đài bất diệt về người lính đứng cạnh 
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bên nhau trong tư thế chủ động tấn công “chờ giặc tới”, một sự kết hợp hài hòa giữa hình 

tượng súng và trăng. Súng tượng trưng cho hiện thực cho cuộc chiến tranh khốc liệt và 

gian khổ, trăng tượng trưng cho hòa bình, cho khát vọng về một ngày mai đất nước thanh 

bình. “Đầu súng trăng treo” còn tượng trưng cho sự giao hòa về tâm hồn của người lính 

giữa chiến sĩ và thi sĩ, giữa hiện tại và mộng mơ. Tâm hồn người lính vẫn rất đẹp, luôn 

yêu đời, tin tưởng về một ngày mai hòa bình. 

      Bài thơ “Đồng chí” đã xây dựng một bức tượng đài bất diệt về hình ảnh người lính 

trong kháng chiến chống Pháp. Hình ảnh đó đẹp và sống động tới nỗi dù cho hôm nay và 

mai sau mỗi khi nhắc đến hình tượng người lính trong kháng chiến thì bức tượng đài đó 

vẫn luôn hiện về trong tâm trí người đọc. 

-------------------------------------------------------------------- 

» Tham khảo và đọc thêm: 

 Top 3 bài văn hay nhất phân tích hình ảnh người lính trong Đồng chí 
 Tổng hợp tài liệu Văn mẫu lớp 9 hay nhất sưu tầm và tuyển chọn qua các kì thi 
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