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Tóm tắt: 

Trong qua trình nghiên cứu vô thức, Freud đã khám phá ra rằng, trong cõi sâu thẳm của con 
người luôn tồn tại những mặc cảm. Con người thường có xu hướng tự soi và mặc cảm với chính 
mình. Sự mặc cảm cũng là một trạng thái của vô thức, ngay cả khi con người cố ý thức về mình 
thì hút sâu trong tâm hồn ấy vẫn tồn tại những cảm giác mặc cảm. Trong tiểu thuyết Việt Nam 
thập niên đầu thế kỷ XXI, các nhà văn đã thể hiện một cách chân thật và sinh động những ngóc 
ngách bên trong tâm hồn con người. Hình tượng con người phức cảm trở thành một kiểu nhân 
vật, được khắc họa với tất cả những ẩn ức, những nỗi đau trở thành nỗi trăn trở trên từng trang 
viết. Ở phạm vi bài viết ngắn này, người viết đi sâu vào các kiểu con người như: con người với 
mặc cảm hoạn, con người với mặc cảm hoạn, con người với mạc cảm thân phận, con người với 
mặc cảm oedipe… 
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cảm. 

Abstract: 

 While researching into unconsciousness, Freud discovered that there always exist complexes in 
the innermost of the human heart. Humans tend to self-reflect and feel complexes about 
themselves. A complex is a state of unconsciousness, which exists in the deep corner of the soul 
even when we are in full self-awareness. In Vietnamese novels published in the early decade of 
the 21st century, their authors have made a true vivid account of every nook and cranny in the 
human soul. The image of humans with complexes has become a type of character depicted with 
all their writhes and pains that became great concerns on every single page of the novels. In the 
scope of this paper, the researcher provides an insight into the following types of human: one 
with an emasculation complex, one with a complex about their status, one with an Oedipus 
complex,… 
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