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 1. Dẫn nhập 

Quan hệ dân tộc (Ethnic relations)2 được các học giả trên thế giới cho rằng, không 

chỉ là mối quan hệ nội tộc người và giữa các tộc người, mà còn là quan hệ giữa tộc người 

với nhà nước, với quốc gia - dân tộc; không chỉ là mối quan hệ tộc người trong quốc gia, 

mà còn cả quan hệ xuyên quốc gia. Do đặc thù về xã hội, tại một số nước Âu - Mỹ, quan 

hệ dân tộc thường gắn với quan hệ chủng tộc (Race and ethnic relations), và nhiều khi khó 

tách biệt, như nạn phân biệt chủng tộc với người Do Thái. Theo đó, các học giả thường tập 

trung vào các vấn đề như sự cố kết tộc người về chính trị, kinh tế, xã hội; việc đồng hóa 

dẫn đến phân ly tộc người dưới ảnh hưởng của mối quan hệ đồng tộc, chính sách của nhà 

nước và toàn cầu hóa (Parrillo, 2012, p.19; Marger, 2019, p.17). Ở Việt Nam, quan hệ dân 

tộc về cơ bản cũng được hiểu như trên, ngoại trừ yếu tố chủng tộc; và có nhà nghiên cứu 

cho rằng, mối quan hệ này có năm dạng thức: (1) Quan hệ nội tộc người; (2) Quan hệ giữa 

các dân tộc thiểu số; (3) Quan hệ giữa dân tộc thiểu số với dân tộc Kinh (Việt); (4) Quan 

hệ dân tộc xuyên quốc gia; và (5) Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc 

(Vương Xuân Tình, 2014, tr.7-21).        

Trong mối quan hệ tộc người với quốc gia - dân tộc, ý thức về quốc gia - dân tộc, 

đặc biệt ở các tộc người tại vùng biên có vai trò rất quan trọng, bởi ảnh hưởng trực tiếp tới 

vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Ý thức quốc gia - dân tộc (Consciousness of nation - state) được 

hiểu là sự chia sẻ của các công dân gồm nhiều tộc người hay nhóm xã hội khác nhau về 

nhận thức, tình cảm, trách nhiệm đối với quốc gia - dân tộc và bản sắc văn hóa chung. Theo 

một số quan điểm và cách tiếp cận, ý thức quốc gia - dân tộc được xem đồng nghĩa với ý 

 
1 Bài viết đăng trong sách: Viện Dân tộc học (2021), Về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay - Kỷ yếu Hội nghị Dân 

tộc học quốc gia năm 2020, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.83-115.        

2 Chúng tôi chuyển ngữ thuật ngữ “Ethnic relations” là “Quan hệ dân tộc”, bởi mối quan hệ này không chỉ trong nội 

tộc người hay giữa các tộc người, mà còn giữa tộc người với quốc gia - dân tộc (Nation - State). Trong ngôn ngữ Việt, 

thuật ngữ “dân tộc” vừa hàm nghĩa tộc người (Ethnicity/ethnic group), vừa hàm nghĩa dân tộc/quốc gia (Nation). Tùy 

theo ngữ cảnh mà ở nghĩa thứ nhất, chúng tôi sẽ sử dụng hoán đổi hai từ “dân tộc” và “tộc người”.           
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thức dân tộc (National consciousness), và khái niệm ý thức dân tộc chỉ xuất hiện vào 

khoảng giữa thế kỷ XIX. Ở Việt Nam, khái niệm này được sử dụng nhiều trong diễn ngôn 

chính trị và khoa học khoảng từ năm 1945 đến nay. 

Ý thức quốc gia - dân tộc là nhân tố rất quan trọng trong quá trình xây dựng dân tộc 

(Nation building), hay xây dựng quốc gia - dân tộc (Nation - state building). Theo Smith, 

nguồn gốc tộc người, ngôn ngữ, tôn giáo, các biểu tượng được chia sẻ có thể tạo nên ý thức 

dân tộc ở các tộc người như Armenia, Kurd hay Tamil, mặc dù họ không có nhà nước (Smith, 

1991). Trong quá trình xây dựng dân tộc, ý thức tộc người (Ethnic consciousness) cùng với 

ý thức toàn cầu (Global consciousness) là các yếu tố có thể xung đột với ý thức quốc gia - 

dân tộc (Ahmadi, 2003, pp.14-23). Trên thế giới, đã xảy ra tình trạng mỗi tộc người tưởng 

tượng mình là một dân tộc (Nation), từ đó thúc đẩy việc thiết lập một quốc gia và dẫn đến 

chủ nghĩa ly khai (Tevzade, 1994, pp.37-440). Mặt khác, lại có nhiều cộng đồng mặc dù 

thống nhất về lãnh thổ, về nguồn gốc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo nhưng không thể xây dựng 

thành một dân tộc thống nhất và bị tách ra thành nhiều dân tộc. Điều đó có thể thấy rõ ở một 

số tộc người thuộc vùng bán đảo Balkan hay Trung Cận Đông. Tại Việt Nam, các tổ chức 

và đối tượng cổ súy cho vấn đề phục quốc Chămpa của người Chăm vùng Nam Trung Bộ, 

hay cổ súy việc thiết lập nhà nước Khơ-me Crôm của người Khơ-me vùng Nam Bộ, nhà 

nước Đề Ga ở Tây Nguyên của một số tộc người tại chỗ, vương quốc Hmông của người 

Hmông ở vùng Tây Bắc cũng liên quan đến tình trạng này (Vương Xuân Tình, 2019, tr.248-

359).  

Mặc dù có vị trí quan trọng như đã nêu, song nhiều thập kỷ qua, việc nghiên cứu về 

ý thức quốc gia - dân tộc ở Việt Nam lại chưa được quan tâm đúng mức. Trong các công 

trình của khoa học xã hội nói chung và của dân tộc học nói riêng, ý thức dân tộc hay ý thức 

quốc gia - dân tộc hầu như chỉ được điểm qua, hoặc mới được khảo sát bước đầu như một 

thành tố của văn hóa quốc gia (National culture) ở khu vực biên giới. Ý thức đó cũng được 

đề cập trên báo chí, song chỉ là diễn ngôn tuyên truyền. 

Vùng biên giới, phần lớn là nơi hiểm trở, cách xa các trung tâm chính trị, kinh tế, 

xã hội và văn hóa. Chẳng hạn, tại vùng biên giới Việt - Trung, trải qua hàng nghìn năm 

lịch sử, đã xảy ra nhiều biến động, mâu thuẫn, xung đột về chủ quyền lãnh thổ giữa hai 

quốc gia. Các tộc người thiểu số nơi đây hầu hết có đồng tộc ở hai bên đường biên và quan 

hệ tộc người xuyên biên giới diễn ra sôi động. Trong nhiều thập kỷ qua, với chiến lược 

phát triển biên giới mềm và chính sách “Hưng biên phú dân, cường quốc mục lân” (Biên 

giới phát triển, dân giàu, nước mạnh, đẹp mắt láng giềng), nhà nước Trung Quốc đã đầu tư 

lớn cho vùng biên giới của nước mình. Chiến lược và chính sách đó khiến thương mại của 

Việt Nam với Trung Quốc thâm hụt; thu hút lao động, trong đó có lao động của các dân 
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tộc thiểu số của Việt Nam sang làm thuê ở Trung Quốc; tác động đến xã hội và văn hóa ở 

vùng biên giới của Việt Nam, kể cả về ý thức quốc gia - dân tộc của các tộc người tại vùng 

này.                        

          Từ lý do nêu trên, bài viết của chúng tôi sẽ góp phần nhận thức về vấn đề ý thức 

quốc gia - dân tộc và đề xuất định hướng nghiên cứu ở vùng biên giới của Việt Nam. Qua 

đó, bài viết cũng góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho xây dựng ý thức, đặc biệt là ý thức 

của cư dân vùng biên đối với quá trình kiến tạo quốc gia - dân tộc trong bối cảnh toàn cầu 

hóa, công nghiệp hóa và bảo vệ đất nước hiện nay.   

 2. Nghiên cứu ý thức quốc gia - dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam 

  2.1. Nghiên cứu ý thức quốc gia - dân tộc trên thế giới 

         Theo cách tiếp cận của UNESCO, quốc gia - dân tộc (Nation-State) gồm hai hợp 

phần: quốc gia (State) - nghiêng về thực thể chính trị; còn dân tộc (Nation) - nghiêng về thực 

thể văn hóa3. Còn Davidson (2016, p.ix) lại làm rõ hơn: dân tộc là bản sắc tập thể, và quốc 

gia là cấu trúc quyền lực chính trị. Tuy nhiên trong học thuật, một số học giả lại sử dụng 

thuật ngữ dân tộc với nghĩa tương đương các thuật ngữ quốc gia - dân tộc, hay quốc gia và 

ngược lại. Sở dĩ vậy, bởi nhiều ý kiến cho rằng, dân tộc hay quốc gia - dân tộc chỉ xuất hiện 

ở thời kỳ tư bản chủ nghĩa; và việc sử dụng khái niệm quốc gia - dân tộc là để gắn với sự 

quản trị của một nhà nước cụ thể, trong một giai đoạn lịch sử nhất định (dẫn theo Vương 

Xuân Tình, 2019, tr.273, 276-314). Mặt khác, như đã trình bày, trong quốc gia - dân tộc, hợp 

phần dân tộc nghiêng về thực thể văn hóa, nên ý thức về quốc gia - dân tộc chính là thuộc 

thực thể này. Theo đó, nhiều học giả sử dụng khái niệm ý thức dân tộc đồng nghĩa với ý thức 

quốc gia - dân tộc, hay ý thức quốc gia. Chẳng hạn, Davidson (2016, pp.40-50) trong tác 

phẩm “Quốc gia - dân tộc: ý thức và sự cạnh tranh” (Nation - States: Consciousness and 

Competition), khi đề cập về ý thức đó, cũng dùng khái niệm ý thức dân tộc (National 

consciousness). Bởi vậy trong tổng quan này, chúng tôi sẽ trình bày theo quan điểm về sự 

giao thoa ấy.  

 Về ý thức quốc gia - dân tộc 

Ý thức quốc gia - dân tộc (Consciousness of nation - state) có thể được xem là sự 

chia sẻ của các công dân gồm nhiều tộc người hay nhóm xã hội khác nhau trong một quốc 

gia - dân tộc về nhận thức, tình cảm, trách nhiệm đối với lãnh thổ và bản sắc văn hóa chung. 

Kế thừa ý kiến của một số học giả, Davidson biện luận, ý thức dân tộc khác với bản sắc 

 
3 Xem UNESCO: Nation-State, in http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/interna tional-

migration/glossary/nation-state/, truy cập ngày 2/7/2019. 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/interna%20tional-migration/glossary/nation-state/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/interna%20tional-migration/glossary/nation-state/
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dân tộc (National identity), bởi bản sắc dân tộc thường chú trọng đến các đặc điểm như về 

chính trị, lịch sử, địa lý, văn hóa; còn ý thức dân tộc là nói về tình trạng tâm lý bên trong. 

Ý thức dân tộc khác chủ nghĩa dân tộc tầm thường (Banal nationalism) vì chủ nghĩa này 

chỉ nhấn mạnh vào lòng trung thành với dân tộc hay với quốc gia. Ý thức dân tộc khác chủ 

nghĩa yêu nước (Patriotism), bởi đây chỉ là một khái niệm chính trị. Ý thức dân tộc cũng 

không phải chủ nghĩa dân tộc (Nationalism), hoặc chủ nghĩa dân tộc văn hóa (Cultural 

nationalism) vì chủ nghĩa dân tộc là một hiện tượng văn hóa nhưng mang hình thức chính 

trị, mặc dù có liên quan mật thiết đến chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc (Davidson, 

2016, pp.40-50).     

Redkina (2016, pp.19-24) lại cho rằng, ý thức dân tộc được hiểu như là tâm lý dân 

tộc, một dạng thức tâm hồn phức hợp có nguồn gốc lý tính hay phi lý tính, thuộc sở hữu 

của dân tộc. Nội hàm chính của ý thức dân tộc là bản sắc dân tộc với những ký ức lịch sử, 

tính bền vững của ngôn ngữ và văn hóa, tinh thần cống hiến cho thống nhất lãnh thổ và 

chủ nghĩa yêu nước. Quá trình cấu trúc đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đã tạo nên ý 

thức dân tộc; và khi nghiên cứu ý thức dân tộc, cần tập trung vào các yếu tố tư tưởng, tâm 

tính và phức hợp tâm lý dân tộc.  

Ý thức dân tộc là vấn đề được các quốc gia rất quan tâm trong quá trình xây dựng, 

bảo vệ đất nước. Theo Emerson (1959, p.97), đối với các cá nhân và nhóm, mối quan tâm 

về gia đình, bộ tộc, địa phương, tôn giáo hay kinh tế dễ lấn át lòng trung thành với dân tộc. 

Nghiên cứu ở Nigeria, Ozumba đã nhận xét: sự cản trở đất nước này trở thành một dân tộc 

lớn là do thiếu ý thức và bản sắc dân tộc, bị sa vào chủ nghĩa bộ lạc, bất bình đẳng trong 

quan điểm về nòi giống cai trị, nghèo đói do tham nhũng, đội ngũ lãnh đạo tồi, giáo huấn 

nhiều hơn làm, đứt gãy hệ thống giá trị (Ozumba, 2014).  

Trên thế giới, thời kỳ hiện đại, có hai giai đoạn lịch sử mà ý thức dân tộc đặc biệt 

được chú trọng, đó là giai đoạn sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai (còn gọi là giai đoạn 

hậu thực dân) và khi Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu (cũ) tan rã. Ở các 

giai đoạn này, do xuất hiện hàng loạt quốc gia độc lập mới, yêu cầu xây dựng ý thức dân 

tộc càng được đề cao.  

Một số tác giả nghiên cứu về các nước Châu Phi sau khi giành được độc lập thường 

cho rằng, chính sự xuất hiện và đô hộ của chủ nghĩa thực dân đã làm nảy sinh một ý thức 

chung trong các tầng lớp xã hội địa phương về sự khác biệt văn hóa giữa họ và giới cai trị 

thuộc địa. Ý thức đó biến thành tình cảm dân tộc và làm thức tỉnh giá trị văn hóa và dân 

tộc trong mỗi người. Quá trình đó thường được châm ngòi và thúc đẩy bởi các trí thức, nhà 

văn, nhà thơ bản xứ, những người mà thông qua ngòi bút của mình đã cố gắng cổ vũ ý thức 
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dân tộc bằng cách chuyển tải sự bất mãn của họ đối với chế độ thuộc địa và thân phận nô 

lệ, phụ thuộc của người dân. Ngay cả sau khi giành được độc lập, trong quá trình xây dựng 

quốc gia - dân tộc, các tác phẩm văn học, nghệ thuật vẫn được xem là đóng vai trò quan 

trọng trong việc thức tỉnh ý thức dân tộc của người dân châu Phi, đặc biệt là giới trẻ. Chính 

vì vậy, nhiều nghiên cứu có khuynh hướng tìm hiểu tư tưởng về ý thức dân tộc được sử 

dụng và thể hiện như thế nào qua nội dung các tác phẩm văn học của những nhà văn, nhà 

viết kịch nổi tiếng ở một số quốc gia châu lục này (Boadu, 2017, pp.181-294; Eko, 1989; 

Binebai, 2016, pp.104-118, pp.104-118). Vẫn tại Châu Phi, thường có định kiến cho rằng 

các tộc người vùng biên có sự cố kết tộc người mạnh hơn ý thức quốc gia. Qua khảo sát 

hai làng đều là người Hausa ở hai bên biên giới Nigeria và Niger, khu vực Tây Phi, Miles 

và Rocherfort (1991, pp.393-403) cho thấy, người dân vùng biên này không đặt bản sắc 

tộc người Hausa lên trên quốc gia của họ. Trên 60% người được hỏi đều cho rằng họ cảm 

thấy gần gũi với các tộc người trong cùng quốc gia dân tộc hơn là với người đồng tộc ở 

bên kia biên giới. Điều này cho thấy ý thức công dân đã tạo nên một sự khác biệt trong 

nhận thức chính trị của các cư dân nơi đây. Qua đó, các tác giả khuyến nghị cần có nhiều 

nghiên cứu ở các vùng liên biên giới khác để làm rõ quá trình ảnh hưởng của nhà nước và 

hội nhập quốc gia ở các nước phát triển.      

Tại Đông Âu (cũ), sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa tan rã, các nhà 

nước độc lập mới đã tăng cường xây dựng ý thức dân tộc. Kuzminich (2006-2007, pp.5-

12) cho biết, năm 2006, ở Belarus đã diễn ra cuộc thảo luận về vấn đề “Vị trí của ý thức 

dân tộc trong xây dựng công dân Belarus”. Có ba câu hỏi liên quan: (1) Ý thức dân tộc là 

gì; (2) Các tư tưởng khác như tôn giáo có thể tạo nên sự thống nhất của người Belarus hay 

không; (3) Ý thức dân tộc có ảnh hưởng đến việc xây dựng hành động của cá nhân như thế 

nào và vị trí của ý thức dân tộc trong xây dựng công dân ra sao? Qua thảo luận, ngoài nêu 

quan niệm về ý thức dân tộc, các ý kiến thống nhất cho rằng, biên giới của cộng đồng không 

phải là rào cản ý thức dân tộc, bởi ý thức đó dựa trên cơ sở giá trị của quốc gia trong điều 

kiện phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở giai đoạn hậu công nghiệp; và ý thức dân tộc ảnh 

hưởng đến vị thế của công dân (dẫn theo Vương Xuân Tình, 2019, tr.292-298).           

Trong các nước trên thế giới, nước Mỹ rất coi trọng ý thức dân tộc, bởi đây là quốc 

gia của những người nhập cư. Với bối cảnh các nhóm cư dân ở hàng trăm nước khác 

nhau, có nguồn gốc chủng tộc, tộc người và văn hóa khác nhau đến sinh sống, nước Mỹ 

cần có sự thống nhất của công dân, trước hết là thống nhất về ý thức dân tộc. Sự thống 

nhất này được thực hiện qua tư tưởng đồng hóa yêu nước (Patriotic assimilation), hay 

còn gọi là Mỹ hóa (Americanization) (Fonte, 2015). 
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Ở Đông Nam Á, kể từ sau khi giành được độc lập, ý thức dân tộc vẫn tiếp tục được 

nhiều quốc gia đề cao trong quá trình xây dựng đất nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, 

dưới tác động của toàn cầu hóa và khu vực hóa. Singapore đã xây dựng chương trình giáo 

dục quốc gia, trong đó chú trọng giáo dục công dân với 4 mục tiêu chính: (1) Nuôi dưỡng 

ý thức, lòng tự hào và tự tôn là người Singapore; (2) Hiểu được Singapore đã thành công 

như thế nào trong giải trừ xung đột để trở thành dân tộc; (3) Hiểu được những thách thức, 

cản trở và tổn thương riêng khiến Singapore không giống các quốc gia khác; (4) Truyền cảm 

những giá trị cơ bản trong đời sống của người Singapore và tin tưởng vào sự thắng lợi, 

thành công, hạnh phúc (Sim and Print, 2005, pp.58-73; Ryan and Tony, 2006). Bên cạnh 

đó, có nhiều hoạt động để nâng cao ý thức dân tộc cho công dân của nước này sinh sống ở 

nước ngoài qua Quỹ quốc tế Singapore (Singapore International Foundation), nhằm giúp 

họ kết nối với quốc gia Singapore. Quỹ đó cung cấp xuất bản phẩm, băng đĩa, xây dựng 

kênh truyền hình, tạo lập câu lạc bộ và hội đoàn để có được một Singapore thu nhỏ (Little 

Singapore) ở những nơi xa đất nước với khoảng cách từ 5.000km (Kong, 1999 pp.563-589).  

 Về ý thức quốc gia - dân tộc của các tộc người thiểu số trong quốc gia đa tộc người 

ở vùng biên 

Trong quá trình xây dựng quốc gia - dân tộc (Nation - State building), các nhà nước 

đều chú ý kiến tạo ý thức quốc gia - dân tộc cho cộng đồng cư dân mà họ quản trị. Ý thức 

này có thể được kế thừa từ các yếu tố của lịch sử, song nhìn chung, không phải tự nhiên 

được bồi đắp. Scott (2009) đã lập luận, cư dân ở vùng Zomia - vùng miền núi rộng lớn trải 

dài từ phía Đông của Ấn Độ đến tận Tây Nguyên của Việt Nam, trước năm 1945 có truyền 

thống vô chính phủ, bất tuân sự cai trị của các nhà nước ở vùng thấp và bảo vệ quyền của họ 

để tự quản trị. Bởi theo tác giả, đây là vùng có sự chia sẻ về suy nghĩ, lối sống và gắn kết lâu 

dài về văn hóa. Họ sống phân tán thành từng nhóm nhỏ. Những tổ chức xã hội do họ xây 

dựng mang đậm sắc thái địa phương. Mặt khác, vì có đặc thù về điều kiện tự nhiên, lịch sử, 

chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa như đã nêu, lại ít giao lưu với vùng thấp và ít chịu ảnh 

hưởng của vùng thấp, nên đây chính là nơi của những con người xa lánh văn minh, với hệ 

thống canh tác, với văn hóa, tôn giáo và hệ thống quản trị riêng. Các nhà nước ở vùng thấp 

trên thực tế cũng chưa khi nào đặt được ách cai trị lên vùng Zomia bằng những công cụ như 

thuế khóa hay bắt phu, bắt lính. Đây còn là môi trường tốt để con người trốn tránh - thậm chí 

cho cả những người ở đồng bằng bị trấn áp, không chịu sự cai trị của nhà nước ở vùng thấp 

và sẵn sàng nổi loạn chống lại nếu xâm phạm đến lợi ích và tự do của họ. 

 Qua tìm hiểu về người Khmú ở Bắc Lào; các dân tộc Hmông, Thái và Tày ở Bắc Việt 

Nam; các dân tộc Hani, Yi, Dai (Tai Lue) và Hani (Akha) ở Xishuangbanna thuộc Vân Nam 

Trung Quốc, Forsyth và Michaud (2011, pp.1-27) cho rằng, các tộc thiểu số có quan hệ xuyên 
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quốc gia liên quan đến mối quan hệ buôn bán và văn hóa hơn là chịu khuôn bó vào bên trong 

đường biên. Khi nghiên cứu việc buôn bán ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Turner 

(2010, pp.265-287) lại chứng minh, mối quan hệ của cư dân vùng cao với vùng thấp tồn tại 

từ lâu đời, không phải người dân vùng cao sống biệt lập như luận điểm của Scott. Buôn bán 

có thể bị gián đoạn thời gian ngắn, song diễn ra thường xuyên qua những con đường nhỏ, 

mặc dù bị nhà nước cấm đoán. Việc buôn bán không bị giới hạn bởi biên giới chính trị, mà 

dựa vào mối quan hệ văn hóa xuyên biên giới, quan hệ xã hội như dòng họ và hôn nhân, sự 

di động xuyên biên giới và trao đổi kinh tế (dẫn theo Vương Xuân Tình, 2018, tr.119-148). 

 Vẫn trong xây dựng ý thức quốc gia - dân tộc, các nhà nước luôn chú trọng đến những 

tộc người ở vùng biên. Đây là nơi xa trung tâm quyền lực, nhà nước khó kiểm soát, dễ bùng 

nổ xung đột với nhà nước láng giềng và thường có những tộc người vắt ngang đường biên, 

thuộc về công dân của hai quốc gia. Bởi vậy, lòng trung thành của họ với quốc gia - dân tộc 

mà họ thuộc về luôn là vấn đề mà nhà nước của họ phải quan tâm, và cũng là thách thức khi 

có xung đột giữa hai quốc gia. Xem xét chính sách của Trung Quốc với vùng biên giới, 

Yufan Hao và Bill cho biết, vùng này có các dân tộc thiểu số, đe dọa đến tính toàn vẹn về 

chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Sự quan tâm của nhà nước Trung Quốc đến vùng biên 

giới xuất phát từ hai nguyên nhân chính: tính toàn vẹn, chủ quyền quốc gia (như vùng Tây 

Tạng, Tân Cương) và vấn đề về năng lượng (với các nước vùng Trung Á, Nga, Myanmar) 

(Yufan Hao and Bill, 2010). Quan tâm sâu hơn về vấn đề biên giới giữa Trung Quốc và Ấn 

Độ, Kurian nêu quan điểm: những cộng đồng tại vùng biên luôn là trung tâm của những suy 

nghĩ mới về vùng biên. Còn các tộc người ở vùng biên giới Ấn Độ - Trung Quốc thường có 

hoạt động nổi loạn, trở thành một phần của những trò chơi lớn (Big game) của hai quốc gia. 

Bởi vậy, ý thức về quốc gia - dân tộc của họ là vấn đề được cả hai nhà nước rất coi trọng 

(Kurian, 2019). 

 Có thể nói, trong số các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, Myanmar là nước gặp 

rất nhiều khó khăn khi xây dựng ý thức quốc gia - dân tộc đối với các tộc người thiểu số, 

nhất là các tộc thiểu số vùng biên. Tại nơi đây trong khoảng 6 thập kỷ kể từ sau năm 1945, 

nhiều cuộc chiến tranh đã diễn ra giữa quân chính phủ và quân của các tộc người thiểu số, 

nhất là vùng biên giới Myanmar - Trung Quốc (Ah, 2003, p.3). Trong những năm 1980, đã 

diễn ra nhiều phong trào đòi ly khai khỏi Liên bang Myanmar của các dân tộc Karen, Shan, 

Kachin. Chính phủ quân sự luôn nghi ngờ họ có mưu đồ ly khai và xem điều này như là lý 

lẽ cho những chính sách đàn áp thô bạo. Xung đột vũ trang và nội chiến giữa nhà nước với 

các dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau cho thấy chính sách đồng hóa 

cưỡng bức sắc tộc thông qua tiến trình xây dựng quốc gia - dân tộc theo quan điểm “một 

tôn giáo, một ngôn ngữ và một tính cách sắc tộc” là không phù hợp với những đất nước đa 
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dân tộc, tôn giáo và đa văn hóa như Liên bang Myanmar. Ngoài ra, có thể thấy Trung Quốc 

cũng có ảnh hưởng lớn đối với một số nhóm nổi dậy dọc biên giới hai nước. Sức mạnh của 

quân nổi dậy tăng lên một phần nhờ việc mua vũ khí và có nguồn tài trợ từ Trung Quốc 

cũng như bán tài nguyên (gỗ và đá quý) tại khu vực biên giới. Trong bối cảnh đó, ý thức 

về quốc gia - dân tộc của những nhóm ly khai này cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ (Viện 

Nghiên cứu tư vấn và phát triển, 2018, tr.73-89). Xem xét ý thức và sự trung thành của các 

dân tộc thiểu số với quốc gia - dân tộc ở Myanmar, Ah (2003, p.3) đã nhận xét: khi nhà 

nước Myanmar yếu kém thì ảnh hưởng của nó với các tộc người này cũng bị hạn chế.  

           Ảnh hưởng quan điểm của James Scotts về vùng Zomia, nghiên cứu ở biên giới Lào, 

Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Myanmar, Bourdier và cộng sự (2014, pp.66-68) nêu 

vấn đề: sau Chiến tranh thế giới thứ hai, có phải Zomia mất đi? Câu trả lời của các tác giả 

là không. Bởi cư dân thuộc vùng Zomia nay ở trong biên giới các quốc gia, và vẫn mang 

đặc tính của họ. Dưới tác động của giao lưu vùng biên giới, họ vẫn giữ một số truyền thống 

văn hóa. Nghiên cứu về người di cư xuyên biên giới ở vùng Đông Nam Á, Boutry (2016, 

pp.69-81) lập luận: sống trong biên giới quốc gia phải thuộc về hệ thống hành chính và 

theo luật pháp của quốc gia đó. Song, tại nhiều nước Đông Nam Á lại cho thấy, người di 

cư được đảm bảo bởi người trung gian, người có quyền lực ở địa phương nơi họ tới. Không 

gian xã hội của người di cư ở miền Nam Thái Lan bao gồm vùng biên giới trên đất liền và 

trên biển từ Nam Thái Lan đến Malaysia, Singapore và cả Australia. Thực trạng đó tạo nên 

nhiều loại hình biên giới, đó là biên giới hành chính, biên giới tộc người, biên giới văn hóa 

trong một khu vực đa tộc người. Dân di cư Myanmar làm nghề đánh cá không chịu sự quản 

lý chặt chẽ về hành chính của chính quyền ở Bangkok hay Rangoon, và không chịu sự 

kiểm soát của luật pháp quốc tế. Tình trạng này có cội nguồn lịch sử, bởi vùng vịnh Thái 

Lan - Malaysia nằm trên đường biển thông thương từ Đông sang Tây, và nơi đây trong lịch 

sử đã rất khó kiểm soát. Điều đó rõ ràng ảnh hưởng đến ý thức công dân của những người 

di cư xuyên biên giới.       

 Tổng quan trên đây cho thấy, ý thức quốc gia - dân tộc là vấn đề được nhiều học giả 

trên thế giới quan tâm. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn ít những công trình nghiên cứu 

chuyên sâu về ý thức quốc gia - dân tộc của các tộc người thiểu số, đặc biệt với các tộc 

người thiểu số ở vùng biên giới. Trong số các công trình mà tổng quan này đề cập, đáng 

lưu ý là nghiên cứu của Ah (2003) về ý thức dân tộc và lòng trung thành của một nhóm địa 

phương của dân tộc Karen với quốc gia, song chỉ ở khu vực thủ đô Rangoon của Myanmar. 

Điều đáng lưu ý là tác giả đã tiến hành nghiên cứu định lượng thông qua bảng hỏi với nội 

dung phong phú nhằm tìm hiểu tâm lý, quan điểm, tình cảm của người Karen với quốc gia 

- dân tộc, như khả năng sử dụng ngôn ngữ quốc gia; tiếp nhận thông tin trên truyền thông 
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quốc gia; hiểu biết về văn học và lịch sử Myanmar; hiểu biết và thái độ đối với lãnh tụ 

chính trị của Myanmar; giả định sự ủng hộ về việc thắng hay thua trong chiến tranh và 

trong thể thao giữa Myanmar với các nước láng giềng; cảm giác sống ở Myanmar so với 

việc nếu phải sống tại nước khác như thế nào; quan điểm về hôn nhân hỗn hợp tộc người, 

nhất là với người Miến - dân tộc đa số; đánh giá về chương trình giáo dục quốc gia; số bạn 

bè là người dân tộc đa số; sự quan tâm đến những vấn đề chính trị; tự xác định bản sắc của 

tộc người mình; đánh giá có hay không sự phân biệt trong chính sách của chính phủ với 

dân tộc thiểu số... Cách tiếp cận và phương pháp nêu trên sẽ làm phong phú thêm cách thức 

tương tự mà chúng tôi đã từng nghiên cứu ở vùng biên giới của Việt Nam (Vương Xuân 

Tình chủ biên, 2014; Vương Xuân Tình chủ biên, 2018).                

2.2. Nghiên cứu ý thức quốc gia - dân tộc ở Việt Nam  

Ở Việt Nam, mặc dù vấn đề ý thức quốc gia - dân tộc được đề cập trên các diễn đàn 

và báo chí nhưng chủ yếu là diễn ngôn mang tính tuyên truyền. Đến nay, tâm lý học và dân 

tộc học/nhân học là hai ngành có quan tâm nghiên cứu nhiều hơn về chủ đề này. Tuy nhiên, 

phần lớn các công trình lại có xu hướng bàn thảo những vấn đề khái niệm, lý luận nhiều 

hơn là nghiên cứu thực nghiệm.  

Khi xem xét về ý thức quốc gia từ góc độ tâm lý học, Vũ Dũng cho rằng: “Ý thức 

quốc gia là ý thức về đất nước mình và được thể hiện rõ nhất qua tình yêu đất nước, lòng 

tự hào đất nước và tinh thần sẵn sàng hy sinh khi đất nước đứng trước các nguy cơ đe dọa” 

(Vũ Dũng, 2009, tr.1-10). Còn Lý Hành Sơn xác định, nhận thức về quốc gia có thể hiểu 

là tri thức về đất nước, về lãnh thổ quốc gia cùng các yếu tố tự nhiên và xã hội trong lãnh 

thổ đó, về các di tích và di sản văn hóa cùng các anh hùng tiêu biểu, nhất là lãnh tụ của đất 

nước, kể cả những tri thức mang tính bản sắc tiêu biểu của một số tộc người cùng sinh sống 

trong quốc gia ấy. Tác giả cho rằng, ý thức quốc gia gồm nhiều yếu tố, nhiều lĩnh vực, 

nhiều cấp độ, có tính xuyên suốt, liên tục. Có thể kể một số khía cạnh trong ý thức quốc 

gia như: (1) Ý thức về lãnh thổ cùng các đặc điểm tự nhiên, xã hội, văn hóa, nguồn lực của 

quốc gia; (2) Ý thức về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, môi trường 

sinh thái của quốc gia; các quan hệ của quốc gia mình với quốc gia khác; (3) Ý thức về gia 

đình, dòng họ, làng xã, tộc người, quốc gia mình trong tương quan với quốc gia khác; (4) 

Các chiều cạnh thể hiện ở mỗi cá nhân, nhóm xã hội hoặc tộc người trong quốc gia về các 

mối quan hệ của quốc gia với họ thông qua các quy định, chính sách, đội ngũ những người 

đại diện nhà nước và thực thi công việc nhà nước, kể cả các chính sách với quốc gia khác 

và người trong nước sống ở nước khác do có mối tương quan lợi ích và quan hệ giữa họ; 

(5) Tính xuyên suốt và liên tục thể hiện ở ý thức về truyền thống quá khứ, lịch sử phát triển 
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của quốc gia, bối cảnh hiện tại và thời gian tới trong mối quan hệ với các quốc gia, các tổ 

chức quốc tế... (Lý Hành Sơn, 2019, tr.67-83; Lý Hành Sơn, 2020, tr.145-168). 

Ngoài những công trình nêu trên, rải rác trong một số nghiên cứu dân tộc học đã đề 

cập đến vấn đề ý thức quốc gia - dân tộc. Khi xem xét vai trò của tiếng phổ thông ở vùng 

biên giới phía Bắc, nghiên cứu của các tác giả Chu Thái Sơn, Trần Văn Hà cho thấy vị thế 

tiếng phổ thông ở các tộc người vùng biên còn yếu, từ đó ảnh hưởng đến phát triển kinh tế 

- xã hội và an ninh quốc gia tại khu vực này (Chu Thái Sơn, 1987, tr.285-298; Trần Văn 

Hà, 2005, tr.35-41). Cùng với ngôn ngữ, một số nghiên cứu còn tìm hiểu ý thức quốc gia - 

dân tộc thể hiện qua mối quan tâm đến đời sống chính trị của đất nước, qua chấp hành pháp 

luật hay các quy định trong quan hệ xuyên biên giới ở một số tộc người như người Khơ-

me ở biên giới Tây Nam và người Hà Nhì ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Tuy 

nhiên, vấn đề này chỉ mới được điểm qua bởi chủ đề nghiên cứu chính của các tác giả là 

bản sắc tộc người hay quan hệ xuyên biên giới ở các tộc người này (Nguyễn Văn Thắng, 

2010; Vương Xuân Tình, 2010). 

Trong công trình “Văn hóa với phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam”, 

Vương Xuân Tình và cộng sự đã nghiên cứu ý thức quốc gia - dân tộc của 6 cộng đồng 

làng thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Hmông, Chăm và Khơ-me tại ba vùng biên giới Việt - 

Trung, Việt - Lào và Việt Nam - Campuchia. Để xem xét vấn đề này, các tác giả đã khảo 

sát khả năng của người dân trong sử dụng tiếng phổ thông, việc sử dụng và hiểu biết của 

họ về các biểu tượng văn hóa quốc gia (quốc kỳ, quốc ca, lãnh tụ, thủ đô). Qua đó, tác giả 

cho rằng, ý thức quốc gia - dân tộc của nhiều người dân được nghiên cứu trong cộng đồng 

Khơ-me và Chăm ở vùng biên giới Campuchia chưa cao (Vương Xuân Tình chủ biên, 

2014).  

Nghiên cứu về quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam 

trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tác giả Vương Xuân Tình 

và đồng nghiệp cũng đã nghiên cứu 4 cộng đồng làng của người Nùng, Hmông, Pu Péo và 

Khơ-me để xem xét mối quan hệ của các cộng đồng tộc người tại các điểm nghiên cứu với 

cộng đồng quốc gia - dân tộc trên các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. 

Nghiên cứu tập trung phân tích cá nhân, gia đình, cộng đồng của tộc người tham gia, gắn 

kết như thế nào với cộng đồng quốc gia - dân tộc qua các chiều cạnh như sử dụng ngôn 

ngữ phổ thông, ý thức về quốc gia - dân tộc, tiếp nhận, sử dụng các kênh thông tin của quốc 

gia và hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở. Về ý thức quốc gia - dân tộc, do khuôn khổ 

hạn hẹp của đề tài, nghiên cứu chỉ tìm hiểu nhận thức của người dân về lãnh tụ/lãnh đạo 

đất nước, về thủ đô, cùng việc nhận thức và sử dụng quốc kỳ, quốc ca trong đời sống. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt mức độ hiểu biết về lãnh tụ/lãnh đạo, về quốc kỳ, 
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quốc ca và thủ đô ở các dân tộc. Trong 5 dân tộc được nghiên cứu, người Hmông và người 

Khơ-me có chỉ báo về nhận thức và sử dụng các biểu tượng của quốc gia - dân tộc thấp 

nhất. Nguyên nhân chính là do khả năng sử dụng ngôn ngữ phổ thông của đồng bào ở hai 

tộc người này kém hơn các tộc người khác (Vương Xuân Tình chủ biên, 2018). 

Ý thức quốc gia - dân tộc còn được nhìn nhận trong một số nghiên cứu khác về quan 

hệ dân tộc. Đến nay, đã có những công trình nghiên cứu liên quan đến quan hệ dân tộc ở 

nhiều vùng và nhiều tộc người, đặc biệt là ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. 

Đây là nơi mà các thế lực thù địch đã từng kích động đồng bào dân tộc thiểu số bạo động, 

đòi tự trị, ly khai. Khi nghiên cứu, bàn luận về quan hệ tộc người ở từng vùng, các tác giả 

cũng đề cập tới ý thức quốc gia - dân tộc, coi đó là vấn đề then chốt đối với sự toàn vẹn lãnh 

thổ, công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. Tuy nhiên, những phân tích 

về ý thức quốc gia - dân tộc từ góc độ của các nghiên cứu này còn hạn chế vì chưa có nghiên 

cứu chuyên sâu (Vương Xuân Tình, Nguyễn Văn Minh, 2009; Phạm Quang Hoan và cộng 

sự, 2015; Lâm Bá Nam, Đậu Tuấn Nam, 2016, tr.76-81). 

Có thể nói, những nghiên cứu trên đây là khảo sát bước đầu về ý thức quốc gia - dân 

tộc. Mặc dù mẫu nghiên cứu của các công trình này còn nhỏ, tính đại diện chưa cao và ý 

thức quốc gia - dân tộc trong các nghiên cứu  mới chỉ được xem xét như một thành tố của 

văn hóa quốc gia, nhưng đã gợi mở, đặt ra vấn đề cấp thiết cần đi sâu tìm hiểu hơn nữa về 

chủ đề này.      

 3. Cách tiếp cận, lý thuyết và khung phân tích trong nghiên cứu ý thức quốc 

gia - dân tộc của các tộc người ở vùng biên giới của Việt Nam 

  3.1. Cách tiếp cận 

         Nghiên cứu có thể sử dụng hai cách tiếp cận. Một là, tiếp cận từ góc độ nhân học/dân 

tộc học. Tiếp cận này chú trọng tính tộc người trong ý thức tộc người với ý thức quốc gia 

- dân tộc. Theo đó, nghiên cứu sẽ nhận diện và phân tích những nét tương đồng, khác biệt 

về ý thức tộc người với ý thức quốc gia - dân tộc của các tộc người liên quan đến đặc điểm 

lịch sử, văn hóa và xã hội vùng biên giới. Hai là, tiếp cận vùng. Tính đặc thù của vùng địa 

lý cảnh quan, vùng kinh tế - xã hội, dân tộc - lịch sử... có ảnh hưởng đến ý thức tộc người 

với ý thức quốc gia - dân tộc. Tùy từng vùng biên mà có những đặc trưng về điều kiện tự 

nhiên, lịch sử, phân bố tộc người, phát triển kinh tế, giao lưu quốc tế, quan hệ dân tộc và 

quan hệ quốc gia qua đường biên giới. Do đó, cần có tiếp cận vùng và so sánh để nhận diện 

rõ hơn những đặc điểm của vấn đề ý thức tộc người với ý thức quốc gia - dân tộc, từ đó có 

khuyến nghị chính sách phù hợp với thực tiễn của vùng biên giới được nghiên cứu. 

        3.2. Lý thuyết áp dụng 
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         Nghiên cứu này có thể áp dụng hai lý thuyết: Lý thuyết không gian xã hội vùng biên 

và lý thuyết về ý thức quốc gia - dân tộc để tìm hiểu ý thức quốc gia - dân tộc của các cư 

dân thuộc các nhóm tộc người được nghiên cứu.  

          Lý thuyết không gian xã hội và không gian thứ ba ở vùng biên 

 Vào đầu thế kỷ XX, Henri Lefebvre, nhà khoa học người Pháp đã nỗ lực xây dựng 

một ngành khoa học “nghiên cứu không gian xã hội”. Dựa trên quan điểm  duy vật Mác 

xít, Lefebvre cho rằng nếu không gian tự nhiên là một “tác phẩm” do thiên nhiên “sáng tạo 

ra”, thì không gian xã hội là do con người “sản xuất ra”. Theo ông, một vật được sáng tạo 

là “tác phẩm” mang tính độc nhất, không lặp lại. Thế giới vật chất là thế giới của những sự 

vật được thiên nhiên sáng tạo, không lặp lại; còn thế giới xã hội là thế giới của những sự 

vật do con người làm ra. Chúng được sản sinh bởi các lực lượng sản xuất, bằng các phương 

tiện sản xuất và thông qua các phương thức sản xuất. Vì vậy, những “sản phẩm” thế giới 

xã hội đó có thể lặp lại (tức có thể được “sản xuất hàng loạt”). Tương tự, không gian xã 

hội cũng là những không gian do con người sản sinh ra bởi các lực lượng sản xuất, bằng 

các phương tiện sản xuất và thông qua các phương thức sản xuất. Theo Lefebvre, không 

gian xã hội là một sản phẩm xã hội.  

 Lefebvre chỉ ra rằng không gian xã hội liên quan chặt chẽ đến sự xuất hiện của tri 

thức, văn hóa và tích luỹ tư bản. Do vậy, không gian xã hội trong quan niệm của ông có cả 

đặc tính văn hóa và có thể gọi đó là không gian văn hóa - xã hội. Lefebvre cũng cho rằng 

mỗi xã hội, mỗi khu vực và mỗi địa phương đều sản xuất cho mình một không gian riêng. 

Chẳng hạn, không gian đô thị với tư cách là trung tâm, khác không gian nông thôn với tư 

cách là các khu vực ngoại vi. Yếu tố quan trọng làm cho các không gian khác nhau chính 

là các mối quan hệ xã hội, quan hệ sản xuất hay lực lượng sản xuất (Lefebvre, 1991,pp.26, 

86).  

 Kế thừa và phát triển khái niệm không gian xã hội của các học giả đi trước, trong 

tác phẩm Không gian xã hội vùng Đông Nam Á, nhà dân tộc học người Pháp Condominas 

(1997, tr.16) đã đưa ra một định nghĩa về không gian xã hội “là cái không gian được xác 

định bởi tập hợp các hệ thống quan hệ đặc trưng cho một nhóm người nào đó”. “Các hệ 

thống quan hệ đặc trưng” ấy, theo tác giả, gồm: những mối liên hệ với không gian (môi 

trường tự nhiên) và thời gian (nhịp điệu sản xuất, chu kỳ nghi lễ trong một năm), những 

mối quan hệ về trao đổi của cải, những mối quan hệ về giao tiếp (ngôn ngữ và chữ viết), 

những mối quan hệ họ hàng và xóm giềng. Các “hệ thống quan hệ đặc trưng” trong cách 

diễn đạt của Georges Condominas chính là các hoạt động, các kiểu ứng xử làm nên lối sống 

của một cộng đồng trong một phạm vi không gian nhất định. Bởi nội hàm quan niệm không 
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gian xã hội của Condominas thiên về văn hóa như vậy, nên thực chất không gian xã hội theo 

cách diễn giải của ông cũng chính là không gian văn hóa - xã hội.  

 Ngoài ra, không gian xã hội - theo Condominas, bên cạnh những chiều cạnh vốn có 

như mang tính không gian và thời gian, còn mang tính lịch sử và mang tính tộc người. 

Chính vì vậy, người Mnông Gar quan niệm về không gian xã hội khác người Ê-đê hay 

người Kinh. Hơn nữa, tác giả cũng đưa ra hai loại hình không gian xã hội: không gian xã 

hội giới hạn (chỉ là một hệ thống quan hệ duy nhất), và không gian xã hội rộng (bao gồm 

nhiều hệ thống quan hệ). Đóng góp quan trọng của thuật ngữ này là sự bổ sung cho cách 

tiếp cận khác về một cộng đồng, ngoài cách tiếp cận thông qua những giá trị văn hóa truyền 

thống trong dân tộc học. Không gian xã hội mang cả chiều cạnh không gian và thời gian. 

Biên độ của nó luôn thay đổi tùy thuộc vào điều kiện lịch sử, đặc điểm kinh tế, xã hội của 

một cộng đồng. Ẩn chứa trong mỗi không gian này là các mạng lưới quan hệ đa tầng. Đây 

chính là những tiền đề quan trọng cho việc hình thành các khái niệm mạng lưới xã hội, vốn 

xã hội, giao thoa văn hóa, hay quan hệ xuyên biên giới ở người Mnông Gar nói riêng và 

các tộc người thiểu số ở Việt Nam nói chung. 

Áp dụng lý thuyết nêu trên trong nghiên cứu, một số tác giả cũng quan niệm vùng 

biên giới là không gian xã hội, bởi đây là quá trình được mở rộng bằng chia sẻ của cộng 

đồng. Theo Scott (2014), phạm vi không gian xã hội mang đặc tính của sự thích ứng với 

áp lực bên ngoài, sự tương tác với tác nhân khác; thiết lập hậu chính trị của khu vực, lãnh 

thổ và quan hệ cộng đồng nhằm quản lý mâu thuẫn lãnh thổ của tư bản toàn cầu. Turner 

(2010, pp.265-287) cũng xác nhận, việc buôn bán không bị giới hạn bởi biên giới chính trị, 

mà dựa vào mối quan hệ văn hóa xuyên biên giới, quan hệ xã hội như dòng họ và hôn nhân, 

di động xuyên biên giới, trao đổi kinh tế. Còn Faist (2016, pp.1-36) lại cho rằng, thuật ngữ 

không gian xã hội xuyên quốc gia không chỉ đề cập đến quan hệ nhà nước - nhà nước, mà 

còn gồm quan hệ phi chính phủ. Đó là sự liên kết xã hội (Social ties), như liên kết giữa các 

cá nhân, nhóm, tôn giáo. Đó còn là liên kết biểu tượng (Symbol ties): sự tham gia của mọi 

người với ý nghĩa cộng đồng, ký ức cộng đồng, mong đợi cho tương lai, diễn giải tập thể. 

Ngôn ngữ là điển hình cho liên kết biểu tượng. Liên kết xã hội và biểu tượng thường diễn 

ra với những người đồng ngôn ngữ, cảnh ngộ, văn hóa. Loại hình của không gian xuyên 

quốc gia có mức thấp như mạng lưới (đối với người buôn bán, trí thức, luật sư); mức cao 

là thiết chế (nhóm họ hàng, gia đình, cộng đồng, tổ chức - tôn giáo, doanh nghiệp). Đối với 

sự tiến hóa của không gian xã hội xuyên quốc gia, kỹ thuật có vai trò to lớn. Văn hóa, 

truyền thông và cuộc sống xã hội thường ngày có tác động đến loại hình không gian xã hội 

đó (Faist, 2016, pp.1-36).  

Phát triển tư tưởng khoa học đã nêu, một số tác giả như Abraham và Van Schendel, 

Van Houtum và Struver, Thomas Nail đã xây dựng lý thuyết không gian thứ ba ở vùng 
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biên. Đó là, đường biên giới lãnh thổ được hai nhà nước xác định đã thúc đẩy sự ra đời của 

không gian thứ ba, tức không gian vừa chia tách, vừa bắc cầu giữa hai quốc gia ở cùng một 

thời điểm. Không gian này có bốn đặc trưng: Thứ nhất, là nơi không rõ ràng về tính chủ 

quan chính trị (Political subjectivities) của người vùng biên, bởi họ diễn giải và ứng xử với 

luật pháp theo lợi ích của mình; Thứ hai, sự di động của biên giới, tức biên giới có thể bị 

thay đổi do chiến tranh, hoặc bị tác động của thiên nhiên, như thay đổi dòng chảy của con 

sông là đường biên; Thứ ba, sự biến động về dòng người qua biên giới khiến việc quản lý 

rất khó khăn; Thứ tư, từ bối cảnh nêu trên, phân tích biên giới không chỉ về không gian, 

thời gian, mà còn cả tính chủ quan chính trị của người dân, bởi tính chủ quan chính trị tạo 

nên bản chất của không gian thứ ba (dẫn theo Vương Xuân Tình, 2020, tr.36-51).   

 Nghiên cứu về ý thức quốc gia - dân tộc của các tộc người vùng biên giới ở Việt 

Nam, có thể vận dụng quan điểm của Lefebvre, Condominas, Scott, Nail và các tác giả 

khác về không gian xã hội, nhất là không gian thứ ba để miêu tả, giải thích sự tương tác 

nhiều chiều của các cư dân vùng biên trong một không gian vùng biên đặc thù, chịu nhiều 

ảnh hưởng của điều kiện địa lý, các yếu tố lịch sử, bối cảnh chính trị - xã hội, các chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội khác nhau của Việt Nam và nước láng giềng, cũng như các 

định chế quốc tế và quá trình toàn cầu hóa. 

 Lý thuyết về ý thức quốc gia - dân tộc 

         Lý thuyết về ý thức quốc gia - dân tộc cần đặt trong lý thuyết xây dựng quốc gia - 

dân tộc. Trong nhiều nghiên cứu, xây dựng quốc gia - dân tộc (Nation-state building) đồng 

nghĩa với xây dựng quốc gia (State bulding) hay xây dựng dân tộc (Nation building) 

(Vương Xuân Tình, 2019, tr.273-318). Vì vậy, những dẫn liệu liên quan đến đề xuất này 

được đặt trong bối cảnh đó, và đều có ý nghĩa khi thảo luận về lý thuyết xây dựng quốc gia 

- dân tộc.  

         Theo Smith (1991), có hai mô hình dân tộc, đó là dân tộc ở phương Tây và ngoài 

phương Tây. Dân tộc ở phương Tây là do phát triển nội tại, còn dân tộc ngoài phương Tây 

ra đời trong thời kỳ hậu thực dân, được tầng lớp tinh hoa bản địa kiến tạo. Đồng tình với 

nhiều quan điểm, Stephenson (2005) còn cho rằng, xây dựng dân tộc là sự tiến hóa 

(Evolution), không phải cuộc cách mạng (Revolution) vì diễn ra lâu dài; là quá trình xã hội 

chứ không phải được gây dựng từ bên ngoài. Xây dựng dân tộc gắn với việc xây dựng nhà 

nước, với dân chủ hóa, hiện đại hóa, phát triển chính trị, tái xây dựng của hậu xung đột, và 

xây dựng hòa bình.   

Raphael Utz xác định, có ba nhân tố bảo đảm sự thành công trong xây dựng dân tộc, 

đó là: (1) Chủ nghĩa dân tộc và dân chủ; (2) Sự liên kết của đội ngũ tinh hoa; (3) Thể chế 

về biểu tượng. Tác giả còn cho rằng, xây dựng dân tộc chính là quá trình can thiệp văn hóa, 

tức xây dựng các đặc trưng chung, kể từ giới tinh hoa đến người dân (Utz, 2005, pp.632-
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641). Còn theo Craig Calhoun, có 10 yếu tố để tạo thành dân tộc, đó là: (1) Có biên giới, 

lãnh thổ, dân số; (2) Một thực thể không chia cắt; (3) Độc lập, hay hướng đến độc lập tự 

chủ để bình đẳng với nước khác, với đầy đủ tư cách nhà nước; (4) Xây dựng hệ thống luật 

pháp; (5) Hành động tập thể của các thành viên; (6) Mỗi cá nhân hiểu rằng thuộc về quốc gia 

- dân tộc; (7) Có nền văn hóa chung, bao gồm sự kết hợp của các yếu tố ngôn ngữ, giá trị, 

niềm tin, tập quán; (8) Có một quá trình lịch sử tạo lập nên dân tộc; (9) Có đặc điểm chung 

về dòng giống hay chủng tộc; (10) Có quan hệ thiêng liêng về lãnh thổ (Calhoun, 1997, pp.4-

5). 

         Trong quá trình xây dựng quốc gia - dân tộc, chủ nghĩa dân tộc (Nationalism) thường 

được phát huy. Có nhiều loại hình chủ nghĩa dân tộc, song trừ chủ nghĩa dân tộc bá quyền, 

còn hầu hết đều gắn với tinh thần yêu nước, hay bao hàm cả chủ nghĩa yêu nước. Theo 

Smith (1991, pp.70-79), chủ nghĩa dân tộc là loại hình của văn hóa - đó là tư tưởng, ngôn 

ngữ, huyền thoại, biểu tượng, ý thức - trong sự tương liên với toàn cầu. Ý thức dân tộc và 

bản sắc dân tộc cần được xem xét là sự thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc cùng việc xây dựng nó, 

và các ý nghĩa, nghi lễ chính là công trình của các nhà dân tộc               chủ nghĩa. 

         Trên cơ sở quan niệm xã hội loài người là một tập hợp các cá nhân có mục đích ý 

thức; nhận thức tập thể là ý thức chung về bản thân của cộng đồng, Fu-Lai Tony Yu và 

Diana Kwan (2017, pp.657-686) cho rằng đây chính là nguồn gốc của bản sắc quốc gia - 

sự nhận thức về khác biệt giữa “chúng ta” và “họ”. Một quốc gia là kết quả của sự kiến tạo 

chủ quan của con người về thực tại, nảy sinh từ bản sắc thống nhất được nhận thức bởi 

người dân, khi người dân cùng chia sẻ một tập hợp các tri thức chung. Tri thức đó không 

hề tĩnh tại và đồng nhất mà liên tục được kiến tạo và chuyển đổi. Các tộc người có chung 

nguồn gốc lịch sử, đặc điểm văn hóa hay tôn giáo nhưng sinh sống ở hai vùng, hai quốc 

gia khác nhau sẽ chia sẻ các tập hợp tri thức khác nhau. Từ đó, các tác giả cho rằng bản sắc 

quốc gia - một sản phẩm của kiến tạo tinh thần của con người - có được từ tri thức tích lũy 

qua trải nghiệm đời sống hàng ngày trong quá trình xã hội hóa. Trải nghiệm thực tế hàng 

ngày hiển nhiên trở thành tập hợp tri thức của chủ thể. Việc chia sẻ tri thức chung tạo ra sự 

phân biệt giữa người trong nhóm (cộng đồng quốc gia) với người bên ngoài (quốc gia 

khác). Do vậy, nhận thức tập thể quyết định bản sắc quốc gia và cộng đồng quốc gia. Đây 

chính là lý do tại sao người Hồng Kông có ý thức quốc gia riêng, tách rời khỏi Trung Quốc 

lục địa. 

         Tóm lại, trong quá trình xây dựng quốc gia - dân tộc, dù diễn giải dưới góc độ nào, 

đặt trong nội hàm nào, ý thức về quốc gia - dân tộc (Consciousness of nation - state) vẫn 

là một nhân tố rất quan trọng. Ý thức đó là sự chia sẻ của các công dân gồm nhiều tộc 

người hay nhóm xã hội khác nhau về nhận thức, tình cảm, trách nhiệm đối với quốc gia - 

dân tộc và bản sắc văn hóa chung. Ý thức đó còn được khuôn định là lòng trung thành 
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(Loyalty) và bản sắc dân tộc (National identity) (The Nation and National Loyalty, 1961; 

Domley and Silver, 2000, pp.357-371).  

Tại mỗi quốc gia - dân tộc, đều yêu cầu lòng trung thành và sự chia sẻ bản sắc dân 

tộc của công dân. Yêu cầu đó càng cần thiết với các vùng xa trung tâm, đặc biệt là vùng 

biên, nơi dễ bị lề hóa (Sutherland, 2018, pp.34-48). Từ quan điểm vùng biên giới là một 

không gian xã hội, như đã trình bày, Nail (2016, pp.23-24) cho rằng, vùng biên giới và biên 

giới như là không gian thứ ba, vừa chia tách, vừa bắc cầu giữa hai quốc gia ở cùng một 

thời điểm. Không gian thứ ba hình thành khi có sự phân định về hai không gian của hai 

quốc gia, bởi khó có sự phân chia xã hội một cách rõ ràng, và không gian này được xem 

như là khoảng mờ. Không gian thứ ba ở vùng biên giới là nơi diễn ra sự dịch chuyển hàng 

ngày của những người trong vùng qua biên giới bằng tính chủ quan chính trị - tức sự nhận 

thức và ứng xử của cá nhân với hệ thống quản trị quốc gia, cùng việc thương thuyết về thời 

gian và không gian với đối tác để đáp ứng lợi ích của họ. Điều đó tạo nên sự năng động, 

khó kiểm soát về xã hội ở vùng này.  

         Bản sắc dân tộc (National identity), theo Edensor (2002, p.103-138), giống như 

nhiều bản sắc khác, trong quá trình xây dựng cũng sử dụng các yếu tố như nguồn cội lịch 

sử, ngôn ngữ, văn hóa và nhằm trả lời câu hỏi “Chúng ta sẽ là gì?”, tức làm thế nào tạo lập 

một ý thức tập thể. Để xây dựng bản sắc dân tộc, cần có các lễ nghi, những ngày kỷ niệm; 

có hoạt động thể thao và ngày hội; và bản sắc dân tộc còn phải gắn với nếp sống hàng ngày 

của cư dân, gắn với hàng hóa tiêu biểu của quốc gia như trang phục hay            xe hơi.   

         Để tiếp cận nghiên cứu bản sắc và lòng trung thành của các tộc người thiểu số, Kyes 

(1966, pp.362-369) cho rằng không phải qua so sánh về ngôn ngữ, đặc điểm văn hóa mà 

phải qua việc tự nhận thức của họ, và dựa vào đó làm cơ sở cho hành động. Nhận thức của 

tộc người chỉ được tăng cường bằng sự tương tác, và lòng trung thành của các tộc thiểu số 

chỉ lớn lao khi các thành viên có mối quan tâm chung. Mặt khác, trong khi nêu cao lòng 

trung thành với quốc gia - dân tộc và sự chia sẻ bản sắc văn hóa quốc gia của dân tộc thiểu 

số ở vùng xa trung tâm, qua nghiên cứu trường hợp tại Đông Bắc Thái Lan, Kyes cũng nêu 

quan điểm, nhà nước cần tôn trọng bản sắc văn hóa tộc người và văn hóa vùng.     

 Hai lý thuyết nêu trên sẽ được cụ thể hóa trong khung phân tích khi nghiên cứu về 

ý thức quốc gia - dân tộc của các tộc người vùng biên giới ở Việt Nam.    

  3.3. Khung phân tích ý thức quốc gia - dân tộc của các tộc người vùng        biên 

giới 
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STT Đối tượng phân tích (ý thức 

quốc gia - dân tộc của một 

số dân tộc thiểu số) 

Nội dung phân tích 

1 Nhận thức về biên giới, lãnh 

thổ và nguyên nhân, tác động  

Về biên giới và vùng biên giới ở địa phương 

(thôn, xã, huyện, tỉnh); nhận thức về biên giới; 

nhận thức về quốc gia Việt Nam (vị trí địa lý, 

dân số, dân tộc, thủ đô, vùng miền).    

2 Nhận thức về chính trị và 

nguyên nhân, tác động  

Về quốc kỳ, quốc ca, lãnh tụ Hồ Chí Minh, lãnh 

đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam, của các 

cấp tỉnh, huyện, xã, thôn đương nhiệm.  

3 Nhận thức về pháp luật liên 

quan đến biên giới, chủ quyền 

lãnh thổ và nguyên nhân, tác 

động 

Về các điều luật hay quy định cấm xâm phạm 

đường biên, vượt biên trái phép; cấm buôn lậu, 

buôn người qua biên giới; quản lý tạm trú tạm 

vắng và hộ chiếu, giấy thông hành.    

4 Trách nhiệm công dân với bảo 

vệ biên giới, chủ quyền lãnh 

thổ, xây dựng đất nước và 

nguyên nhân, tác động  

Về chấp hành các điều luật hay quy định liên 

quan đến biên giới; tham gia bảo vệ đường biên; 

trách nhiệm đóng thuế và các nghĩa vụ công dân.   

5 Thực hành các thiết chế văn 

hóa quốc gia và nguyên nhân, 

tác động  

Về sử dụng ngôn ngữ phổ thông; sử dụng quốc 

kỳ, quốc ca, hình ảnh lãnh tụ; tham gia ngày hội 

văn hóa các dân tộc; tham gia xây dựng gia đình 

văn hóa và nông thôn mới. 

6 Quan hệ tộc người và nguyên 

nhân, tác động  

Về quan hệ với người dân tộc đa số, người khác 

tộc, người ở bên kia biên giới. 

7 Tình cảm với quê hương, đất 

nước và nguyên nhân, tác động 

Với tổ tiên, làng xóm, địa phương, đất nước qua 

biểu cảm và thực hành trong các nghi lễ, lễ hội, 

thể thao, văn nghệ…  

 Kết luận 

 Ý thức quốc gia - dân tộc luôn gắn liền với mối quan hệ dân tộc. Trong một đất 

nước đa tộc người, ý thức đó rất quan trọng, bởi tác động đến quá trình xây dựng quốc gia 

- dân tộc, đảm bảo đại đoàn kết dân tộc và sự phát triển của mỗi tộc người. Đây là một loại 

hình ý thức chủ yếu dựa trên cơ sở kiến tạo, bằng thể chế, giáo dục, văn học, nghệ thuật và 

truyền thông, được kế thừa và bồi đắp không ngừng. Điều đó gắn với vai trò của nhà quản 

lý, các nhà khoa học, giáo dục, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động thực tiễn khác cùng sự tiếp 

nhận của công dân. Ở vùng biên giới, nơi trung tâm của các thách thức về chủ quyền và vị 
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thế đất nước, ý thức về quốc gia - dân tộc càng có vị trí quan trọng, đặc biệt với các tộc 

người có mối quan hệ đồng tộc xuyên biên giới. 

 Từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu về ý thức quốc gia - dân tộc đã được nhiều 

học giả trên thế giới quan tâm. Tuy nhiên ở Việt Nam, các nghiên cứu này chưa được chú 

ý đúng mức. Những công trình có liên quan được công bố trong thời gian qua phần lớn của 

các nhà tâm lý học và dân tộc học, đã thảo luận về khái niệm, nội hàm và đưa ra một số cứ 

liệu nhưng ít chuyên sâu. Bởi vậy, việc xây dựng định hướng nghiên cứu cho lĩnh vực này, 

nhất là với cư dân vùng biên là rất cần thiết. Để tiến hành nghiên cứu, có thể dựa trên lý 

thuyết về không gian xã hội vùng biên - đặc biệt là không gian thứ ba, tức không gian mờ; 

và lý thuyết về ý thức quốc gia - dân tộc, với hạt nhân là sự chia sẻ của các công dân về 

nhận thức, tình cảm, trách nhiệm với quốc gia - dân tộc và bản sắc văn hóa chung. Những 

lý thuyết đó cần hiện thực hóa bằng khung phân tích qua các chỉ báo về nhận thức, trách 

nhiệm, tình cảm, hành động với quốc gia - dân tộc của các tộc người ở vùng biên.                 
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tr.76-81.  

6. Chu Thái Sơn (1987), “Tăng cường yếu tố văn hóa quốc gia ở các tỉnh vùng cao biên 

giới phía Bắc”, trong Viện Dân tộc học, Một số vấn đề kinh tế - xã hội ở các tỉnh 

miền núi phía Bắc, Nxb. Khoa học xã hội, tr.285-298. 

7. Lý Hành Sơn (2019), “Khái quát về khái niệm và nghiên cứu ý thức tộc người ở nước 

ta từ góc nhìn dân tộc học”, trong Viện Dân tộc học, Một số vấn đề về tộc người và 



19 
 

chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia năm 2018,  

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.67-83. 

8. Lý Hành Sơn (2020), “Ý thức tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân 

tộc”, trong Viện Dân tộc học, Một số vấn đề về tộc người trong xây dựng cộng đồng 
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Kiên Giang”, Tạp chí Dân tộc học, Số 2. 

10. Vương Xuân Tình - Nguyễn Văn Minh (2009), Báo cáo thường niên về quan hệ dân 

tộc ở vùng miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Thư viện Viện Dân tộc học, Hà Nội. 

11. Vương Xuân Tình (Chủ nhiệm) (2010), Một số vấn đề cơ bản về dân tộc dưới tác 

động của sự phát triển vùng biên giới Việt - Trung (Nghiên cứu về người Hà Nhì ở 

một làng của tỉnh Lào Cai và một làng thuộc châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung 
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