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NỘI DUNG 

 Luận án đã có những đóng góp mới như sau: 

Hệ thống và phân tích những cơ sở lịch sử, xã hội và văn hóa hình thành cảm quan 

giễu nhại và nghệ thuật giễu nhại trong văn học, cụ thể là trong truyện ngắn Việt Nam 

2000 - 2015, xem đó như là một bước tiến/hệ quả của tiến trình dân chủ hóa xã hội và 

tự do hóa trong sáng tạo văn học mà các nhà văn đã ý thức và thể hiện một cách hiệu 

quả. 

Nghiên cứu thực tiễn sáng tác của các nhà văn viết truyện ngắn Việt Nam tiêu biểu 

giai đoạn 2000 - 2015 để chỉ ra những đặc điểm nghệ thuật giễu nhại nổi bật ở hai bình 

diện thuộc nội dung và hình thức của tác phẩm. Qua đó, khẳng định sự đóng góp của 

các tác giả này vào tiến trình văn học hiện đại Việt Nam nói chung và tiến trình thể loại 

truyện ngắn nói riêng. 
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CONTENTS 

  The dissertation has the following new contributions: 

- To classify and analyze the historical, social and cultural bases that form the sense 

of parody and the art of parody in literature, especially in Vietnamese short stories 

during the period from 2000 to 2015 as the progress/result of the process of social 

democratization and liberalization in literary creation that writers have acknowledged 

and expressed effectively. 

- To study the writing reality of typical writers who wrote short Vietnamese stories 

during the period from 2000 to 2015 to point out the prominent artistic features of the 

art of parody in terms of the content and the form of work. Accordingly, the 

contributions of these authors to the Vietnamese modern literature in general and to the 

short story genre in particular have been confirmed. 
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