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Qua nghiên cứu, luận án có những đóng góp như sau: 

* Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về diễn xướng nghi lễ lên đồng ở 

Nam Định dưới góc độ văn hóa học. Về phương diện lý thuyết NCS đã kế thừa những 

nghiên cứu của các học giả đi trước đưa ra khái niệm diễn xướng nghi lễ lên đồng. “Một 

nghi lễ quan trọng của nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ. Đó là nghi lễ nhập hồn nhiều lần của các 

vị Thánh Tứ phủ vào thân xác các ông (bà) đồng, là sự tái hiện lại hình ảnh của các vị thánh 

thông qua nghệ thuật diễn xướng tâm linh nhằm phán truyền, ban tài lộc, đáp ứng nhu cầu 

của tín đồ đạo mẫu theo một quy tắc, trật tự nhất định”. NCS đã xác định các thành tố cấu 

thành diễn xướng nghi lễ lên đồng (5 thành tố). 

* Về phương diện thực tiễn: NCS đã có những đóng góp cụ thể: 

- Phân tích các tiền đề cơ bản hình thành lên diễn xướng nghi lễ lên đồng ở Nam 

Định (4 tiền đề). 

- Nêu rõ những biến đổi của diễn xướng nghi lễ lên đồng trên các phương diện như: 

Âm nhạc, múa, nhạc cụ, phục trang, đạo cụ, đồ lễ. Phân tích mức độ biến đổi của các thành 

tố, nhận định thành tố biến đổi có ảnh hưởng nhiều nhất đến biến đổi tổng thể diễn xướng 

nghi lễ lên đồng hiện nay. 

- Từ kết quả điều tra nghiên cứu luận án cũng phân tích một số nguyên nhân dẫn 

đến biến đổi diễn xướng nghi lễ lên đồng đồng thời bàn luận đến những vấn đề đặt ra đối 

với diễn xướng nghi lễ lên đồng hiện nay. 

- Luận án sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho các giảng viên, NCS, học viên, sinh 

viên ngành Văn hóa học, Dân tộc học, Nhân học và các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực 

nghiên cứu về diễn xướng nghi lễ lên đồng nói chung và diễn xướng nghi lễ lên đồng ở 

Nam Định nói riêng. 

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018 
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