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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Ở Việt Nam, xét tới quan hệ chính trị-tôn giáo, Nhà nước có đặc điểm 

là phi-tôn giáo, mác-xít vô thần. Điều này có nghĩa là Nhà nước không dựa 

vào bất cứ một tôn giáo nào. Đồng thời, Nhà nước đối xử bình đẳng với các 

tôn giáo. Nguyên lý chỉ đạo có tính chất bao trùm cho một thái độ như vậy 

là vì khối đại đoàn kết dân tộc. Còn xét cụ thể thì động lực cũng như chủ 

đích là nhằm đảm bảo quan hệ hài hòa giữa các tôn giáo với nhau, một tinh 

thần đồng thuận giữa các cộng đồng tôn giáo với toàn thể dân tộc, một sự 

gắn kết và chia sẻ giá trị dẫn dắt công cuộc phát triển đất nước theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Thêm vào đó, trong quan hệ với các tôn giáo, Nhà 

nước giữ vai trò bảo hộ pháp lý, tạo điều kiện để các lực lượng tôn giáo vừa 

thực hiện các nghĩa vụ vừa thụ hưởng quyền lợi chính đáng của họ, cả ở tư 

cách người theo tôn giáo nói riêng lẫn tư cách công dân nói chung. 

Khi so sánh với những địa bàn khác, sự phân tách thế giới chính trị 

(Nhà nước) và thế giới tôn giáo ở Việt Nam, hay có thể nói là sự chọn lựa 

mô hình nhà nước thế tục, có những sắc thái riêng nhất định. Quan điểm thế 

tục, trước khi được định danh theo ngữ nghĩa phổ quát, ra đời trước hết ở 

Việt Nam như là phản ứng trước những đòi hỏi từ thực tiễn của đất nước. 

Ngay từ buổi ban đầu của chế độ mới, dưới vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã chọn lựa một mô hình 

thế tục có tính thực dụng, và phù hợp hơn cả, theo đó tính đa dạng được đề 

cao. Các tôn giáo có ảnh hưởng lớn nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Nhà 

nước, những tôn giáo còn lại được tôn trọng.  
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Từ 1945 đến khi thời kỳ Đổi mới bắt đầu từ nửa cuối những năm 1980, 

không phải là không có những giai đoạn lịch sử hay thực tiễn xã hội-chính 

trị cụ thể mà ở đó quan hệ chính trị-tôn giáo trong hiện thực hoàn toàn đồng 

nhất với quan hệ lý tưởng và có tính nguyên tắc kể trên. Đã có lúc, tư tưởng 

vô thần trở nên thái quá khi có sự áp đặt và can thiệp sâu vào các ý thức hệ 

tôn giáo, và khi một số cộng đồng và tín đồ tôn giáo trở thành đối tượng của 

sự nghi ngờ từ phía quyền lực nhà nước… Hơn thế nữa, trường lực tôn giáo 

[champ religieux, religious field]1 ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới đã có 

những biến động vô cùng lớn, mở ra nhiều yêu cầu và đòi hỏi mới từ phía 

các tôn giáo, đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với quản lý nhà nước. Quá 

trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo ở Việt Nam đã đem lại nhiều 

thành tựu to lớn, mở ra nhiều cơ hội phát triển và biểu đạt cho các tôn giáo 

trong đời sống quốc gia. Song cũng trong tiến trình đó, không phải mọi 

khiếm khuyết đều được giải quyết hoàn tất. Từ phía chủ thể Nhà nước, yêu 

cầu hoàn thiện khung pháp lý tôn giáo, đẩy mạnh công tác tôn giáo, nâng cao 

năng lực giải quyết các xung đột liên quan đến tôn giáo… tiếp tục là những 

vấn đề nghị sự quan trọng. Còn từ phía bản thân các tôn giáo, khách quan 

hay chủ quan, thiện chí hay thù địch, có không ít các thực tiễn có thể được 

viện dẫn như là cớ thích đáng cho những đề nghị hay yêu sách mới của họ, 

trong đó nổi bật hơn cả là quyền tự do tôn giáo. 

 
1 Khái niệm champ/filed - thường được chuyển ngữ là “trường” - nói chung chỉ một không gian [của các] 

hoạt đông, vị dụ trường kinh tế, trường chính trị, trường tôn giáo, trường truyền thông, trường nghệ thuật. 

Trong xã hội học, đặc biệt là xã hội học của Pierre Bourdieu và lý thuyết về “trường” của ông, thuật ngữ 

này - vốn được vay mượn từ vật lý - được gán cho một nghĩa cụ thể, chính xác hơn và một quyền năng 

mang tính giải thích hơn, thay vì đơn giản là chỉ mang tính miêu tả theo nghĩa rộng kể trên. Tiếp cận xã hội 

học cho rằng không gian xã hội có thể được xác định qua sự tồn tại của các “trường”; các “trường” này vừa 

có quan hệ tương tác với nhau, đồng thời mỗi “trường” lại đáp ứng/tuân thủ hệ quy tắc riêng của mình. Xã 

hội hiện đại - Phương Tây - chịu sự thống trị của các “trường” kinh tế, chính trị và văn hóa; và xoay quanh 

ba “trường”chính này là một loạt các “trường” khác: học đường, truyền thông, tôn giáo, gia đình… Đối với 

mỗi hữu thể xã hội, gia nhập một “trường” có nghĩa là bước chân vào một không gian của các quan hệ nơi 

tồn tại các quy tắc, các luật chơi, các quan hệ sức mạnh… Theo nghĩa đó “trường” được xem như là “trường 

lực” [champ de force]. Trong luận án này, chúng tôi sử dụng chuyển ngữ “trường lực” cho khái niệm 

champ/field theo đề xuất của nhà nghiên cứu Nguyễn Phương Ngọc, Đại học Aix-en-Provence, và theo cả 

hai lớp nghĩa “lĩnh vực hoạt động” nói chung, và không gian tương tác với các quan hệ sức mạnh và qui 

tắc, luật chơi nói riêng. 
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Tính “nóng” của các vấn đề lại càng gia tăng khi đặt Việt Nam trong 

động năng của hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Mối quan hệ giữa Nhà nước 

và các tôn giáo, xét ở một chừng mực nhất định, không còn đơn thuần đóng 

khung trong một khuôn khổ chính trị-pháp lý quốc gia nữa. Có nhiều yếu tố 

mới can thiệp vào quá trình tương tác này: khung luật pháp quốc tế, các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài và/hay quốc tế, các thế lực thù địch và phản 

động ở nước ngoài… Bên cạnh đó, xét ở phương diện nhận thức và lý luận, 

nhiều gợi ý tiếp cận mới có tác động không nhỏ tới các giới công tác tôn 

giáo, cán bộ lý luận, nhà nghiên cứu: các mô hình thế tục, lý luận về thế tục 

và thế tục hóa, chiều kích xuyên quốc gia, quan hệ tôn giáo và phát triển, tác 

động của toàn cầu hóa… 

Từ đó, vấn đề mô hình Nhà nước thế tục ở Việt Nam trở thành không 

chỉ là một câu hỏi mang tính kỹ thuật, hiểu theo nghĩa là tập hợp các vấn đề 

thực tiễn cần được giải quyết, mà còn là một đòi hỏi lý luận. Vì thế, chúng 

tôi quyết định chọn đề tài luận án là “Vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam 

trong tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo”. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Như tên đề tài phản ánh, luận án quan tâm làm rõ Việt Nam lựa 

chọn/theo mô hình Nhà nước thế tục nào và đang ở triển khai/thực hiện nó 

ra sao trong logic vận động của tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn 

giáo. 

Từ xác định mục đích như trên, các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể bao 

gồm: 

- Tổng hợp phân tích lý thuyết về thế tục, nhà nước thế tục, chính sách 

tôn giáo, quan hệ chính trị-tôn giáo. 

- Xem xét và đề xuất diễn giải về trường lực tôn giáo Việt Nam hiện 

đại, hiện trạng và xu hướng vận động của các lực lượng tôn giáo theo tinh 
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thần tôn giáo được xem xét từ phương diện thực tiễn xã hội-chính trị, như là 

một lực lượng xã hội.  

- Dựng lại quá trình vận động đường lối, chính sách tôn giáo ở Việt 

Nam, đặc biệt kể từ khi sự nghiệp đổi mới đất nước được bắt đầu, làm rõ các 

nội dung nòng cốt và các mốc điểm có tính chất bước ngoặt của diễn tiến này 

- Làm sáng tỏ vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam, cả ở chiều cạnh lý 

luận cũng như thực tiễn và qua đó có thể rút ra một số kinh nghiệm từ thực 

tiễn Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Vấn đề Nhà nước thế tục ở Việt Nam hiện nay, đối tượng nghiên cứu 

của luận án, được xem xét đồng thời ở nhiều chiều cạnh: vấn đề lý luận, mô 

hình lý tưởng và mô hình hiện thực đang trong diễn tiến vận động theo nhịp 

của tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo. 

Về phạm vi nghiên cứu, thời gian được xác định từ Đổi mới (1986), 

hay chính xác hơn là từ khi có Nghị quyết số 24-NQTW của Bộ Chính trị về 

công tác tôn giáo (1990) đến trước thời điểm thi hành Luật tôn giáo, tín 

ngưỡng (2018); còn không gian tập trung vào địa bàn Việt Nam song cũng 

có tính đến yếu tố bên ngoài lãnh thổ khi xem xét ảnh hưởng của hiện tượng 

tôn giáo Việt Nam toàn cầu hóa và tác động của nó tới cảnh quan tôn giáo 

trong nước.  

Bên cạnh việc tập trung xem xét hệ thống văn bản thể hiện đường lối 

chính sách tôn giáo, các sự kiện xã hội học tôn giáo thì liên quan đến thực 

tiễn tôn giáo, mẫu quan sát chính được thực hiện phục vụ cho nghiên cứu 

của luận án gắn với một số hệ phái Tin lành lớn đã được chính thức công 

nhận.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Hai phương pháp cơ bản được sử dụng trong luận án là phương pháp 

logic và phương pháp lịch sử, nhằm phân tích, đánh giá các vấn đề không 
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chỉ trong bối cảnh thực tại mà còn cả trong tính lịch sử của chúng. Chúng tôi 

cũng chú ý tới phương pháp phân tích văn bản, đặc biệt khi liên quan tới các 

văn bản pháp lý và văn kiện chính trị về tôn giáo. 

Ngoài ra, tiếp cận liên ngành và so sánh cũng được quan tâm. Dù chỉ 

ở một mức độ khiêm tốn, quá trình nghiên cứu thực hiện luận án đã được hỗ 

trợ bởi một số phương pháp của xã hội học và nhân học (quan sát tham dự, 

trò chuyện nhóm, phỏng vấn). So sánh được thực hiện khi xem xét các mô 

hình thế tục, cũng như bối cảnh tôn giáo Việt Nam đương đại và một số địa 

bàn khác, để từ đó làm rõ hơn chủ đề nghiên cứu chính của luận án là vấn đề 

nhà nước thế tục ở Việt Nam hiện nay. Một số phân tích trong luận án còn 

có quy dẫn lý thuyết từ các tiếp cận chính trị bản sắc, nghiên cứu nhược tiểu, 

nghiên cứu giới, nghiên cứu phát triển, địa lý học tôn giáo. 

5. Đóng góp của luận án 

Luận án góp phần một mặt làm sáng tỏ vấn đề nhà nước thế tục ở Việt 

Nam, cả ở chiều cạnh lý luận cũng như thực tiễn; mặt khác đề xuất một mô 

tả cảnh quan tôn giáo Việt Nam đương đại từ quan điểm phân tích chính trị 

học.  

Ở một mức độ khiêm tốn hơn, luận án đưa ra dự phóng về vận động 

tôn giáo-chính trị ở Việt Nam trong tương lai gần. 

6. Cấu trúc của luận án 

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, luận án được 

cấu trúc theo 4 chương, 10 tiết. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

Với lựa chọn đề tài Vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam trong tiến 

trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo cho luận án tiến sĩ chuyên ngành 

Chính trị học, trong quá trình tìm hiểu các công trình liên quan và thực hiện 

tổng quan điểm luận, chúng tôi tập trung sự chú ý vào các công trình khoa 

học đã công bố liên quan ba chủ điểm lớn, gồm: (1) Vấn đề thế tục và mô 

hình Nhà nước thế tục; (2) Tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo 

ở Việt Nam với trọng tâm chú ý là những thảo luận liên quan đến thế tục và 

sự lựa chọn mô hình Nhà nước thế tục; và (3) Một số vấn đề về tiếp cận và 

phương pháp nghiên cứu nằm trong khuôn khổ các chủ điểm nói trên. 

Khuôn khổ thời gian, có tính tương đối, được chúng tôi nhấn mạnh là 

từ Đổi mới 1986 ở Việt Nam, hay cụ thể hơn là từ đầu những năm 1990. Điều 

này phù hợp với xác định của đề tài song không có nghĩa là trước mốc điểm 

nói trên không có những công trình có liên quan đến đề tài luận án. Điều 

chúng tôi muốn nhấn mạnh là, bên cạnh việc suy tư khoa học có thể đặt vấn 

đề và đưa ra các dự báo mang tính đi trước thì mặt khác, phổ biến hơn cả vẫn 

là nghiên cứu của giới chuyên môn trở nên phong phú, có quan hệ tương tác 

và thể hiện tư duy phê phán hơn khi thực tiễn được nghiên cứu, và cụ thể 

hơn là các đối tượng nghiên cứu, đã trở nên rõ ràng, rành mạch, trở thành 

các sự kiện xã hội học, các quá trình xã hội học không ai có thể phủ nhận. 

 Xét về mặt địa bàn của các công trình nghiên cứu được khảo sát, chúng 

tôi cố gắng tiếp cận không chỉ các ấn phẩm đã được công bố ở Việt Nam, 

chủ yếu là của tác giả Việt Nam và về căn bản là có thể tiếp cận thuận lợi, 

mà còn cả các công trình của các tác giả nước ngoài và công bố ngoài Việt 

Nam. Với khu vực thứ hai này, sự thiếu đầy đủ là điều không thể tránh khỏi, 
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vì cả điều kiện địa lý - tham khảo tại thư viện của các viện nghiên cứu và 

viện đại học - cũng như điều kiện tài chính - kinh phí cho nguồn sách báo 

giấy hoặc trực tuyến. 

 Đối với việc đánh giá các công trình đã được công bố có liên quan đến 

đề tài, yếu tố nhóm nguồn và dạng tài liệu được lưu ý song không phải là 

trọng tâm. Bởi lẽ các điểm luận ưu tiên trước hết nội dung - tức các vấn đề, 

bao trùm các khía cạnh lý luận, lý thuyết và chủ điểm nghiên cứu chính liên 

quan đến quan hệ chính trị-tôn giáo, Nhà nước-Giáo hội nói chung và vấn đề 

thế tục nói riêng, cũng như các luận điểm nổi bật trong những nghiên cứu cụ 

thể về Việt Nam liên quan đến đề tài luận án. 

Với phân định như vậy, nhóm nội dung lớn thứ nhất dường như không 

có liên hệ trực tiếp với đề tài luận án. Việc quan tâm tới nhóm nội dung này 

tuy vậy có ý nghĩa với việc thực hiện luận án của chúng tôi xét từ hai phương 

diện. Thứ nhất, có được một hình dung tương đối khái quát về tình hình 

nghiên cứu trên thế giới hiện nay, đặc biệt ở phương diện lý luận và lý thuyết. 

Thứ hai, từ một số nghiên cứu trường hợp, phát hiện ra những gợi ý hữu ích 

để quay trở lại địa bàn nghiên cứu Việt Nam.  

Còn về nhóm nội dung lớn thứ hai, trực tiếp liên quan đến Việt Nam, 

trật tự của các nội dung được xem xét sẽ là vấn đề thế tục được nhìn nhận 

như thế nào; nhà nước thế tục có vị trí ra sao trong tư duy cũng như thực tiễn 

đổi mới về đường lối, chính sách tôn giáo, đặc biệt là sự hoàn thiện một pháp 

quyền tôn giáo; trong một hình dung chung về quá trình tôn giáo với những 

động năng của nó, có thể đánh giá như thế nào về vai trò và ảnh hưởng của 

các lực lượng tôn giáo đến quyền lực nhà nước… 

Sau khi đã lần lượt điểm luận theo trật tự như trên, chương tổng quan 

này sẽ dành một phần tiểu kết đánh giá chung về những kết quả nghiên cứu 

đi trước cũng như xác định những gợi ý nghiên cứu mới sẽ được triển khai 

trong luận án, xét cả về phương diện nội dung cũng như phương pháp. 
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1.1. Một số vấn đề nghiên cứu về thế tục trên thế giới 

 Trước hết cần phải có một khẳng định ngay từ đầu là nếu nói tới vấn 

đề thế tục và vấn đề Nhà nước thế tục - từ tiếp cận nghiên cứu chính trị học 

- sẽ là bất khả nếu mong đợi một tổng quan điểm luận đầy đủ. Lý do chủ yếu 

là vì trong ngành Chính trị học, tùy theo từng tiếp cận chuyên ngành cụ thể 

thì hai nội dung thế tục và Nhà nước thế tục khi được điểm luận sẽ còn tiếp 

tục phân hóa thành nhiều nhánh rễ. Ví dụ, chỉ xét riêng về lý luận, có thể đi 

theo nhiều hướng như triết học chính trị, pháp lý-chính trị; còn nếu tiếp cận 

theo lối quan sát và đo lường thực tiễn thì có thể là nhân học chính trị, xã hội 

học chính trị, chính trị so sánh… Đó là chưa kể đến các nghiên cứu sâu tôn 

giáo học hay lịch sử cũng vô cùng phong phú và đa dạng.  

1.2. Đổi mới đường lối chính sách tôn giáo và vấn đề thế tục ở Việt 

Nam  

 Trong giới hạn hiểu biết chủ quan của chúng tôi, nếu như thực tiễn đời 

sống tôn giáo nói chung và quan hệ chính trị-tôn giáo nói riêng ở Việt Nam 

đặt ra các vấn đề có tính “nóng” cho giới nghiên cứu thì đến vấn đề thế tục 

và mô hình Nhà nước thế tục, những quan điểm đưa ra lại không hẳn diễn ra 

theo nghĩa trước hết có một sự thôi thúc có tính cấp bách từ hiện thực đối 

với nhà khoa học mà đúng hơn là từ suy tư và đặt vấn đề có tính độc lập của 

họ. Chính là trong quá trình tiếp xúc và giới thiệu các nghiên cứu nước ngoài 

mà giới chuyên môn trong nước có một nguồn gợi ý liên quan đến các chủ 

điểm này.Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu phối hợp giữa giới học giả Việt 

Nam và quốc tế thực sự đã tạo nền móng cho một xu hướng nghiên cứu mang 

tính tập trung về thế tục ở Việt Nam. 

1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu của luận án 

Ở Việt Nam có một số lượng phong phú, nếu không nói là khổng lồ, 

mang tính chất mô tả về các tôn giáo, về đường lối và chính sách tôn giáo 
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của Đảng-Nhà nước song lại chưa có nhiều công trình mà ở đó tác giả quan 

tâm xác định và tường giải về những khía cạnh mang “tính vấn đề” về quan 

hệ chính trị-tôn giáo nói chung và thế tục nói riêng.  

Liên quan chặt chẽ đặc điểm nêu trên là về phương diện lý luận, lý 

thuyết, có thể nói nghiên cứu Việt Nam còn có nhiều điểm mờ, xét theo cả 

nghĩa đen và nghĩa bóng. Nói theo lối trực tiếp là tình trạng thiếu rõ ràng 

trong việc giới thiệu và sử dụng các khái niệm - công cụ thao tác vô cùng 

quan trọng cho quá trình suy tư và diễn giải ở nhà nghiên cứu. Còn nói theo 

lối ẩn dụ thì đó là tình trạng nhiều khái niệm và tiếp cận nghiên cứu quan 

trọng chỉ được đưa vào trường nghiên cứu Việt Nam nhờ ý chí cá nhân chứ 

chưa hẳn được cộng đồng học thuật quan tâm rộng rãi. Ví dụ, cho đến nay, 

theo thống kê còn chưa đầy đủ của chúng tôi, các thuật ngữ liên quan đến thế 

tục và pháp quyền tôn giáo hay chính sách công về tôn giáo ngoài Đỗ Quang 

Hưng và Vũ Hoàng Công là những người có công lao dẫn nhập và phổ biến 

thì về căn bản, gần như không có tác giả nào quan tâm xác định rõ ràng nội 

hàm của chúng. Gần đây, nhà nghiên cứu Hoàng Văn Chung giới thiệu một 

nghiên cứu có tính chất điểm luận vô cùng hữu ích “Khái quát một số thảo 

luận đáng chú ý hiện nay về tôn giáo trong chính sách công” (2016) song các 

vấn đề tôn giáo trong chính sách công được phân tích chủ yếu với các quy 

dẫn lý thuyết và thực tiễn ngoài Việt Nam. 

Các nghiên cứu về quan hệ Nhà nước-Giáo hội chủ yếu đi theo chiều 

nhìn từ quyền lực chính trị chứ ít khi đi theo chiều ngược lại là từ chính động 

năng nội tại của các tôn giáo, các chiến lược hành động của các tôn giáo và 

thủ lĩnh tôn giáo, những hành động hoặc bột phát hoặc mang tính tổ chức có 

tính chất hệ phái/vùng do các sáng kiến địa phương. Hơn thế, đúng là có 

nhiều dẫn giải với các ví dụ cụ thể và cảnh báo về các “nguy cơ” đối với 

quyền lực chính trị từ tôn giáo song vấn đề “tính chính đáng” của quyền lực 
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Nhà nước trong quan hệ với thế giới tôn giáo nhìn từ phương diện chính trị 

học chưa được thảo luận nhiều và rõ. 

Cũng như vậy, nếu có sự xem xét theo chiều quan hệ tôn giáo với 

chính trị, thì tôn giáo lại có xu hướng được viết hoa, tức là dừng ở cấp độ 

mẫu số chung, và với hệ thống thiết chế quan phương, các thủ lĩnh tôn giáo 

cao cấp chứ hiếm khi là các giới thực hành tôn giáo ở cấp địa phương, vùng 

miền hay hệ phái. Về điểm này, các tác giả nước ngoài khi nghiên cứu thực 

địa ở Việt Nam đã có công lao bổ khuyết rất lớn, tuy nhiên trong nghiên cứu 

của họ thường có đặc điểm là thái độ tư tưởng hệ mang tính tiêu cực ngay từ 

ban đầu, cụ thể là theo diễn đạt công khai hay ngầm ẩn, họ đã mang cái nhìn 

phê phán và thiếu thiện cảm đối với quyền lực chính trị ở Việt Nam, cho rằng 

tôn giáo ở Việt Nam chỉ đơn giản là ở thế bị áp chế và thiếu thốn tự do. 

Ngoài ra, có một đặc thù đã được tác giả Đỗ Quang Hưng nhấn mạnh 

là quan hệ thế chân kiềng ba ngôi nhà quản lý-người tu hành-nhà khoa học 

song đáng tiếc là chưa được làm rõ và sâu. Cho đến nay chưa có nhiều công 

bố nghiên cứu chính thức nào về vai trò của nhà nghiên cứu đối với “diễn 

ngôn [về] tôn giáo”, ít nhất là từ phương diện quan phương, ở Việt Nam. 

Từ những quan sát và nhận định nói trên, trong luận án này, chúng tôi 

quan tâm tới các vấn đề sau. 

Thứ nhất, tiếp tục làm rõ các khái niệm cũng như xác định phương 

pháp nghiên cứu thích đáng cùng những gợi ý động thái nghiên cứu mà 

chúng đem lại.  

Thứ hai, quan tâm đến các tác động của toàn cầu hóa tới quan hệ chính 

trị-tôn giáo ở Việt Nam cũng như tiếp tục phát huy tiếp cận quan hệ bộ ba 

nhà quản lý-người tu hành-nhà khoa học trong quá trình xác định và diễn 

giải về quá trình tôn giáo và các sự kiện xã hội học tôn giáo quan sát được. 

Cuối cùng, riêng về chủ đề quan trọng của luận án là quá trình đổi mới 

đường lối chính sách tôn giáo của Đảng-Nhà nước - trục logic để từ đó tập 
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trung nghiên cứu đề tài chính là vấn đề Nhà nước thế tục ở Việt Nam -, cùng 

với việc khai thác nguồn thư mục đồ sộ và có giá trị lớn của các tác giả đi 

trước, chúng tôi quan tâm sự phân kỳ của diễn tiến này trong khi ý thức rõ 

rằng, việc so sánh về mặt định lượng cũng như tiếp cận về mặt định tính 

thông qua tìm hiểu các nhân vật, tổ chức liên quan đến quá trình hoạch định 

và thảo luận ra chính sách hẳn sẽ dành cho các nỗ lực nghiên cứu tương lai. 
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Chương 2.DIỄN TIẾN ĐỔI MỚI ĐƯỜNG LỐI,  

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 

Ngoài những đặc điểm và động năng vốn được quy định bởi bối cảnh 

hiện đại hóa và mở cửa, tôn giáo Việt Nam hậu đổi mới còn ở trong mối liên 

đới chặt chẽ với quá khứ, xa và gần, của quốc gia-dân tộc. Trước hết là lịch 

sử hàng ngàn năm với nhiều truyền thống tâm linh, tín ngưỡng và tục thờ 

cúng; sau nữa còn là một lịch sử chính trị mới đây với những trải nghiệm của 

Đảng và Nhà nước Việt Nam trước các vấn đề tôn giáo cũng như di sản tư 

tưởng Hồ Chí Minh luôn được tôn vinh.  

Để có thể nhận dạng vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam trong một 

tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo, cả về mặt lý luận cũng như 

thực tiễn, ngoài việc tập trung vào không gian và thời gian của hiện tại, không 

thể bỏ qua chiều kích lịch sử, đặc biệt là bối cảnh lịch sử của vấn đề tôn giáo 

ở Việt Nam, bao gồm một mặt là hoàn cảnh của tôn giáo khi bước vào 

thời/tính hiện đại và mặt khác, đặc biệt liên quan đến mối quan tâm của chúng 

tôi trong luận án này, là diễn tiến vận động của đường lối, chính sách tôn 

giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1945 đến Đổi mới (1986). 

2.1. Truyền thống và di sản 

 Một cách tất yếu, logic của quá trình tính hiện đại xâm nhập xã hội 

Việt Nam, chủ đề luôn đặt ra nhiều thảo luận về các vấn đề thời điểm, tác 

nhân và đối tượng song về căn bản thì đều đạt được một đồng thuận ở sự 

công nhận sự kiện Việt Nam bị Pháp xâm lược và trở thành xứ thuộc địa, 

không bỏ qua lĩnh vực tôn giáo. Từ tính ổn định qua nhiều thế kỷ của các tôn 

giáo và tín ngưỡng, cả ở cấp độ đời sống quốc gia và đời sống làng xã, trường 

lực tôn giáo Việt Nam bước vào thời/tính hiện đại đã chứng kiến những biến 

chuyển vô cùng lớn lao. Bên cạnh những yếu tố quen thuộc, ở Việt Nam kể 

từ đầu thế kỷ XX đã hiện diện rõ nét nhiều yếu tố tôn giáo mới, cả “nhập 
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khẩu” lẫn “sáng tạo” nội địa, trở thành thách thức chính trị và hành chính đối 

với chính quyền phong kiến và thực dân. Lẽ tất yếu là ở vai trò lãnh đạo quốc 

gia, những người cộng sản Việt Nam không thể coi nhẹ những đặc điểm và 

điều kiện này. 

2.2. Các thách thức từ đổi mới và toàn cầu hóa - Quan điểm và 

kinh nghiệm của Đảng và Nhà nước Việt Nam 

 Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam (1986) đã đánh dấu 

khởi đầu của một tiến trình cải cách của Việt Nam dưới tên gọi đổi mới. 

Quyết định được đưa ra trong một bối cảnh đầy nguy cơ đối với sự sinh tồn 

của không chỉ Đảng cộng sản Việt Nam mà là của toàn thể đất nước đặt dưới 

sự lãnh đạo của Đảng. Trong nước, giới lãnh đạo phải đối mặt với tình trạng 

ỳ trệ kinh tế kéo dài và đặc biệt là khó chịu xã hội mỗi ngày một tăng. Nhìn 

ra bên ngoài, các dấu hiệu thông báo sự sụp đổ của phe xã hội chủ nghĩa mỗi 

lúc một hiện rõ.Xét trong một chừng mực nhất định, có thể nói rằng Đảng và 

Nhà nước đã thấy mình trước một sự đặt lại vấn đề đối với vai trò cũng như 

tính hợp thức của mình.Trong bối cảnh mới của đời sống chính trị quốc tế 

hậu chiến tranh lạnh, chính quyền Việt Nam không thể xem nhẹ mọi phê 

phán chừng nào còn muốn nhận được hỗ trợ từ bên ngoài và huy động các 

nguồn lực từ cộng đồng Việt kiều. Do đó mà hồ sơ tôn giáo không còn thuần 

túy là vấn đề tôn giáo nữa mà đã trở thành một phần cấu thành của một chính 

sách phát triển kinh tế-xã hội và văn hóa tổng thể trong nước, cũng như của 

một chính sách đối ngoại và ngoại giao trong quan hệ với thế giới bên ngoài. 

2.3. Đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước 

 Nhìn tổng quát, tiến trình tư duy, xây dựng và triển khai trong hiện 

thực các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam diễn ra theo 

một tuần tự quen thuộc bắt đầu với các đường hướng lớn của Đảng cộng sản 

Việt Nam, được diễn đạt trong các văn kiện chính thức của các kỳ đại hội 
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toàn quốc của Đảng, các cương lĩnh xây dựng đất nước và đặc biệt là các 

nghị quyết, chỉ thị… giữa các kỳ đại hội toàn quốc. Một khi đã được đề ra, 

các đường hướng chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam được “vật chất hóa” 

thành văn bản luật và chính sách của chính phủ. Nói tóm lại, ít nhất là trong 

lĩnh vực chính sách công, quan hệ giữa Đảng cộng sản Việt Nam – lãnh đạo 

duy nhất đối với quốc gia – và nhân dân không phải là một quan hệ tương 

tác thuần trực tiếp mà thông qua Nhà nước. 

Tiến trình đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam 

được xem là bắt đầu với sự ra đời của Nghị quyết 24-NQ/TW (Nghị quyết 

24) về “Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới” của Bộ Chính trị 

khóa VI (1990). Theo diễn ngôn của Đảng, văn kiện này được xây dựng dựa 

trên những định hướng đề ra trong Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam 

(1986), các luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Văn kiện được khẳng định là thể hiện cho thái độ dũng cảm và tinh thần đổi 

mới của các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào 

mà văn bản này, không công khai, lại có thể được xem là bước ngoặt nhận 

thức của Đảng đối với vấn đề tôn giáo cũng như là điểm xuất phát của đổi 

mới tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Kể từ đó, Đảng cộng sản 

Việt Nam không ngừng ra các văn bản quan trọng thể hiện đường lối đổi mới 

tôn giáo của mình. 
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Chương 3.THỰC TẠI TÔN GIÁO VÀ CÁC CHIỀU HƯỚNG VẬN 

ĐỘNG 

Như một lẽ đương nhiên, nghiên cứu nhà nước thế tục và tiến trình đổi 

mới chính sách có đối tượng là thực tại tôn giáo. Từ tiếp thu các thành tựu 

nghiên cứu của các học giả, trong chương này, chúng tôi đặc biệt quan tâm 

hai khía cạnh: thứ nhất là hiện trạng và đặc biệt là xu hướng vận động của 

đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; thứ hai là chiều hướng của quan hệ 

tôn giáo-chính trị, tôn giáo-nhà nước, tôn giáo-xã hội. Theo các trục quan hệ 

này, vấn đề đặt ra là xem xét tôn giáo có những phản ứng (khác nhau) như 

thế nào. 

3.1. Một trường lực tôn giáo mới 

Mục đích đặt ra của chúng tôi ở đây không phải là trình bày lại các 

định hướng lớn về phát triển kinh tế-xã hội và chính sách thúc đẩy kinh tế 

của Nhà nước Việt Nam từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới.Điều chúng tôi 

muốn nhấn mạnh là tiến trình đổi mới kinh tế của Việt Nam đã mở ra một 

trường hành động mới cho tôn giáo. Các định hướng lớn về kinh tế-xã hội 

cũng như chính sách tăng trưởng của chính phủ không còn ngờ vực gì đã 

thúc đẩy sự hồi sinh và phát triển của các tổ chức tôn giáo truyền thống và 

các tín ngưỡng dân gian. Cùng với một sự cải thiện rõ nét về mức sống, một 

bộ phận đáng kể cư dân càng ngày càng bị thúc đẩy bởi một nhu cầu nội tâm 

về tâm linh và do đó trở nên tích cực đóng góp cho các công việc phục dựng 

và cải tạo các cơ sở tôn giáo cũng như tổ chức các lễ hội tôn giáo tín ngưỡng. 

Điển hình hơn cả chính là trường hợp Phật giáo và các tục thờ cúng dân gian. 

3.2. Sự tham gia của các tôn giáo vào đời sống xã hội 

Trong các hành động cụ thể của mình, Nhà nước Việt Nam nhiều phần 

dung hòa thái độ đối với các thiết chế tôn giáo.Phản ứng của các tôn giáo, 

nhất là những tôn giáo đã được công nhận, có thể làm cho Nhà nước hài lòng 
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xét trong tổng thể.Song nếu tiếp cận từng trường hợp cụ thể, tình hình không 

hẳn đơn giản như vậy. Với tư cách là các thiết chế đức tin song cũng là những 

lực lượng xã hội quan trọng, thay vì lành tính và không đáng kể trước chính 

quyền, các tôn giáo luôn tìm cách đòi hỏi các quyền, lấy lại các tài sản và bất 

động sản trước kia đã bị Nhà nước tịch thu, và mở rộng các lĩnh vực hoạt 

động và gây ảnh hưởng. Và ở cực hạn, lực lượng tôn giáo còn có thể trở 

thành một lực lượng chính trị chống đối, thậm chí là li khai. 

3.2.1. Sự đề cao tinh thần “đồng hành cùng dân tộc”  

Ở phương diện đường lối, chiến lược của từng tôn giáo, mọi tôn giáo 

được Nhà nước chính thức công nhận đều diễn đạt rõ ràng sự “tham gia” của 

mình vào thể thống nhất quốc gia-dân tộc như Đảng và Nhà nước mong đợi. 

Về phần mình, Đảng và Nhà nước không ngừng có các hành động nhằm tới 

quan hệ hòa hợp với các tôn giáo và gắn các tôn giáo vào đời sống xã hội 

của đất nước với công thức kết hợp “đạo với đời”. Khẩu hiệu và cũng là công 

thức diễn đạt chung cho sự gắn kết này là “đồng hành cùng dân tộc”. 

3.2.2. Yêu cầu và đòi hỏi của các tổ chức tôn giáo 

Sẽ là điều nực cười khi đặt vấn đề nghi vấn các cam kết “đồng hành 

cùng dân tộc” từ phía các tôn giáo trong công cuộc phát triển đất nước cũng 

như xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Song đồng thời lại có một thực 

tế không thể phủ nhận là sự tồn tại, và có thể nói là với xu hướng gia tăng, 

các yêu sách tôn giáo mà đôi khi một số trong đó dẫn tới những hành động 

vượt quá ngưỡng bao dung của quyền lực nhà nước và bị coi là “sự chống 

đối của các thế lực thù địch”.  

Từ những thực tế nêu trên, có thể rút ra đồng thời hai nhận định về 

quan hệ tôn giáo-chính trị ở Việt Nam hiện nay. Hành động xã hội của các 

nhóm tôn giáo xét theo tiếp cận quen thuộc - tức là nhìn nhận các thiết chế 

tôn giáo có vị trí được đặt định một cách quan phương trong hệ thống chính 

trị, thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và ở tư cách các nhóm chính thức 
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được công nhận hay bán công nhận thì ổn. Nhưng nếu nhìn các lực lượng 

này từ những phương diện khác, ví dụ theo tiếp cận hành vi, định dạng bản 

sắc nhóm hoặc đặt động năng tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu 

hóa, thì có thể thấy tiềm tàng nhiều vấn đề cần được làm rõ và giải quyết. 
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Chương 4.HƯỚNG TỚI MỘT NHÀ NƯỚC THẾ TỤC  

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN 

Đối với Việt Nam hậu đổi mới, sẽ còn sớm để nói về một mô hình Nhà 

nước thế tục mang tính chốt định. Đúng hơn thì mô hình này không ngừng 

được kiến tạo, cả về mặt lý luận cũng như trong thực tiễn. Một mặt đây là 

một tiến trình đổi mới tôn giáo trong bộ máy Đảng-Nhà nước. Mặt khác, các 

tôn giáo, được công nhận hay còn chưa được công nhận, càng ngày càng 

chứng tỏ là một động năng của xã hội dân sự, trước Đảng-Nhà nước vừa là 

“đối tác” vừa là chủ thể “đối thoại” thay vì đơn giản chỉ là đối tượng của một 

chính sách tôn giáo được áp đặt từ trên xuống như trong quá khứ. Cuối cùng, 

hai động năng này, của Đảng-Nhà nước cũng như của thế giới tôn giáo, luôn 

luôn trong quá trình tạo hình cho một khung cảnh chính trị-tôn giáo mới ở 

Việt Nam đương đại. Câu hỏi đặt ra là xem hai lực lượng này tham gia như 

thế nào vào kiến tạo Nhà nước thế tục và vai trò của mỗi lực lượng. 

Nói một cách chặt chẽ, từ Sắc lệnh 234 (1955) tới Chỉ thị 01 (2005), 

cần một nửa thế kỷ đầy biến động để một mô hình Nhà nước thế tục Việt 

Nam thực sự thành hình bắt đầu triển khai trong hiện thực. Nếu không thì 

với một nhãn quan ít nhiều mang tính linh hoạt, có thể nói khái quát về diễn 

tiến của Nhà nước thế tục Việt Nam với điểm xuất phát chính là sự nghiệp 

đổi mới (1986) hay chính xác hơn nữa là năm 1990 với sự ra đời của Nghị 

quyết 24 nổi tiếng của Đảng cộng sản Việt Nam. Chính là với tiếp cận sau 

này mà chúng tôi cố gắng, trong chương này, nắm bắt sự đóng góp cho quá 

trình kiến tạo Nhà nước thế tục Việt Nam của từng chủ thể: Đảng và Nhà 

nước một mặt, và mặt khác là các tôn giáo. 

Trước hết, chúng tôi muốn ghi nhận rằng trong sự nghiệp này của Việt 

Nam, còn lâu chúng ta mới chứng kiến một sự bùng nổ các quy dẫn lý luận 

như điều xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, thậm chí là ngay cả ở Trung Quốc, 

nơi người ta có thể nói về sự tồn tại của các lý luận Trung Hoa về thế tục 
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[212]. Bất chấp một số lượng đáng kể các văn bản và diễn ngôn của Đảng và 

Nhà nước Việt Nam về tôn giáo sau ngày đổi mới thì lại gần như là bất khả 

trong việc xác định một nền móng lý luận chặt chẽ và nhất quán của chủ thể 

cầm quyền đối với một kiến tạo như vậy. Đóng góp của giới học giả Việt 

Nam trong lĩnh vực này về căn bản là công việc diễn giải các chính sách của 

Đảng và Nhà nước. Về phần bản thân các lực lượng tôn giáo, họ phải tập 

trung định hướng năng lượng trong những hành động cụ thể. Lẽ dĩ nhiên là 

ở chỗ này chỗ khác, luôn có những suy tư về một mô hình Nhà nước thế tục 

đáng gọi là của riêng Việt Nam, theo kiểu Việt Nam song ngay cả trong 

trường hợp này thì một đồng thuận hãy còn chưa được rút ra để có thể từ đó 

khẳng định rằng ở Việt Nam đã tồn tại đích thực một quy chiếu như vậy. 

Cùng với điểm xuất phát là một Nhà nước thế tục Việt Nam trong quá 

trình thành hình mà sự phát triển thể chế và nền tảng lý luận đi cùng, chúng 

tôi tìm cách tri nhận trước hết là diễn giải về diễn tiến này của mỗi một chủ 

thể liên quan. Tiếp sau đó chúng tôi tìm cách hiểu làm thế nào mà giữa những 

chủ thể về căn bản tồn tại một mẫu số chung là thái độ “tán đồng” diễn tiến 

Nhà nước thế tục Việt Nam này. 

4.1. Tiến trình hoàn thiện Nhà nước thế tục ở Việt Nam 

 Vào thời điểm hiện tại, Nhà nước Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự 

hào đã giữ đất nước trong ổn định.Nhà nước đã thành công trong việc giải 

quyết các bạo loạn chính trị bắt nguồn phần nào từ tôn giáo. Đồng thời, bất 

chấp các xung đột và đối đầu do một số nhóm tôn giáo gây ra thì Nhà nước 

lãnh đạo và quản lý hiệu quả tôn giáo ở Việt Nam theo logic phát triển “dân 

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Niềm tự hào này 

còn có cơ sở vững chắc hơn nữa chính là sự thay đổi của một bức tranh tôn 

giáo toàn cảnh mỗi ngày một đa dạng phong phú và việc quyền lực nhà nước 

dành vị trí cho các chủ thể tôn giáo mới (tôn giáo và tổ chức tôn giáo mới 
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được công nhận).Tuy nhiên, nếu nhìn gần hơn thì hoàn cảnh có vẻ cho thấy 

từ thiện ý tới hành động hiệu quả có một khoảng cách. Trong khi có thể nói 

diễn tiến Nhà nước thế tục có một cơ sở hạ tầng pháp lý, xét về mặt hình 

thức, càng ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ, đặc biệt với việc áp dụng Luật 

tôn giáo, tín ngưỡng từ đầu năm 2018, thì còn những khoảng trống nhất định 

về lý luận cũng như vấn đề tồn tại ở các cán bộ tôn giáo nói riêng và đại diện 

quyền lực nhà nước nói chung – những chủ thể tác hành được mong đợi có 

năng lực và hành động hiệu quả. Nhiều yếu tố, sự kiện và tình huống có thể 

được viện dẫn để chứng tỏ cho điều này. 

4.2. Vai trò của các chủ thể 

Trong khi đối với Đảng và Nhà nước, diễn tiến nhà nước thế tục đặt 

ra như là một tất yếu thì các chủ thể tôn giáo hầu hết có thải độ cởi mở, tán 

động, thậm chí là tán tụng tiến trình này. Do đó, có thể nói tới một tiến trình 

kép của Nhà nước thế tục, theo nghĩa mỗi bên liên quan tìm kiếm khai thác 

sao cho có lợi nhất cho mình. 

Kể từ đây, hành động của Nhà nước cần phải tập trung vào một chương 

trình mang tính tổng thể hơn, đó là xây dựng và hoàn thiện một Nhà nước 

pháp quyền với các đặc trưng Việt Nam - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa, của dân, do dân và vì dân. Một sự minh bạch về thể chế không chỉ 

đơn giản là đáp ứng của Việt Nam đối với các điều kiện bắt buộc từ phía các 

đối tác trong quá trình thương lượng trong khuôn khổ hợp tác quốc tế. Điều 

này còn là bằng chứng để bác bỏ mọi dạng cáo buộc cho rằng chế độ mang 

tính chuyên quyền, hay thậm chí là toàn trị.Cũng cần phải ghi nhận rằng, một 

Nhà nước pháp quyền mạnh đồng nghĩa với một sự giảm bớt tình trạng tham 

nhũng cũng như thái quá về chính trị-hành chính vốn hiện là những yếu tố 

thường được các lực lượng tôn giáo đối lập sử dụng để chống lại chính quyền. 
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Về phía mình, các tôn giáo có những trải nghiệm sinh động khác nhau 

đối với tiến trình này.Một mặt, các chủ thể tôn giáo được công nhận ngày 

càng trở nên mạnh nhờ vào đổi mới tôn giáo luôn khát khao một không gian 

mở rộng hơn nữa cho sự tồn tại và phát triển của họ. Do đó họ không ngừng 

trang bị các chiến lược hành động mới. Họ mặt khác đã tìm ra một nguồn 

củng cố sức mạnh từ động năng toàn cầu hóa. Đồng thời, họ cũng hiểu rằng 

xuất phát điểm cho một tác hành như vậy chính là một khuôn khổ pháp lý 

đầy đủ và rõ ràng. Đối với các chủ thể tôn giáo hãy còn chưa được công 

nhận, một số mang thái độ bài xích và chống đối vô điều kiện, ví dụ Giáo 

hội Phật giáo thống nhất Việt Nam, thái độ thù nghịch đối với quyền lực nhà 

nước rõ ràng là không hề che đậy. Hoàn cảnh này khiến cho giáo hội tự xưng 

này, xét ở một chừng mực nhất định, là một trở ngại cho sự phát triển của 

Nhà nước thế tục Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

 Với sự nghiệp đổi mới được triển khai từ 1986, Việt Nam trong các 

thập kỷ vừa qua đã đạt được một sự phát triển kinh tế ngoạn mục trong khi 

vẫn đảm bảo duy trì ổn định chính trị-xã hội.Trong tiến trình vận động này, 

đất nước đã trải qua không ít những thách thức lớn, trong đó có tôn giáo – 

một lĩnh vực luôn trong biến động và càng ngày càng trở nên đa dạng. 

 Diện mạo hậu-Đổi mới đã làm biến đổi đáng kể vòng ảnh hưởng cũng 

như động năng của các tôn giáo và cả tác động của chúng đối với đời sống 

chính trị-xã hội quốc gia. Không chỉ xã hội Việt Nam trải nghiệm một phần 

“sắp xếp tôn giáo” [bricolage religieux] và một sự tái phát minh các truyền 

thống mà hơn nữa, đất nước kể từ đây còn gia nhập chiều kích siêu hiện đại 

tôn giáo đương đại theo nghĩa là bổ sung vào các quy chiếu truyền thống, 

một lãnh thổ quốc gia và một di sản văn hóa dân tộc chung còn có một mẫu 

số chung xuyên quốc gia mang tính biểu trưng, đó là chia sẻ một đức tin 

và/hoặc sự quy thuộc về một bản sắc dân tộc/sắc tộc riêng. 

 Đối với các tôn giáo, dù là đã được công nhận chính thức hay chưa, 

hợp pháp hay bất hợp pháp, hợp tác hay thù địch trong con mắt của quyền 

lực nhà nước, các tôn giáo đều hưởng lợi từ bối cảnh mới mẻ hậu đổi mới 

cũng như những động năng của tiến trình toàn cầu hóa để có thể tự mình phát 

triển. Chính là theo đường diễn tiến này mà các tôn giáo tham gia vào một 

sự sắp xếp lại quan hệ tôn giáo-Nhà nước nói riêng và sự tái cấu hình bản đồ 

tôn giáo Việt Nam nói chung theo nhịp vận động của các tôn giáo đã có từ 

lâu, của nhiều phong trào tôn giáo mới và của một quan hệ tương tác gia tăng 

với thế giới bên ngoài. Mặt khác, cũng cần phải ghi nhận sự hiện diện và vai 

trò ngày một gia tăng của các NGO quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nhân 

đạo và mang một truyền thống đức tin, vốn làm nên một nguồn quyền lực 

phi-nhà nước mà chính quyền Việt Nam không thể coi nhẹ hay phớt lờ. Một 
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cách ngắn gọn, có thể nói rằng tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh đổi mới đã 

bắt đầu theo logic của toàn cầu hóa tôn giáo. Thêm vào đó, đúng là xã hội 

dân sự Việt Nam vẫn còn đang trong trạng thái chập chững, vẫn chưa mang 

cấu trúc đầy đủ để có thể khẳng định tiếng nói của mình, song chí ít thì đây 

cũng đủ là một lực lượng gây áp lực không thể phủ nhận đối với quyền lực 

nhà nước Việt Nam. 

Về phần Đảng và Nhà nước Việt Nam, kiến tạo một Nhà nước thế tục 

là một nhiệm vụ phức tạp bởi lẽ khi thực hiện điều này, cần phải đảm bảo 

duy trì được vai trò lãnh đạo đất nước đối với cư dân cũng như trước cộng 

đồng quốc tế. Sự nghiệp này không phải là dễ dàng gì.Kể từ đây, chính quyền 

Việt Nam cần phải chú ý tới diễn ngôn chính trị của mình về tôn giáo.Chính 

quyền không còn có thể chỉ dựa vào một lý luận mác-xít chính thống coi nhẹ 

tôn giáo.Mà ngược lại, chính quyền phải công nhận các hiện thực tôn giáo 

đa dạng phong phú cũng như phải quan tâm điều chỉnh một phần diễn ngôn 

về bản sắc dân tộc trước một tính phong phú đa dạng về sắc tộc và văn hóa 

không ngừng biểu lộ.Mặt khác, chính quyền cũng cần phải điều chỉnh các 

chính sách cũng như bộ máy quản lý tôn giáo để có thể nắm bắt được diễn 

tiến mau lẹ và phức tạp của tôn giáo, điều đôi khi dẫn tới những hình thức 

thái quá của các biểu đạt tôn giáo.Đồng thời, chính quyền cũng không thể lơ 

là sự nghiệp xây dựng một Nhà nước pháp quyền, là kiến tạo mà đến lượt nó 

lại là điều kiện hàng đầu cho sự hiện thực hóa một Nhà nước thế tục Việt 

Nam. Hơn nữa, dưới tác động của hội nhập quốc tế của đất nước, chính quyền 

còn phải đối mặt những mệnh lệnh “quản trị tốt” cũng như các chủ thể của 

“xã hội dân sự”. Cũng phải nói thêm là trong một ngữ cảnh toàn cầu hóa, 

Đảng và Nhà nước Việt Nam dĩ nhiên cần chú trọng đầu tư để sao có thể 

nắm bắt những chiều kích mới của các biểu hiện của tôn giáo. Có thể nói, 

khả năng lựa chọn này sẽ mở ra cho Việt Nam một khả năng hiện thực trong 
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việc hội nhập các tôn giáo vào hòa tấu chung bởi lẽ nó đem lại biện pháp 

cũng như hứa hẹn cụ thể và thực tế, thu hút được các tầng lớp nhân dân trong 

đó có các tín đồ, như các giá trị được chia sẻ, quản trị trách nhiệm, quy chế, 

tôn trọng… là những yếu tố làm nên nền móng vững chắc của an ninh bền 

vững. Thêm vào đó, cho dù thừa nhận những tác động tồi tệ và mang tính đe 

dọa của toàn cầu hóa thì có vẻ như chính quyền vẫn chưa thực sự nắm bắt 

hiệu quả các động năng xuyên quốc gia không chỉ của tôn giáo mà còn là của 

văn hóa và đặc biệt là chính trị.  

 Để kết luận, có thể nói rằng nếu Việt Nam không chú ý thì Nhà nước 

có thể phải đối mặt nguy cơ trở thành một nhà nước bị tranh chấp cả từ bên 

trong lẫn bên ngoài, điều hẳn sẽ dẫn tới mối nguy đối với sự sinh tồn của 

Đảng và Nhà nước và gây bất ổn định cho đất nước. Con đường đã được mở, 

giờ đây có vẻ như khả năng duy nhất là tiếp tục chỉ huy tiến trình kiến tạo 

một Nhà nước thế tục Việt Nam trong khuôn khổ rộng lớn hơn là Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà ở đó các luật chơi ngày càng trở nên minh 

bạch. 

 

 


