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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

1. Tóm tắt mở đầu 

Nghiên cứu sinh: Trần Hải Minh 

Đề tài: Biến đổi của diễn xướng nghi lễ lên đồng (qua nghiên cứu 

trường hợp tỉnh Nam Định) 

Chuyên ngành: Văn hóa học  Mã số: 62310640 

Người hướng dẫn khoa học:      1, GS.TS Ngô Đức Thịnh  

 2,  PGS.TS Trịnh Thị Minh Đức 

 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

2. Nội dung bản trích yếu 

2.1. Mục đích, nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của luận án. 

2.1.1. Mục đích nghiên cứu 

- Nhận diện được những giá trị văn hóa của diễn xướng nghi lễ lên đồng 

truyền thống và biến đổi của diễn xướng nghi lễ lên đồng ở Nam Định hiện nay. 

- Đánh giá sự biến đổi qua từng thành tố cấu thành diễn xướng, xác định 

mối quan hệ tương tác giữa truyền thống và hiện tại. Xác định mức độ biến đổi 

từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá nguyên nhân biến đổi và những vấn đề 

đặt ra đối với diễn xướng nghi lễ lên đồng hiện nay. 

2.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, tác giả luận án sẽ phải thực hiện 

những nhiệm vụ sau: 

- Hệ thống hóa những lý luận chung về tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung 

và diễn xướng nghi lễ lên đồng nói riêng để làm cơ sở, công cụ khu biệt ró các 

nội dung nghiên cứu, là cơ sở cho việc xác định những vấn đề cần khảo sát, 

đánh giá. 

- Khảo sát một cách hệ thống những yếu tố cấu thành lên diễn xướng 

nghi lễ lên đồng trong tổng thể “thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của 

người Việt ở Nam Định” 

- Tìm nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với 

diễn xướng nghi lễ lên đồng ở Nam Định, làm cơ sở cho các nhà quản lý văn 

hóa đưa ra các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị diễn xướng nghi lễ lên 

đồng trong xã hội hiện nay. 
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2.1.3. Đối tượng nghiên cứu. 

Nghiên cứu các phương diện của diễn xướng nghi lễ lên đồng bao gồm: 

Không gian, các thành phần tham gia thực hành diễn xướng, các thành tố cơ bản 

trong nghệ thuật diễn xướng nghi lễ lên đồng (âm nhạc, nội dung ca từ, múa, 

phục trang, đạo cụ, đồ lễ ….) Trong mối quan hệ giữa diễn xướng nghi lễ lên 

đồng truyền thống và biến đổi. 

2.2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng. 

Trong quá trình thực hiện luận án NCS đã sử dụng các phương pháp như: 

Phương pháp tiếp cận liên ngành, Phương pháp nghiên cứu trường hợp, Phương 

pháp điền dã dân tộc học, Phương pháp phân tích, tổng hợp, Phương pháp 

nghiên cứu so sánh. Trong đó NCS chú trọng đến phương pháp tiếp cận liên 

ngành, dựa trên những cứ liệu của nhiều ngành khoa học nhằm tạo thêm minh 

chứng cho những nhận định, đánh giá vấn đề nghiên cứu. Các phương pháp điền 

dã, phân tích tổng hợp, so sánh, phỏng vấn cũng được NCS sử dụng làm phương 

tiện trong quá trình thực hiện luận án. 

2.3. Các kết quả chính và kết luận. 

2.3.1. Kết quả 

- 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, mặt khác trên cơ sở kế thừa những 

nghiên cứu của các tác giả đi trước, NCS bước đầu đưa ra khái niệm cụ thể hơn 

về 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. 

- Luận án tập hợp thêm những tư liệu điền dã, khảo sát và mô tả tương 

đối cụ thể về các thành tố cấu thành diễn xướng nghi lễ lên đồng. Xác định mức 

độ biến đổi của các thành tố, nhận định thành tố biến đổi 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 chỉ ra 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. 
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2.3.2. Kết luận 

- Qua tìm hiểu nghiên cứu về các yếu tố cấu thành cũng như khảo sát 

nhận diện sự biến đổi của diễn xướng nghi lễ lên đồng, có thể thấy “tín ngưỡng 

thờ Tam phủ của người Việt” một DSVHPVT đại diện của nhân loại mà nổi bật 

là diễn xướng nghi lễ lên đồng là sự tổng hòa của các thành tố văn hóa như tập 

quán, tín ngưỡng, tôn giáo …. Được biểu đạt qua sự kết hợp của nhiều hình thức 

nghệ thuật như: văn học, thơ ca, âm nhạc, múa, phục trang, đạo cụ …. Những 

yếu tố này được kết hợp một cách nhuần nhuyễn, tinh tế tạo lên một bức tranh 

sống động về diễn xướng nghi lễ lên đồng qua nhiều giai đoạn. 

- Với cách tiếp cận chủ yếu theo lý thuyết giao lưu tiếp biến văn hóa, qua 

nghiên cứu trường hợp tại Nam Định, luận án đã là rõ sự biến đổi trong từng 

thành tố cấu thành, xác định mức độ biến đổi cũng như chỉ ra được thành tố biến 

đổi cơ bản làm ảnh hưởng nhiều nhất đến biến đổi tổng thể diễn xướng nghi lễ 

lên đồng dưới góc độ văn hóa học và văn hóa tín ngưỡng. 

- Nhìn dưới góc độ văn hóa học và biến đổi văn hóa, luận án làm rõ tính 

tất yếu khách quan sự biến đổi của DSVHPVT nói chung và diễn xướng nghi lễ 

lên đồng nói riêng trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa. Luận án cũng chỉ 

rõ những tác động của nền kinh tế thị trường dẫn đến việc biến đổi từng thành tố 

đặc biệt là các chủ thể thực hành diễn xướng trong đó yếu tố sáng tạo cá nhân và 

nhu cầu cộng đồng được biểu hiện rõ nét. 

- Sự chấp nhận của cộng đồng cũng như quan niệm của xã hội về diễn 

xướng nghi lễ lên đồng đã có sự cởi mở hơn, từ “cấm cản” đến trở thành “di 

sản” cho thấy nhận thức của xã hội, của Đảng và Nhà nước cũng như cộng đồng 

quốc tế đã có nhiều thay đổi. Cách nhìn phiến diện tiêu cực đã có phần giảm bớt 

điều đó chứng tỏ sức sống mãnh liệt của diễn xướng nghi lễ lên đồng với những 

giá trị lịch sử, đạo đức, nghệ thuật, thẩm mỹ... đã được quan tâm đúng mức. Đó 

cũng là vấn đề hướng tới của luận án. 

- Từ việc khảo sát nghiên cứu sự biến đổi cũng như xác định những 

nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến biến đổi từng thành tố riêng lẻ 

dẫn đến biến đổi tổng thể diễn xướng nghi lễ lên đồng, luận án cũng đưa ra một 

số vấn đề cần bàn luận như sự tích hợp văn hóa thông qua việc dung nạp thêm 

nhiều thần điện mang tính lịch sử hóa, địa phương hóa vốn không nằm trong hệ 

thống thần điện “Tứ phủ”. Vấn đề thực trạng sân khấu hóa diễn xướng nghi lễ 

lên đồng hiện nay cũng được luận án quan tâm đặc biệt là vấn đề biến đổi tiếp 

nhận cần “chọn lọc” để giữ nguyên niềm tin tín ngưỡng của cộng đồng, tránh 

phá vỡ tính đặc thù vốn có của diễn xướng nghi lễ lên đồng.  
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- Tồn tại trên nền tảng của tín ngưỡng thờ Thánh ở Việt Nam nói chung 

và ở Nam Định nói riêng. diễn xướng nghi lễ lên đồng hiện nay giống như các 

hiện tượng văn hóa khác đã và đang biến đổi ở nhiều phương diện như: cấu trúc 

nghi lễ, diễn xướng nghi lễ, không gian, đối tượng thực hành nghi lễ và cả nhận 

thức xã hội về nghi lễ. Sự biến đổi này  có nguyên nhân chủ quan khách quan 

dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy vậy dù xét ở góc độ nào đi nữa thì diễn 

xướng nghi lễ lên đồng vẫn là một dạng diễn xướng đặc thù, ngoài những giá trị 

vốn có mà tự thân nghi lễ đem lại thì diễn xướng nghi lễ lên đồng xưa và nay 

vẫn chứa đựng những giá trị lịch sử, đọa đức, nghệ thuật… và hơn hết là thiết 

chế niềm tin của cộng đồng vào một sự bình an, sức khỏe, ấm no, hạnh phúc mà 

thần thánh mang lại. 

Như vậy có thể xem diễn xướng nghi lễ lên đồng là một phần quan trọng 

làm nên diện mạo đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Với bản chất là 

một nghi lễ mang tính nguyên hợp cao, tích hợp trong đó nhiều lớp lang văn 

hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng… tồn tại từ lâu đời được cộng đồng gìn giữ, nuôi 

dưỡng vẫn có những ảnh hưởng nhất định với đời sống của người Việt trong xã 

hội hiện tại. Việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật tín 

ngưỡng này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng người 

Việt mà còn là một công cụ hữu hiệu trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh 

bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong xu hướng toàn 

cầu hóa hiện nay. 

                                                     

       Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018 
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