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Luận án của chúng tôi hướng tới những đóng góp mới như sau: 

1. Về tư liệu, trên cơ sở thống kê, chúng tôi đưa ra các nghiên cứu về người Bru - 

Vân Kiều thuộc nhiều lĩnh vực, đặc biệt các tác phẩm sưu tầm và nghiên cứu truyện 

cổ, nhằm cung cấp cái nhìn tương đối toàn cảnh về văn hóa, văn học dân gian và tâm 

lý tộc người. 

2. Luận án lí giải, phân tích có hệ thống, có chiều sâu truyện cổ Bru - Vân Kiều 

từ góc nhìn tâm lý học tộc người. Đặt truyện cổ trong tương quan tổng thể ngữ văn dân 

gian, văn hóa và tâm thức tộc người. Sự soi chiếu lẫn nhau của những mảnh vỡ quá 

khứ trong truyện cổ trình hiện những biểu trưng tâm lý thích nghi và ý niệm không 

gian chịu sự thúc đẩy từ năng lượng cổ mẫu. 

3. Qua tâm lý học tộc người, chúng tôi chỉ ra cội nguồn và sự hiện diện của các 

lớp tâm lý Bru - Vân Kiều trong truyện cổ. Đồng thời, chỉ ra vai trò của truyện cổ 

trong việc lưu giữ, truyền tải, và thúc đẩy tâm lý tộc người. Truyện cổ là một mắc xích 

trong sự vận hành chung của văn hóa, tạo dựng một tượng trưng về thế giới riêng của 

tộc người trong bối cảnh chung sống. 

4. Từ cội nguồn và thân phận tộc người, chúng tôi xác nhận tâm lý yêu chuộng 

hòa bình và khả năng thích nghi mạnh mẽ của Bru - Vân Kiều qua các dấu hiệu biểu 

trưng như phản ứng ra đi, giấc mơ như sự cộng thông không-thời gian và các quy ước 

trong thế giới mới. 

5. Chúng tôi đặc biệt đi sâu tìm hiểu tư duy không gian của họ qua truyện cổ. Từ 

cấu trúc thân thể đến cấu trúc không gian và cấu trúc xã hội với tổ chức và vận hành 

đồng dạng như là cánh cửa mở vào tâm thức tộc người. Ở đó, một lần nữa gặp lại xu 

hướng tinh thần thích nghi Bru - Vân Kiều trong nông nghiệp nương rẫy với vai trò kết 

nối không gian và kỹ thuật thân thể vào không gian tự nhiên, không gian vũ trụ. 

Luận án cũng góp phần chứng minh sự tương thích của tâm lý học tộc người với 

ngữ văn dân gian nói chung và truyện cổ nói riêng. Luận án có thể là tài liệu tham 

khảo cho những nghiên cứu tiếp theo và có thể phục vụ cho hoạt động giảng dạy, hay 

giáo trình tham khảo... 

Người hướng dẫn     Nghiên cứu sinh 

 

 

 

 

 


