
 Dàn ý phân tích vẻ đẹp người lao động trong Đoàn thuyền đánh cá 

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích, cảm nhận vẻ đẹp của người lao 

động trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận). 

Dàn ý chi tiết 

I. Mở bài 

- Nêu những nét chính về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. 

- Bài thơ đã khắc họa được vẻ đẹp và sức mạnh của người lao động trước thiên nhiên - vũ 

trụ kỳ vĩ. 

II. Thân bài 

- Bức tranh thiên nhiên trong bài thơ: Đẹp, rộng lớn, lộng lẫy 

- Cảm hứng vũ trụ đã mang đến cho bài thơ những hình ảnh thiên nhiên hoành tráng 

- Cảnh hoàng hôn trên biển và cảnh bình minh được đặt ở vị trí mở đầu, kết thúc bài thơ 

vẽ ra không gian rộng lớn mà thời gian là nhịp tuần hoàn của vũ trụ. 

- Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi: Không phải là con thuyền mà là đoàn thuyền tấp 

nập. 

- Con thuyền không nhỏ bé mà kì vĩ, hoà nhập với thiên nhiên, vũ trụ. 

- Vẻ đẹp rực rỡ của các loại cá, sự giàu có của biển cả. Trí tưởng tượng của nhà thơ đã 

chắp cánh cho hiện thực, làm giàu thêm, đẹp thêm vẻ đẹp của biển khơi. 

- Người lao động giữa thiên nhiên cao đẹp 

- Con người không nhỏ bé trước thiên nhiên mà ngược lại, đầy sức mạnh và hoà hợp với 

thiên nhiên. 

- Con người ra khơi với niềm vui trong câu hát. 

- Con người ra khơi với ước mơ trong công việc. 

- Con người cảm nhận được vẻ đẹp của biển, biết ơn biển 

- Người lao động vất vả nhưng tìm thấy niềm vui, phấn khởi trước thắng lợi. 

III. Kết bài 
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- Hình ảnh người lao động được sáng tạo với cảm hứng lãng mạn cho thấy niềm vui phơi 

phới của họ trong cuộc sống mới. 

- Thiên nhiên và con người phóng khoáng, lớn lao. Tình yêu cuộc sống mới của nhà thơ 

được gửi gắm trong những hình ảnh thơ lãng mạn đó. 

 

Bài văn mẫu tham khảo phân tích vẻ đẹp hình ảnh người lao động qua bài Đoàn 

thuyền đánh cá 

     Nói về Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận người ta không chỉ ấn tượng ở thiên nhiên 

giàu có, trù phú mà hơn hết là ở những con người lao động cần cù, chăm chỉ. Họ là hình 

ảnh tiêu biểu cho con người mới, cuộc sống mới đang trên hành trình lao động hăng say 

để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bằng bút pháp lãng mạn Huy Cận đã tái hiện 

một cách chân thực và đẹp đẽ nhất những người ngư dân trong lần ra khơi đánh cá. 

      Bài thơ ra đời sau một chuyến đi thực tế của Huy Cận ở Quảng Ninh. Chính khung 

cảnh lao động hăng say của những người dân nơi đây đã khơi nguồn cảm xúc trong ông 

sáng tác nên bài thơ này. Hình ảnh những ngư dân hiện lên với những phẩm chất đáng 

quý đẹp đẽ, họ không chỉ có thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh mà còn có lòng yêu lao động, 

tinh thần làm việc hăng say tha thiết. 

     Trước hết họ là những con người yêu và hăng say lao động. Khi màn đêm vừa buông 

xuống, sóng đã cài then đêm sập cửa cũng chính là lúc những người ngư dân bắt đầu 

công việc của mình: 

"Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi 

Câu hát căng buồm cùng gió khơi" 

      Nếu như vũ trụ đã nghỉ ngơi thì cũng là lúc đoàn thuyền lại ra khơi. Cách dùng từ của 

ông thật tinh tế, đối ứng với câu trên thiên nhiên nghỉ ngơi, câu dưới lại là bắt đầu quá 

trình làm việc của con người. Chữ lại này còn cho người đọc thêm một thông tin khác, ấy 

là quá trình làm việc này diễn ra đều đặn, tuần hoàn, không ngưng nghỉ. Kết hợp với câu 

hát ở câu thơ sau cho thấy niềm hăng say, niềm vui và hứng khởi lao động của những con 

người nơi đây. 

      Họ còn là những con người chủ động trong công cuộc chinh phục thiên nhiên. Hành 

trình đánh cá trên biển chắc hẳn sẽ gặp không ít nhưng khó khăn, vất vả, nhưng những 

ngư dân vẫn hiên ngang, chủ động trong quá trình làm việc của mình: Thuyền ta lái gió 

với buồm trăng/ Lướt giữa mây cao với biển bằng/ Ra đậu dặm xa dò bụng biển/ Dàn 

đan thế trận lưới vây giăng. Thuyền ta hay cũng chính những người dân đánh cá lái, lướt 

https://doctailieu.com/dan-y-ve-dep-nguoi-lao-dong-trong-doan-thuyen-danh-ca


 Dàn ý phân tích vẻ đẹp người lao động trong Đoàn thuyền đánh cá 

giữa không gian thiên nhiên bao la, rộng lớn. Họ chủ động tiến tới, chủ động chinh phục 

thiên nhiên. Hệ thống hình ảnh lái gió, buồm trăng, mây cao, biển bằng cho thấy con 

người mang trong mình sinh lực lớn lao, mạnh mẽ để chinh phục biển cả, thu về những 

mẻ cá bội thu. Sự chủ động đó còn được khắc họa rõ hơn trong hai câu thơ sau, những 

ngư dân ra những vùng biển xa, vùng biển sâu để dò tìm những mẻ cá lớn và giăng lưới 

để bắt chúng. Tất cả những cử chỉ, hành động đó cho thấy tầm vóc lớn lao và tư thế làm 

chủ thiên nhiên, làm chủ vũ trụ của con người. 

      Không chỉ vậy, họ còn là những ngư dân tài ba khỏe khoắn. Với tài năng của mình, 

cộng với kinh nghiệm dày dặn nhiều năm bôn ba trên biển họ thu về những mẻ cá lớn, 

động tác: Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng/ Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng, không chỉ cho 

thấy khí thế lao động gấp gáp, khẩn trương, mà còn cho thấy sức khỏe phi thường của họ. 

Từ xoăn tay vừa cho thấy sức vóc vạm vỡ của con người vừa cho thấy sức nặng của mẻ 

cá lớn. Kết hợp với hình ảnh thơ Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông càng làm rõ hơn nữa 

về thành quả lao động. Câu thơ đó khiến ta nhớ về cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về trong 

bài Quê hương của Tế Hanh: 

Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe. 

Những con cá tươi ngon thân bạc trắng. 

      Bà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người những gì đẹp đẽ, quý giá nhất, bởi vậy 

đáp lại tấm lòng ấy, người dân không quên công ơn, thể hiện niềm biết ơn sâu sắc qua 

câu thơ: Biển cho ta cá như lòng mẹ/ Nuôi lớn đời ta tự buổi nào. Biển cả là nguồn sữa 

mẹ, là nguồn tài nguyên khổng lồ nuôi sống con người. Tác giả ví biển như lòng mẹ còn 

cho thấy biển gần gũi, ấm áp yêu thương con người như những người mẹ thương những 

đứa con của mình. Đằng sau câu thơ thể hiện niềm biết ơn sâu sắc của người dân chài 

lưới với bà mẹ biển cả ân tình. 

      Những câu hát xuất hiện từ đầu đến cuối bài thơ, cho thấy những người dân lao động 

là mang tâm hồn vui tươi, yêu đời, lạc quan, họ luôn mang trong mình niềm tin tưởng vào 

tương lai tươi sáng. Nhưng mỗi câu hát lại mang một ý nghĩa riêng: Lần thứ nhất, thứ hai 

và thứ ba tiếng hát thể hiện niềm vui phơi phới, niềm say mê, hứng khởi của những người 

lao động. Lần thứ tư là khúc khải hoàn ca, khúc ca chiến thắng, sau một đêm đánh bắt bội 

thu. Khúc ca lặp đi lặp lại khiến cả tác phẩm trở thành một bài ca lao động tươi vui, lạc 

quan, hào hứng trong công cuộc lao động xây dựng cuộc sống mới. 

      Đoàn thuyền đánh cá là một bài ca hào hùng, tràn ngập niềm vui về cuộc sống và lao 

động của những ngư dân trên biển. Tác phẩm ngợi ca vẻ đẹp phẩm chất của con người 

nơi đây, vẻ đẹp của sự cần cù, chăm chỉ, gan góc, không quản ngày đêm làm giàu cho 

quê thương đất nước. Bằng bút pháp lãng mạn, giọng điệu thơ vui tươi đã đậm tô thêm vẻ 

đẹp phẩm chất của con người nơi đây. 
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