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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

Tên tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai 

Tên luận án: Lý Nam Đế trong đời sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ 

Chuyên ngành: Văn hóa học 

Mã số: 62310640 

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

NỘI DUNG 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

1.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận án là nghiên cứu về vai trò của việc phụng thờ Lý Nam Đế (hay 

còn gọi là tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế) trong đời sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ 

Bắc Bộ; nhìn nhận xu hướng vận động và biến đổi của hiện tượng văn hóa tín ngưỡng này 

trong đời sống văn hóa đương đại; đặt ra những vấn đề nhằm giữ gìn và phát huy giá trị 

lịch sử văn hóa của việc phụng thờ Lý Nam Đế trong bối cảnh xã hội hiện nay. 

1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án được xác định là: tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế 

và vai trò của tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế đối với đời sống văn hóa của cư dân vùng 

châu thổ Bắc Bộ. Khi tiếp cận nghiên cứu đối tượng trên, NCS sẽ không chú ý nhiều 

tới khía cạnh Lý Nam Đế là một nhân vật lịch sử mà chủ yếu nhìn nhận Ông như một 

nhân thần được phụng thờ trong tâm thức dân gian gắn liền với các thành tố truyền 

thuyết, thần tích – di tích – lễ hội và phong tục thờ cúng. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

Từ góc độ phương pháp ngành, luận án tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ góc độ 

văn hóa học, phối hợp với các cách tiếp cận khác để có cái nhìn liên ngành, như: dân 

tộc học, tâm lý học, văn học dân gian, xã hội học… 

Ở góc độ phương pháp tiến hành cụ thể, luận án đã sử dụng một số phương 

pháp chính: phương pháp tập hợp và phân tích tài liệu thứ cấp; phương pháp quan sát 

tham dự; phương pháp phỏng vấn sâu; phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; phương 

pháp phân tích, diễn giải, so sánh. 

3. Các kết quả chính và kết luận 

* Kết quả:  

- Khái quát cơ sở lý luận về đời sống văn hóa; nhìn nhận một cách hệ thống và 

toàn diện về việc phụng thờ Lý Nam Đế ở vùng châu thổ Bắc Bộ thông qua các thành 

tố: truyền thuyết/thần tích, di tích và lễ hội  

- Phân tích, làm rõ vị trí, vai trò và sự ảnh hưởng của việc phụng thờ Lý Nam Đế 

trong đời sống văn hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ. 

- Nhìn nhận về xu hướng vận động và biến đổi của việc phụng thờ Lý Nam Đế 

trong đời sống đương đại; nhìn nhận việc phụng thờ Lý Nam Đế trong tương quan với 

tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ; đặt ra những 

vấn đề nhằm giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của việc phụng thờ Lý Nam Đế 

trong bối cảnh xã hội hiện nay. 
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Kết luận 

1. Từ những kết quả nghiên cứu thực tiễn, những tư liệu ngữ văn truyền 

thuyết/thần tích, văn bia, câu đối,  những dấu tích vật chất của hệ thống các di tích thờ tự 

đến những sinh hoạt tế lễ hàng ngày, các kỳ sóc vọng và những lễ hội được tổ chức hàng 

năm NCS nhận thấy có một hiện tượng văn hóa tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế tồn tại một 

cách phổ biến, khách quan trong đời sống văn hóa và có ảnh hưởng, vai trò nhất định 

đối với cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ.  

2. Lý Nam Đế đã được nhiều làng xã tôn vinh, ngưỡng vọng và do đó ông có vị trí 

nhất định trong đời sống tinh thần của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ. Lý Nam Đế đã 

trở thành một vị thần/thánh linh thiêng phù trợ cho cuộc sống của họ và là nguồn lực tinh 

thần tin cậy cho họ. Việc phụng thờ Lý Nam Đế đã thúc đẩy các hoạt động văn hóa,  hình 

thành  nên các các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể: các di tích thờ tự, các sinh hoạt 

văn hóa cộng đồng nơi gắn kết cộng đồng, tạo môi trường bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa truyền  thống, hình thành các quy cách ứng xử của con người trong mối quan hệ 

với thần thánh, với cộng đồng, định hướng hành vi, giáo dục đạo đức, lối sống. Mặt khác, 

việc phụng thờ Lý Nam Đế đã tiếp tục lưu truyền những trang sử vẻ vang, hào hùng của 

cha ông trong lịch sử dựng nước và giữ nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 

giáo dục truyền thống yêu nước tạo nên sự cố kết cộng đồng bền vững, hình thành và nuôi 

dưỡng các giá trị văn hóa cộng đồng góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng cho bức 

tranh tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam. 

3. Tín ngưỡng thờ Lý Nam Đế cũng như tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc của 

người Việt đang tồn tại trong xã hội Việt Nam đương đại và chắc chắn nó sẽ vẫn còn 

được bảo lưu và phát huy mạnh mẽ trong tương lai. Bởi ý thức hướng về cội nguồn, 

truyền thống yêu nước, phong trào uống nước nhớ nguồn vẫn luôn là truyền thống văn 

hóa đạo lý tốt đẹp luôn tồn tại trong tâm thức của người Việt từ bao đời nay. Nhưng có 

một thực tế là đời sống đương đại với nhiều sự chuyển đổi mạnh mẽ đã và đang có 

nhiều tác động tới việc phụng thờ Lý Nam Đế theo hai chiều hướng tích cực và tiêu 

cực. Sự biến đổi này một mặt cho thấy sự linh hoạt, thích ứng của người dân trong quá 

trình sống nhưng mặt khác cũng đặt ra nhiều vấn đề: vấn đề đối với chủ thể văn hóa, 

vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống kết hợp với các yếu tố văn 

hóa mới, mối quan hệ giữa cộng đồng và nhà nước, chính quyền địa phương...  

                                                         Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017 
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