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Tóm tắt: 
 

Mỗi một tác phẩm văn học là một chỉnh thể nghệ thuật. Trong đó, những cấu trúc tạo thành chỉnh 

thể được kết hợp với nhau bằng những mạch liên kết tinh tế đê người đọc khám phá những vỉa 

tầng ý nghĩa bên trong nó. Tìm hiểu về kết cấu trần thuật trong truyện ngắn của Nam Cao, chúng 

tôi dựa vào tiêu chí thời gian và nhân vật là chủ yếu. Vì vậy, có thể thấy một số kiểu kết cấu trần 

thuật chủ yếu như kiểu kết cấu trần thuật tuyến tính; kết cấu trần thuật theo mạch nội tâm nhân vật 

(kết cấu tâm lý); kết cấu đa tuyến và kết cấu đơn tuyến nhân vật. Ngoài ra, truyện ngắn của Nam 

Cao còn có kiểu kết cấu truyện lồng truyện. Tuy kiểu kết cấu trần thuật này chiếm số lượng truyện 

không nhiều, song chúng tôi vẫn khảo sát để thấy Nam Cao đã linh hoật như thế nào trong việc 

triển khai những kiểu kết cấu trong truyện ngắn của mình.   

         Từ khóa: Cốt truyện; Kết cấu đơn tuyến; Kết cấu đa tuyến; Kết cấu tâm lý; Truyện ngắn. 
 

Abstract: 
 

Each literary work is a whole of art in which the structures form a perfect whole combined with the 

sophisticated association so that the reader can explore the meaning of stories inside it. Learning 

about the narrative structure in Nam Cao’s short stories, we essentially rely on the criteria of time 

and character. So, we can see some kinds of narrative structure such as the linear narrative 

structure; the narrative structure under the inner circuit of characters (psychological structure); the 

multi-line structure and the single-line structure. In addition, the short stories by Nam Cao also 

have the frame narrative structure. This type of narrative structure does not account much in the 

number of stories, but we still think that Nam Cao is really flexible in constructing the narrative 

structures in his short stories.   
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