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ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CỦA TALCOTT PARSONS
TRONG NGHIÊN CỨU TẾT CỔ TRUYỀN
CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
Hà Hữu Nga*
Tóm tắt: Lễ tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số là một thực tiễn hoạt động sống nảy sinh, tồn tại và
vận động cùng với lịch sử của toàn dân tộc, vì vậy nó hiện diện một cách khách quan trong suốt tiến trình
phát triển của đất nước ta. Và đó cũng là một trong những chủ đề quan trọng của nhiều ngành khoa học
xã hội như lịch sử, dân tộc học, nhân học xã hội, nhân học văn hóa, văn hóa học, kinh tế - chính trị học,
kinh tế học phát triển, luật học, nghiên cứu tôn giáo, nghiên cứu phát triển, chính sách công v.v…, và đặc
biệt là nhân học, lao động và khoa học quản lý. Lễ tết cổ truyền tác động và chịu sự tác động không
ngừng về mọi mặt của đời sống vật chất và tinh thần của con người, và đặc biệt tác động vừa trực tiếp vừa
gián tiếp đến sự ổn định và phát triển của các cộng đồng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay. Vì vậy về
phương diện quản lý và hoạch định các chính sách có liên quan, việc ứng xử với lễ tết cổ truyền phải được
thực hiện một cách tinh tế, bài bản, theo một lộ trình thích hợp. Và chức năng luận cấu trúc cùng lý thuyết
hành động xã hội của nhà xã hội học lừng danh Talcott Parsons có thể được sử dụng như những công cụ
hữu dụng giúp thực hiện lộ trình này.
Từ khóa: Tết cổ truyền, dân tộc thiểu số, lý thuyết của Talcott Parson.

Hà Hữu Nga: Applying the theory of Talcott Parsons in studying traditional new year
holiday of ethnic minorities in Vietnam
Traditional festivals of ethnic minorities are a practice of the life activities that arose, existed and took
place along with the history of the entire nation. Therefore, they appear objectively throughout the
development process of our country and become an important research topic in social sciences such as
history, ethnography, social anthropology, cultural anthropology, cultural studies, politics-economics,
development economics, jurisprudence, religious studies, development studies, public policy, and
especially anthropology, labor sciences and management sciences.
Traditional festivals impact all aspects of the spiritual and material life of people which in their turn
constantly affect these festivals. Traditional festivals exert both direct and indirect influence on the stability
and development of the ethnic minority communities in our country at present. Therefore, in management
and policy formulation, the traditional festivals must be treated in a proper, systematic manner based on a
well-designed roadmap. The structural functionalism and social action theory of Talcott Parsons, a
renowned sociologist, can be used as useful tools in these efforts.
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