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PHẦN 1  MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Không gian Hiên của các ngôi nhà dân gian truyền thống có 

thể xem như một không gian căn bản của tổng thể các không gian 

cho cư trú trong sự đặt để của nơi chốn, nơi lưu và mở ra nhiều kỷ 

niệm, những không gian sinh hoạt quen thuộc hằng ngày, làm cho ai 

đi xa cũng phải nhớ, nhớ về nơi đã “chôn nhau cắt rốn”. Hiên là một 

thành phần không gian nguyên sơ nhất trong việc thiết lập nơi chốn 

kiến trúc, được hình thành dựa trên triết lý âm dương của người Việt, 

một biểu hiện thích ứng của con người với điều kiện tự nhiên và nhu 

cầu giao tiếp xã hội. Hiên có thể được hiểu như không gian trung 

gian chuyển đổi, không gian nửa kín nửa hở, mở ra với không gian 

này và đóng lại với không gian kia, hoặc mở hướng về với cả hai. 

Trong kiến trúc, Hiên là ngưỡng ngơi nghỉ, tạm dừng chân, cho sự di 

chuyển trong ra ngoài và ngoài vào trong, xuyên qua các hướng 

khác. Các phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, bếp… mở ra với 

ngưỡng Hiên nhà qua cửa ra vào và cửa sổ. Đến lượt mình, Hiên mở 

rộng không gian của cửa, làm cửa trở nên sống động trong không 

gian sống ngưỡng. Hay nói một cách khác, Hiên là một không gian 

đầy chất sống nuôi dưỡng các thành phần bất động cửa đi vào cửa sổ, 

loang thấm vào không gian trong nhà và tỏa ra ngoài trời, dù cho bị 

ngăn cách bởi ranh không thấm là bức tường. 

Trong kiến trúc truyền thống, hình thức của Hiên (porch) có 

thể được cấu trúc mở ra một phía, phía khác được vây bởi cửa ra vào 

và vách, hoặc được cấu trúc mở ra với trời trong nhà (veranda), tùy 

vào cách mái hiên được dự định thiết kế để tạo ra sự thoải mái vi khí 

hậu trong môi trường ở, hoăc phục vụ một số công năng nhất định 

(Lanai). Về mặt chức năng, Hiên dùng là nơi ngủ trưa, thường ở 
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trước hoặc sau nhà, được coi trọng ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng 

ẩm, nơi mà nơi gió là phương tiện duy nhất mang lại sự thoải mái. 

Hiên có thể là không gian mở rộng cho phòng khách và nhà bếp, để 

sinh hoạt ma chay, cưới hỏi, ăn uống tiệc tùng. Hiên còn được dùng 

làm sân phơi trong nhà hoặc nơi chứa đồ tạm. Ban ngày, tại Hiên các 

hoạt động chủ yếu là lao động sản xuất làm nghề. Vào chiều tối và 

ban đêm, nhất là vào những đêm trăng thanh gió mát, ở nơi đây chủ 

yếu dành cho các hoạt động đời sống tinh thần, sum họp gia đình, ôn 

lại kỷ niệm tình cảm, và có thể dùng để tiếp khách. 

Hiên, vì thế, đã một cách tự nhiên thành hình, liên tục chuyển 

biến với các hình thức theo thời gian trong việc kiến tạo nơi ở, trở 

thành không gian văn hóa thi vị, và hơn nữa đã được đưa vào nghệ 

thuật thơ ca có giá trị thẩm mỹ riêng nhất định. Theo đó, Hiên đã trở 

thành một không gian sử dụng mà con người đã dành phần lớn thời 

gian, và cũng trong ngày từ đó trở thành một trong những không gian 

không thể thiếu khi bàn đến không gian đặc trưng nơi chốn văn hóa 

Việt Nam, không gian truyền thống đậm đà bản sắc cư trú đầy chất 

sống. 

Chức năng của Hiên truyền thống còn làm nhiệm vụ điều hòa 

cải tạo khí hậu, tái lập điều kiện sống trong lành, kết nối với cảnh 

quan tự  nhiên. Hiên làm môi trường trung gian trao đổi hòa giải giữa 

hai vi khí hậu khác nhau,tham gia vào cảnh quan như một khung 

hình cắt cảnh, cho con người được trải nghiệm nhiều cảm giác khác 

nhau thông qua thị giác, khứu giác, và âm thanh. Như thế, không 

gian Hiên vừa có chức năng riêng tư, vừa có chức năng công cộng, 

điều này khác với  các không gian kiến trúc khác trong nhà. 

Ở góc độ sức khỏe môi trường, Hiên được xem là môi cảnh 

trung gian giữ ổn định cơ thể kiến trúc với các lực tác động bên 
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ngoài. Có thể nói, không gian là thành phần không thể thiếu trong 

việc thiết kế kiến trúc nhiệt đới. Hiện nay, hầu như các ngôi nhà 

vùng nhiệt đới đang được thiết kế với không gian Hiên phía trước 

hoặc xung quanh để thích ứng với sự tác động bên ngoài của khí hậu. 

Không gian Hiên như một vùng đệm làm dịu đi cái nắng, tránh mưa 

tạt, tạo điều kiện thông gió làm mát bề mặt ngoài nhà, hay như chính 

là không gian được tạo ra bởi khi người ta mặc vội chiếc áo khoác, 

bật cây dù, hoặc đội chiếc nón trước khi ra khỏi nhà. Ở vùng khí hậu 

lạnh hơn Hiên nhà cũng có tác dụng như ở vùng khí hậu nóng, điều 

hòa bầu khí lạnh ngoài nhà xâm thực vào bên trong, và hạn chế khí 

ấm trong nhà thoát ra ngoài. 

Ở một số quốc gia thuộc khu vực lân cận như Singapore, 

Trung Quốc, hay Malaysia,… thì không gian Hiên có những đặc 

điểm chức năng tương đồng với kiến trúc Việt, bởi có sự tương tự 

nhau về khí hậu, nhu cầu sử dụng,và đồng qui trong cách con người 

ứng xử với tác động của tự nhiên.  

Ở đô thị, hệ Không gian Hiên đảm nhiệm thêm chức năng kết 

nối các “tế bào ở của xã hội” bám vào hệ thống giao thông của đô 

thị. Hiên như một giao điểm, là giao nhau giữa riêng tư (được kiểm 

soát chặt chẽ) bên trong và công cộng (không được kiểm soát là nơi 

mà ranh giới xã hội bắt đầu được không gian hóa và định hình) bên 

ngoài.  

Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển kinh 

tế và xã hội.Sự phát triển này dẫn đến quá trình đô thị hóa mạnh mẽ 

khiến cho thành phố đang rất cần những khoảng không gian để thở 

và sinh hoạt xóm giềng. Theo đó, không gian mở, không gian nửa 

kín nửa hở, không gian chuyển tiếp đang trở nên cần thiết và đóng 

vai trò quan trọng. Tuy nhiên, ở khía cạnh kinh tế “tấc đất tấc vàng”, 
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vai trò của không gian Hiên trong đô thị đã bị lãng quên và không 

được quan tâm đúng mực. Hầu như, không gian Hiên đã bị phân hóa 

theo phương ngang thành vỉa hè, và thành các không gian ban công, 

logia, sân thượng,…theo phương đứng.  

Tóm lại, luận văn nghiên cứu về hình thức không gian Hiên 

nhà ở từ truyền thống đến đương đại dưới góc nhìn từ nhiều vùng địa 

lý văn hóa khác nhau, đối chiếu với đô thị TP. Hồ Chí Minh, để tìm 

về nguồn cội, giá trị lối sống của người Việt ở phương thức ở và xây 

dựng. Từ đó hình thành nên lý luận đặc trưng trong văn hóa ở mà 

không gian Hiên là nòng cốt, là nền tảng, để tư duy và sáng tạo 

không gian ở, góp phần vào vấn đề nối tiếp, giữ gìn, và phát huy bản 

sắc dân tộc. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu, luận văn sẽ phân 

tích không gian Hiên trong sự đối chiếu với thiết kế bảo vệ môi 

trường sinh thái và thiết kế bền vững trong kiến trúc. Hướng nghiên 

cứu này phù hợp với chủ trương của Đảng trong việc bảo tồn và phát 

huy những giá trị hữu hình của kiến trúc truyền thống, “Xây dựng 

nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,vừa là mục tiêu vừa là 

động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”
1
 đây cũng là phương 

hướng phát triển của đất nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

2. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Tác phẩm “Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống 

Việt” NXB Xây dựng, năm 2018, tác giả Võ Thị Thu Thủy. 

Cuốn “Interior Urbanism”, NXB Bloomsbury London, năm 

2016, của Charles Rice. 

                                                      
1
 Đại hội VI của Đảng, “CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 

TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (Bổ sung, phát 

triển 2011)” 



5 

 

Tác phẩm “Courtyard Housing and Cultural 

Sustainability” của nhà nghiên cứu Donia Zhang người Trung Quốc 

tại Đại học Oxford Brookes. 

Giáo trình “Kiến trúc nhà ở, hiểu biết và thiết kế qua minh 

họa” trường Đại học Xây dựng, năm 2017, tác giả Trần Minh Tùng. 

Luận văn thạc sĩ: “Mã dân  gian trong nhà ở đô thị hiện nay”, 

năm 2001, của Lê Thị Thu Hương. 

Luận văn thạc sĩ kiến trúc: “Kiến trúc nhà ở thành phố Hồ Chí 

Minh dưới tác động của văn hóa truyền thống”, năm 2007, của 

Nguyễn Song Hoàn Nguyên. 

Luận văn: “Tìm hiểu về không gian mở trong kiến trúc nhiệt 

đới Việt Nam và nghiên cứu ứng dụng vào kiến trúc đương đại tại 

thành phố Hồ Chí Minh” năm 2009 của Võ Thanh Nguyên. 

Luận văn thạc sĩ kiến trúc: “Đặc tính văn hóa dân gian trong 

kiến trúc nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh”, năm 2011, của Đỗ Thị 

Thúy Diễm.  

Luận văn thạc sĩ kiến trúc: “Không gian mở trong kiến trúc 

truyền thống Việt Nam tại các tỉnh phía Nam”, năm  2004, của Lê 

Ngọc Hưng. 

3. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn “Hình thức chuyển biến không gian Hiên từ truyền 

thống đến đương đại trong kiến trúc nhà ở riêng lẻ tại đô thị 

TP.HCM” có ý nghĩa về mặt học thuật và thực hành thiết kế cho sinh 

viên và kiến trúc sư. Nghiên cứu cho thấy, không gian Hiên về mặt 

công năng sử dụng và thẩm mỹ đáp ứng được nhu cầu không gian 

giao tiếp cá nhân và cộng đồng xã hội. Không gian này góp phần vào 

việc tạo nên bản sắc kiến trúc riêng và cho đô thị TP.HCM nói chung 

trong quá trình phát triển hội nhập quốc tế. Ngoài ra kết quả của luận 
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văn đóng góp thêm vào kho tàng lý luận kiến trúc, làm cơ sở cho 

sinh viên học tập thiết kế và Kiến trúc sư hành nghề.   

4. Mục tiêu nghiên cứu 

Để đạt được các mục đích nghiên cứu luận văn đề ra các mục 

tiêu. 

 Phân tích, hệ thống hóa các khái niệm, đặc điểm, các yếu tố 

cấu thành Hiên nhà ở riêng lẻ theo quá trình biến đổi từ 

truyền thống đến đương đại 

 Khảo sát thực trạng sử dụng Hiên nhà ở riêng lẻ tại khu vực 

TP. Hồ Chí Minh 

 Đề xuất các giải pháp kiến trúc hình thức không gian Hiên 

cho không gian ở đô thị 

5. Nội dung nghiên cứu: 

 Các yếu tố cấu thành không gian hiên: bố cục hình học, thẩm 

mỹ, kỹ thuật xây dựng, cũng như tính khí hậu, tính nơi chốn, 

tính đô thị… Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo lập không 

gian, các yếu tố tự nhiên, quan niệm truyền thống, lối sống 

sinh hoạt sản xuất,… ảnh hưởng tới Hiên qua các giai đoạn 

lịch sử khác nhau 

 Không gian Hiên của các vùng miền khác nhau - bài học 

kinh nghiệm 

 Thực trạng Hiên nhà ở riêng lẻ trong sự phát triển khu đô thị 

thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và những bất cập cần giải 

quyết 

6. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp lịch sử  

b. Phương pháp khảo sát điền dã 

c. Phương pháp phân tích tổng hợp 
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d. Phương pháp hình học 

e. và Phương pháp mô tả 

7. Phạm vi nghiên cứu: 

Về không gian: giới hạn không gian Hiên trong kiến trúc nhà ở 

riêng lẻ tại khu vực phía Nam, cụ thể là mô hình nhà ở truyền thống 

nông thôn ở các tỉnh phía Nam và nhà ở lô phố tại thành phố Hồ Chí 

Minh. Tuy vậy, các không gian vùng miền khác trong và ngoài nước 

cũng được đề cập thêm để minh chứng vấn đề nghiên cứu thêm được 

rõ ràng và thuyết phục. 

Về thời gian:  Xét theo 3 giai đoạn phát triển của lịch sử Nam 

bộ từ trước năm 1860, Kháng chiến chống Pháp- Mỹ và sau công 

cuộc đổi mới 1986 đến nay. 

PHẦN 2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH 

CHƯƠNG 1 HIÊN TRONG KIẾN TRÚC VÀ ĐÔ THỊ 

1.1 Các khái niệm 

Không gian Hiên có thể được xem là không gian trung gian, 

cầu nối giữa không gian trong và ngoài, một không gian ngưỡng mở 

rộng trong kiến trúc cho con người quá cảnh và cư trú. Tính thi vị ở 

chổ, ở trong Hiên hay đi qua Hiên là diễn biến phức tạp của trạng 

thái tâm lý và giác quan con người. 

1.2 Nguồn gốc của Hiên 

Không gian Hiên ban đầu được hình thành một cách tự nhiên ở 

dạng trước mặt tiền hoặc xung quanh sân trong do nhu cầu sinh sống 

và ứng phó với khí hậu. Đó cũng là những dạng thức đầu tiên của 

Hiên trong lịch sử phát triển nhà ở của nhân loại. Dần dần, xã hội 

phát triển, nhu cầu sử sụng đa dạng hơn, Hiên đã có những biến đổi 

khác đi về hình thức, công năng, và thẩm mỹ, phục thuộc vào các 

quốc gia, vùng miền khác nhau. 
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1.3 Sự biến chuyển hình thức không gian Hiên trong nhà ở 

1.3.1  Hiên trong nước 

Hiên trong nhà ở dân gian là một nét đặc trưng về văn hóa 

truyền thống xây ở. Nơi có thể nhận thấy không gian Hiên đầu tiên 

đó là mặt đứng của ngôi nhà. Ngôi nhà truyền thống Việt được cha 

ông xử lý khéo léo và tài tình ứng biến theo từng vùng khí hậu khác 

nhau. Cụ thể trên khắp đất nước Việt Nam theo ba miền Bắc, Trung, 

Nam không gian cư trú này cùng với không gian Hiên có những hình 

thức biến chuyển khác nhau. (Bảng 1.4) 

1.3.2  Nước ngoài 

1.3.2.1  Hiên ở Ấn Độ 

1.3.2.2  Hiên ở Srilanka 

1.3.2.3  Hiên ở Malaysia 

1.3.2.4  Hiên ở Singapore 

1.3.2.5  Hiên ở Trung Quốc 

1.4 Hiên với tư cách không gian nội đô (Interior Urbanism)  

Theo Charles Rice (2016) qua các phân tích công trình của 

KTS John Portman đã xây dựng lý thuyết về Không gian nội đô 

trong đó việc xóa nhòa ranh giới giữa bên trong và bên ngoài là một 

thủ pháp được KTS thiết kế một cách hoàn hảo. Thông qua việc sắp 

đặt các không gian bán mở đan xen theo một quy luật sao cho ngay 

khu vực giáp ranh giữa bên trong và bên ngoài hòa vào nhau một 

cách tự nhiên nhất. 

1.5 Vai trò của Hiên trong kiến trúc đô thị phát triển bền 

vững 

Không gian chuyển tiếp, nửa kín nửa hở được xem là cầu nối 

điều hòa giữa hai không gian bên trong và ngoài trời, với tư cách là 

một ngưỡng mở rộng trong kiến trúc cho phép con người quá cảnh 
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và lưu trú. Đây là không gian đã tồn tại từ rất lâu trong kiến trúc từ 

thời Ai Cập và Hy Lạp cổ đại. Trải qua hàng nghìn năm, không gian 

bán mở nay vẫn tồn tại và chuyển biến ở nhiều hình thức theo mỗi 

quốc gia, vùng miền văn hóa khác nhau.  

CHƯƠNG 2 CẤU HÌNH CỦA HIÊN TỪ TRUYỀN 

THỐNG ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI TRONG KIẾN TRÚC 

2.1 Triết lý hình thành không gian Hiên  

Điều đó cho thấy không gian Hiên là nơi hòa hợp, mở ra giữa 

đất trời, là nơi hòa hợp âm dương cân bằng, bên cạnh đó tại không 

gian này lối sống trọng âm, trọng tình của người Việt cũng được 

dung hòa một cách khéo léo và ý nhị.  

2.2 Mối quan hệ giữa Hiên, con người và tự nhiên 

Không gian Hiên với những giá trị đặc trưng văn hóa tính 

cộng đồng, tính ưa hài hòa, tính trọng âm, tính tổng hợp, tính linh 

hoạt, là một nơi giao hòa âm dương có tác động đến sức khỏe và tâm 

lý người sử dụng. 

2.3 Sức khỏe, tâm lý, phong thủy 

Theo cách ngôn của người Việt xưa “Miếng trầu là đầu câu 

chuyện”, cho nên Hiên - sảnh đón - lối vào - hành lang luôn được 

xem là nơi bắt đầu câu chuyện cho nội thất của mỗi nhà, đồng thời 

giữ vai trò kết nối khí giữa không gian bên ngoài và bên trong. Bất 

kể cả xứ nóng hay xứ lạnh thì không gian Hiên- sảnh đón luôn giữ 

vững chức năng làm khoảng đệm hữu ích, gắn liền với nơi chốn cụ 

thể. 

2.4 Tính nơi chốn của không gian Hiên 

Không gian Hiên mang đặc tính nơi chốn, tổ chức vùng miền 

của tự nhiên, văn hóa, và xã hội. Đây là nơi diễn ra cá hoạt động văn 

hóa thúc đẩy văn hóa phát triển bền vững. Điều này tạo ra một sự 
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thay đổi tích cực trong thái độ và lối sống. Hoạt động văn hóa đa 

dạng cũng đồng nghĩa với các hoạt động công năng phong phú tại 

không gian này. 

2.5 Công năng của Hiên trong cấu hình kiến trúc 

Với chức năng là khoảng đệm kết nối phục vụ các hoạt động 

sản xuất, sinh hoạt hằng ngày, cùng với những bố cục hình học đơn 

giản của nhà truyền thống, Hiên trở nên quen thuộc trong tâm thức 

của người Việt, là thành phần không thể thiếu trong kiến trúc nhà ở. 

Sự xuất hiện của Hiên trong kiến trúc như một nét đẹp bình dị có tác 

động lớn trong việc tạo mặt đứng của ngôi nhà. 

2.6 Thẩm mỹ và vai trò tạo mặt đứng của Hiên 

Tổ hợp kiến trúc một ngôi nhà ở được xác định từ bố cục của 

tổng mặt bằng, sân vườn, chức năng, giải pháp kết cấu, vật liệu xây 

dựng, và giải pháp bố trí trang thiết bị nội thất. Tạo dựng được tính 

thẩm mỹ của một ngôi nhà ở nông thôn phụ thuộc vào sự lựa chọn 

các giải pháp tổ hợp mặt đứng phù hợp với văn hóa kiến trúc truyền 

thống, tránh sao chép, sử dụng kiến trúc ngoại lai giữa các dân tộc ít 

có mối văn hóa liên hệ. 

2.7 Tính thích ứng khí hậu của Hiên 

Hiên không những đóng vai trò là một thành tố trong thiết kế 

thụ động giúp ngôi nhà không tiếp xúc trực tiếp với môi trường khắc 

nghiệt mà còn là nơi kết hợp với thiên nhiên đem đến môi trường 

thoải mái hơn cho con người. Muốn như vậy không gian này phải có 

kết cấu vững chắc, những yếu tố kỹ thuật riêng phù hợp với từng 

mục đích sử dụng. 

2.8 Tính kỹ thuật của kiến trúc Hiên 

Hiên được tạo ra trong chính cấu trúc bộ khung của hệ vì kèo 

truyền thống, bằng những vật liệu địa phương đa phần là gỗ. Qua quá 
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trình phát triển, cấu trúc ấy dần thay đổi, tinh gọn, đơn giản hơn, gỗ 

dần được thay thế bằng các vật liệu hiện đại có khoảng vượt lớn hơn 

cho phép mở rộng không gian, kèm theo đó là yếu tố kinh tế cũng tác 

động đến không gian này. Đặc biệt tại khu vực thành phố Hồ Chí 

Minh nơi được mệnh danh là “tấc đất tấc vàng”, hình thức của Hiên 

ngày càng chịu nhiều sức ép kinh tế từ đô thị (Bảng 2.14). 

CHƯƠNG 3 HIÊN NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRONG KIẾN 

TRÚC ĐÔ THỊ TP.HCM 

3.1 Lịch sử phát triển  

3.1.1  Bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa 

3.1.2  Không gian Hiên nhà trước 1860  

Bố cuc nhà vẫn theo các dạng thường thấy như chữ nhất, chữ 

nhị, chữ tam,…Tại miền trung, nhà trên và nhà dưới thường được bố 

cục vuông góc với nhau và cùng hướng về sân phơi phía trước nhà. 

Ngược lại, tại miền Nam, nhà trên và nhà dưới được bố cục thẳng 

hàng với nhau theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Từ đó không gian 

Hiên hình thành nối kết giữa các khối nhà cũng khác nhau, phụ thuộc 

vào bố cục tổng thể. 

3.1.3  Kháng chiến chống Pháp- Mỹ (1859-

1954;1954-1975) 

Nhìn chung nhà phố trong thời kỳ này có thể nói là đỉnh cao 

của sự phát triển về quy mô số lượng cũng như phong cách thống 

nhất. Nằm trong bối cảnh chung của khu vực ảnh hưởng bởi phong 

cách Hoa - Pháp, đồng bộ theo từng dãy nhà, từng khu vực nhưng 

vẫn có nét riêng. Các không gian Hiên từ chức năng không giao 

thông và buôn bán dần chuyển biến thành Balcony hoặc Loggia. 
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3.1.4  Quá trình đổi mới 1986 đến nay 

Do thiếu đồng bộ trong quy hoạch, nhà ở đô thị trở nên lộn 

xộn, độ vươn của ban công và loggia khi trồi khi sụt, mỗi nhà một 

phong cách chắp vá làm xấu đi hình ảnh của đô thị. Không gian nửa 

kín nửa hở Hiên, ban công, sân thượng được sử dụng khai thác nhiều 

hơn phục vụ cho mục đích kinh doanh (gắn bảng quảng cao, bày bán 

sản phẩm, kết hợp trang trí tạo mặt đứng ấn tượng…), giải trí thư 

giãn (trồng cây cảnh, tiểu cảnh khô, tiểu cảnh nước, nuôi thú vật,…) 

(Hình 3.13). 

3.2 Sự thay đổi hình thức và không gian Hiên theo phương vị 

Trong đô thị đất chật người đông, Hiên được đẩy lên cao với 

những tên gọi khác nhau, theo bảng (Bảng 3.19). nhưng bản chất vẫn 

là không gian nửa kín nửa hở, không gian chuyển tiếp giao hòa với 

môi trường bên ngoài theo một cách riêng. Kích thước của Hiên thay 

đổi theo phương ngang, từ nhỏ nhất như là một mái ô văng để che 

cửa sổ cho đến các dãy Hiên được nối kết với nhau tạo thành các 

hành lang giao thông lớn (Bảng 3.21). Không gian chuyển tiếp nửa 

kín nửa hở dù ở dạng nào vẫn giữ chức năng không gian đệm, giao 

thông, nối kết giữa con người với tự nhiên, giữa con người với con 

người. 

3.3 Thực trạng Hiên trong đô thị 

3.3.1  Không gian Hiên và thực trạng công năng 

Thành phố hiện nay đang phải chịu quá tải về số lượng người 

khắp nơi đổ về làm ăn, buôn bán. Với lực hút kinh tế mạnh mẽ, sự 

phát triển nhanh chóng gây ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống. 

Không gian Hiên chỉ là một biểu hiện nhỏ trong tổng thể của guồng 

máy ấy, cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng. 
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Những bất cập trên một phần bắt nguồn từ ý thức truyền thống 

văn hóa sâu xa của dân tộc. Triết lý âm dương, đã tạo nên “tính linh 

hoạt” giúp con người có khả năng thích nghi cao, mặt khác lại sinh ra 

“tính tùy tiện” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt chung của đô 

thị, mặc dù Nhà nước đã ban hành các quy định khống chế liên quan 

đến Hiên, sân trước, khoảng lùi, độ cao,… nhằm giảm bớt sự “tùy 

tiện” của người dân. 

3.3.2  Pháp chế cho khoảng lùi của Hiên 

Hiện trạng không gian Hiên hiện nay, pháp chế qui định trước 

nhà giáp với tuyến phố thì khống chế về chiều rộng (độ vươn của 

mái, độ vươn của ban công tầng trên), chiều cao (cao độ của vỉa hè 

so với sàn lầu một ), phụ thuộc vào bề rộng của đường, dựa theo 

quyết định số 68/2007 về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện 

hữu trên địa bàn TP. HCM ban hành kèm Quyết định số 135/2007/ 

QĐ UBND. 

3.4 Vai trò Hiên trong phát triển đô thị  

3.4.1  Tạo vi khí hậu đô thị 

Không gian Hiên này được tính toán thiết kế kỹ lưỡng kết hợp 

với các yếu tố quy hoạch hợp lý sẽ có tác động tích cực đến cả ngôi 

nhà và vi khí hậu xung quanh. 

3.4.2  Kết nối đô thị 

Hiên lúc này được nâng tầm lên không chỉ là hiên của nhà ở 

đơn lẻ mà là Hiên của đô thị. Tại đây các hoạt động công cộng diễn 

ra hết sức phong phú và thoải mái hơn nhờ được bóng râm lớn của 

mái Hiên. Mô hình này phù hợp với các nước nhiệt đới nóng ẩm có 

đa phần số giờ ban ngày bị nắng gay gắt. Điều này tạo nên một bản 

sắc sức sống của đô thị mới. 
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3.4.3  Không gian Hiên và sức sống đô thị 

Các công trình “Kiến trúc bản địa” đang được chúng ta nhìn 

nhận, được nghiên cứu thiết kế tiếp theo của truyền thống. Với nhiều 

trường phái, trào lưu, thủ pháp khác nhau, song được “lắp ghép” 

thành công trong khung cảnh chung tại các đô thị Việt Nam. Tuy thế, 

không gian Hiên vẫn chưa được nhìn nhận một cách chính thức trong 

dòng kiến trúc nối tiếp truyền thống này. Trong những năm gần đây, 

tại các đô thị Việt Nam và nhất là tại TPHCM có khá nhiều các công 

trình kiến trúc được nghiên cứu thiết kế bởi các kiến trúc sư nước 

ngoài theo các trào lưu, với các thủ pháp khác nhau, sau khi xây 

dựng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của xã hội. Các công trình 

này với những không gian mở, không gian nửa kìn nửa mở đã góp 

phần làm hoàn thiện thêm bức tranh “sức sống đô thị”, thậm chí thúc 

đẩy sự phát triển không gian kiến trúc-cảnh quan của cả một khu 

vực. Đây là dấu hiệu tích cực cho việc xem xét đem giá trị không 

gian Hiên truyền thống vào trong thiết kế kiến trúc đương đại Tp. 

HCM trong thời kì phát triển và hội nhập. 

3.5 Không gian Hiên và tương lai Kiến trúc 

Những giá trị từ không gian Hiên mang lại cho con người ở 

bên trong kiến trúc và bên ngoài đô thị, không gian này đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình chuyển đổi xã hội sang một tương lai bền 

vững hơn. Hiên có thể cho con người những suy nghĩ và hiểu biết 

mới, tăng cường nhận thức và kiến thức qua giao lưu và trao đổi, và 

cuối cùng góp phần chuyển đổi các cá nhân và cộng đồng sang 

những suy nghĩ tích cực. 
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PHẦN 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Không gian Hiên gắn kết mật thiết với đời sống sinh hoạt 

thường ngày của con người và trở thành các không gian ký ức gắn 

liền với nơi chốn xây dựng. Hiên của các ngôi nhà dân gian truyền 

thống có thể xem như hình thức không gian tồn lưu căn bản của tổng 

thể các không gian cho cư trú trong sự đặt để của nơi chốn xuyên 

suốt chiều dài lịch sử phát triển nhà ở từ nông thôn đến thành thị.  

Với tư cách là không gian nguyên sơ nhất trong việc thiết lập 

nơi chốn kiến trúc, được hình thành dựa trên triết lý âm dương của 

người Việt, Hiên là một biểu hiện thích ứng của con người với điều 

kiện tự nhiên và nhu cầu giao tiếp xã hội. Bản thân của không gian 

mở này đạt được sự hài hòa ở bốn cấp độ: bên trong cá nhân (hòa 

hợp với bản thân), giữa cá nhân và xã hội (hòa hợp với con người), 

giữa cá nhân và môi trường tự nhiên (hòa hợp với đất), và giữa cá 

nhân và vũ trụ (hòa hợp với trời).  

Một môi trường lành mạnh sẽ nuôi dưỡng một người khỏe 

mạnh, một không gian sống tạo nhiều điều kiện để giao hòa với thiên 

nhiên, giao tiếp xã hội gần gũi như không gian Hiên sẽ là một nhân 

tố tích cực trong cuộc sống. Trải qua hàng nghìn năm không gian bán 

mở nay vẫn tồn tại và chuyển biến nhiều hình thức theo mỗi quốc 

gia, vùng miền văn hóa khác nhau. Điều đó cho thấy vai trò quan 

trọng của Hiên về mặt đối nội lẫn đối ngoại. Hiên trở nên quen thuộc 

trong tâm thức của người Việt, là thành phần không thể thiếu trong 

kiến trúc nhà ở dân gian và đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Không 

gian này được xem như thành tố căn bản cơ sở cho bố cục không 

gian công năng và thẩm mỹ mặt đứng kiến trúc đô thị. 
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Tổ chức không gian điển hình nhà ở Việt truyền thống bao 

gồm ngôi nhà, sân vườn, ao, chuồng, Hiên là một cấu trúc sinh thái 

đặc trưng, một chỉnh thể không gian thống nhất, tạo điều kiện tối ưu 

cho không khí lưu thông, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. 

Hàng Hiên và sân gạch là những nhân tố chuyển tiếp mềm, từ thiên 

nhiên vào nhà và ngược lại.  

Biến đổi khí hậu đã và đang làm gia tăng sự khó chịu về nhiệt 

trong và ngoài trời ở Tp.HCM. Mục đích của luận văn nghiên nghiên 

cứu không gian Hiên đưa vào thiết kế sử dụng để hướng đến khả 

năng giảm căng thẳng nhiệt ngoài trời bằng cách loại bỏ hoặc giảm 

các điều kiện khắc nghiệt tác động vào công trình và bao cảnh xung 

quanh, có nghĩa là giảm căng thẳng bằng cách điều hòa các vi khí 

hậu liền kề. Các giải pháp thiết kế thụ động sử dụng các khoảng đệm 

co giãn cách nhiệt cho công trình là cách đơn giản và đem lại hiệu 

quả cao. Với tác dụng điều tiết khí hậu, Hiên trở thành yếu tố quan 

trọng trong kiến trúc đô thị Tp. HCM nói chung cũng như ngôi nhà 

Việt nói riêng. 

Hiện nay, ở Tp.HCM, không gian Hiên không còn được sử 

dụng đúng với những chức năng như trước kia mà bị khai thác phục 

vụ kinh tế quá mức gây ảnh hưởng mỹ quan, giao thông đô thị. Bên 

cạnh đó, không gian chuyển tiếp này được sử dụng như những khu 

phụ trong nhà dùng để phơi phóng, kho chứa đồ, để vật 

dụng,…những chức năng này được phát sinh thêm do quá trình sinh 

hoạt không được tính toán đặt để vị trí ban đầu, gây ảnh hưởng đến 

dây chuyền công năng và thẩm mỹ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

Do vậy, nghiên cứu này nhằm trả lại cho không gian Hiên một vị trí 

ý nghĩa trên tinh thần của kiến trúc truyền thống mà Hiên đã có, đó 

là, giao tiếp và điều hòa. Để các không gian chuyển tiếp nửa kín nửa 
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hở như không gian Hiên vẫn giữ nguyên giá trị trong kiến trúc bao 

đời nay, là một thành phần không thể thiếu trong những nếp nhà, nếp 

sinh hoạt của người Việt. Bên cạnh những giá trị hữu hình, cần nhìn 

nhận những giá trị văn hóa phi vật thể của Hiên, bầu không khí sống 

động của đô thị, mang đặc tính hướng ngoại từ trong cấu trúc hòa 

nhập với khu vực xung quanh và kết nối. 

Diện mạo của không gian Hiên cần phải được đưa vào trong 

đô thị để tạo sự phong phú và đa dạng dựa vào chức năng vốn có của 

nó như kết nối giao thông vỉa hè, tăng mảng xanh cho đô thị, gia tăng 

diện tích cho giao tiếp cộng đồng. Ngoài ra, không gian Hiên làm 

tăng tính thẩm mỹ, tạo ra sự phong phú về hình khối, chiều sâu 

không gian, và sắc thái riêng cho cảnh quan đô thị. Khi được kết với 

cảnh quan thiên nhiên, các Hiên đóng vai trò là những khoảng đệm, 

làm tăng yếu tố sinh thái không gian trong kiến trúc cảnh quan đô 

thị.  

 Tốc độ đô thị hóa càng tăng nhanh khiến Đô thị Tp. HCM 

đứng trước bài toán quá tải về nhập cư, môi trường, và phát triển bền 

vững. Việc thiết kế xây dựng kiến trúc vừa đáp ứng nhu cầu ở xã hội 

vừa thân thiện môi trường nên được nhìn nhận như là mạch truyền 

thống được tiếp tục, trong đó hình thức và bản chất của Hiên vẫn giữ 

như chức năng then chốt trong lịch sử, là nhân tố chính của các ứng 

xử của cha ông với môi trường và khí hậu qua các thời kì.  

Phát triển bền vững đô thị không chỉ là vấn đề khí hậu mà còn 

liên quan đến vấn đề thích nghi với lối sống hiện đại, sự chuyển đổi 

của văn hóa địa phương lên thành phố. Quá trình biến đổi từ truyền 

thống đến đương đại là một quá trình tất yếu, kéo theo đó hàng loạt 

các thích nghi biến đổi. Việc vận dụng kiến trúc không gian Hiên 
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truyền thống cần được tích hợp thiết kế kiến trúc đô thị, phải nằm 

trong quy trình được hoạch định từ trước.  

Văn minh Hiện đại đang làm mất dần sự nối kết con người, 

kiến trúc, và tự nhiên. Càng ngày sự thiếu vắng cây xanh, mặt nước 

làm cuộc sống con người đô thị trở nên mệt mỏi, khô cằn, và thụ 

động. Yếu tố “thoáng, mở, xanh” rất cần thiết cho sức sống đô thị. 

Rõ ràng, sống trong không gian xanh, con người như được hòa mình 

vào với thiên nhiên vậy, ấm áp, an toàn và nhân văn. Đặc biệt, yếu tố 

“thoáng, mở, xanh” đó làm cho sức khỏe con người tốt và dễ hồi 

phục hơn sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhiều nghiên cứu đã 

chứng minh rằng, tuổi thọ của người sống trong không gian có nhiều 

cây xanh mật độ cao, sẽ ít mắc bệnh đường hô hấp và đời sống tinh 

thần của họ vui hơn, vì những khoảng Hiên trong đô thị giúp cư dân 

có nhiều cơ hội vận động, làm vườn, giao tiếp với hàng xóm,.. giúp 

thành phố phát triển thịnh vượng, bền vững và có bản sắc riêng.  

Tuy vậy, trong bối cảnh Tp.HCM hiện nay, Hiên của nhà ở đô 

thị đang đứng trước thách thức. Thị hiếu thẩm mĩ kiến trúc thay đổi, 

nhu cầu lối sống hiện đại, cùng với tình trạng quản lý chưa thật 

nghiêm ngặt dẫn đến nguy cơ không gian Hiên sẽ bị lãng quên và có 

thể biến mất, để thay vào đó là không gian dành cho kinh tế đô thị và 

kinh tế gia đình. Hiện tượng này cho thấy cần có định hướng nghiên 

cứu và xây dựng hệ thống pháp lý, hệ thống tư liệu thiết kế kiến trúc, 

đưa Hiên truyền thống vào danh sách các không gian bất biến. Từ đó 

tạo điều kiện duy trì và phát huy giá trị loại hình Hiên truyền thống 

này, chứ không loại trừ như hiện nay Thành phố đã làm. 

Không gian chuyển tiếp, khoảng lùi nhà phố hiện nay tại 

TP.HCM đã được quy định tại các điều khoản trong luật xây dựng và 

các quyết định liên quan. Việc áp dụng triệt để theo đúng chuẩn ban 
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hành thực tế vẫn còn nhiều bất cập. Một số trường hợp còn xảy ra 

tiêu cực khiến cho không thống nhất được theo chuẩn ban hành. Một 

phần từ phía chủ nhà, một phần của người quản lý. Người dân nên có 

ý thức hơn về không gian sống quanh mình. Việc tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao ý thức cộng đồng về việc sử dụng không gian mở một 

cách hữu ích cũng là hết sức cần thiết.  

Cuộc chạy đua về công nghệ, văn minh, áp lực công việc,… 

khiến cho con người cần những không gian để thư giãn, mở ra với 

môi trường thiên nhiên một cách hiệu quả, tái tạo sức lao động, năng 

lượng. Các không gian Hiên hiện hữu tại Thành phố đã phần nào âm 

thầm đóng góp trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc khai 

thác kinh tế của Hiên là điều tất yếu trong thời buổi kinh tế thị 

trường hiện nay. Tuy nhiên, Sử dụng Hiên với mục đích thương mại 

hàng hóa cần phải chuyển sang mục đích dịch vụ. Như thế tính chất, 

diện tích tồn tại của không gian này mới có ý nghĩa. Cần nhìn nhận 

những giá trị thiết thực mà Hiên đóng góp đem lại từ lợi ích kinh tế 

và từ lợi ích văn hóa (người nước ngoài rất thích bầu không khí 

đường phố từ không gian này mang lại), khai thác hiệu quả và có 

điểm dừng giới hạn, tránh lạm dụng quá mức ảnh hưởng xấu đến các 

khía cạnh khác cũng như diện mạo, thẩm mỹ chung của đô thị. 

Sau cùng, Hiên kết hợp với cây xanh tạo ra thiên nhiên thứ hai 

như một cứu cánh về diện tích mảng xanh thiếu hụt trong đô thị (tự 

nhiên là thiên nhiên thứ nhất), như GS.TS.KTS Phạm Đình Việt (chủ 

nhiệm khoa Kiến trúc, Quy hoạch và Quản lý đô thị – ĐH Đông Đô) 

đã nhận định: “Đô thị xanh là xu hướng và tất yếu, nó đóng vai trò 

quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội”. Nhưng trong thực tế 

vấn đề này vẫn chưa được nhận thức đầy đủ, trong quy hoạch đô thị 

thành phố hệ thống Hiên xanh còn mờ nhạt, chưa bố trí đầy đủ tiện 
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ích sử dụng cho không gian. Bản thân mỗi kiến trúc sư, nhà qui 

hoạch cần phải được trang bị đầy đủ kiến thức về các yếu tố của 

không gian nội đô thị xanh. Vì thế, trong công tác đào tạo của khoa 

Kiến trúc, Quy hoạch và quản lý đô thị cần lồng ghép các hoạt động 

thực tiễn để sinh viên có nhận thức đúng về “Không gian xanh, đô thị 

xanh” như: tham quan, hội thảo…Trong mỗi đồ án kiến trúc hay quy 

hoạch đều nhấn mạnh yếu tố thiết kế ‘xanh’. Bằng những cách này 

sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp đều thấy vai trò của mình, cải 

thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống trở dựa vào triết lý 

xanh. 

Các nhà thiết kế tư vấn cần làm việc có trách nhiệm hơn trong 

việc định hướng, tham vấn cho chủ nhà về các không gian đệm này. 

Và các cấp chính quyền, địa phương nên mạnh tay hơn trong việc xử 

lý các vi phạm, nói không với tiêu cực để chấp hành nghiêm chỉnh 

những quy định được ban hành, góp phần thống nhất được diện mạo 

chung của đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Đề tài có đề cập đến một số không gian chuyển tiếp, nửa kín 

nửa hở như hành lang, cầu thang, sảnh, sân trong,… nhưng do quy 

mô giới hạn chưa có điều kiện nghiên cứu tiếp. Đây là những không 

gian đệm có chức năng quan trọng và giá trị riêng, sẽ là hướng 

nghiên cứu tiếp theo của luận văn. 

 

 

 


