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 PHẦN I - PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

  Trên Thế giới đã có nhiều bài học kinh nghiệm trong việc vận 

dụng hình ảnh, biểu tượng, hình tượng kiến trúc truyền thống vào các 

loại hình kiến trúc nghỉ dưỡng khách sạn, resort tạo ra nét độc đáo, đặc 

trưng của kiến trúc khu vực đó. Trên con đường tìm về dân tộc, khai 

thác đặc sắc nhằm làm phong phú kiến trúc hiện đại, hiện đại nhưng 

không đánh mất bản sắc, và ngược lại, dân tộc tính hội nhập vào kiến 

trúc đương đại. Qua đó, đề tài nghiên cứu hình ảnh kiến trúc chùa 

Khmer Nam Bộ vận dụng vào thiết kế loại hình kiến trúc khách sạn, 

resort là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn theo nhu cầu xã hội và 

đóng góp sự phát triển của kiến trúc công cộng tại ĐBSCL. 

2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài 

 Từ việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

luận văn, vấn đề hình ảnh, hình tượng kiến trúc được nhiều tác giả 

nghiên cứu và đưa ra các nhận định cơ sở. Thực tế, chưa có nghiên cứu 

khoa học đi sâu vào việc vận dụng các lý luận về hình ảnh kiến trúc 

chùa Khmer vào nghiên cứu thiết kế một loại hình kiến trúc dịch vụ cụ 

thể như là kiến trúc khách sạn, resort. Do đó đề tài nghiên cứu “Vận 

dụng hình ảnh kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ vào thiết kế công trình 

công cộng tại ĐBSCL” là rất cần thiết và hữu ích trong tình hình phát 

huy và hội nhập văn hóa hiện nay. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

 Luận văn nghiên cứu phân tích nhận dạng hình ảnh kiến trúc 

Chùa Khmer Nam Bộ, từ đó đưa ra khả năng vận dụng vào các loại hình 
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kiến trúc hiện đại như kiến trúc dịch vụ công cộng hiện đại như: khách 

sạn, resort trong khu vực. 

 Để đạt mục đích chính của luận văn đề ra 2 mục tiêu cụ thể như 

sau: 

- Nhận dạng đặc điểm, đặc trưng, phong cách hình ảnh kiến trúc 

Chùa Khmer Nam Bộ, xem xét biểu hiện hình ảnh kiến trúc của các 

công trình khách sạn, resort vùng ĐBSCL hiện nay. 

- Vận dụng hình ảnh kiến trúc Chùa Khmer Nam Bộ vào thiết kế 

công trình công cộng tiêu biểu là: Khách sạn, Resort tại vùng ĐBSCL,  

4. Đối tượng và giới hạn nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Hình ảnh Chùa Khmer Nam Bộ (có niên 

đại trên 100 năm tuổi hoặc được chứng nhận “Công trình Văn hóa Lịch 

sử” cấp tỉnh, thành phố và quốc gia) trong giới hạn nghiên cứu vận 

dụng cho thể loại công trình công cộng là Khách sạn, Resort tại 

ĐBSCL. 

 Phạm vi nghiên cứu:  

- Giới hạn về loại hình: Luận văn tập trung vào nghiên cứu, nhận 

dạng hình ảnh kiến trúc Chùa Khmer Nam Bộ, từ đó vận dụng vào thiết 

kế kiến trúc gồm hai loại là: Khách sạn và Resort tại ĐBSCL hiện nay. 

- Về không gian nghiên cứu: các thành phố tiêu biểu thuộc 

ĐBSCL: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên 

Giang, Trà Vinh. 
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PHẦN II_PHẦN NỘI DUNG 

Chương I - Tổng quan về hình ảnh kiến trúc, bối cảnh Chùa 

Khmer Nam bộ và công trình công cộng (khách sạn, resort) tại  

ĐBSCL 

1.1. Từ hình thức kiến trúc đến hình thái và hình ảnh kiến trúc 

 Hình thức là ngôn ngữ kiến trúc, biểu hiện hình thái kiến trúc. 

Ngôn ngữ học xác định ngôn ngữ là hệ thống ký hiệu biểu đạt và trao 

đổi thông tin, tất cả mọi lĩnh vực có nhu cầu biểu đạt và trao đổi thông 

tin đều có ngôn ngữ riêng. Hình thức kiến trúc biểu đạt thông tin, mang 

thông tin kiến trúc. 

1.1.1. Các yếu tố cơ bản hình thái kiến trúc 

 Kết hợp diện và khối có thể biểu thị một cách đầy đủ đặc trưng 

hình ảnh có thể gia tăng cảm giác phong phú và tính chất thú vị của 

không gian kiến trúc.  

1.1.2. Cấu trúc của hình thái và hình ảnh kiến trúc 

 Trong nghệ thuật kiến trúc, hình thái liên quan giữa cả kết cấu 

bên trong lẫn đường viền bên ngoài và những bộ phận tạo nên sự thống 

nhất cho hình ảnh chung. 

1.1.3. Các yếu tố hình thức tác động đến hình thái và hình ảnh kiến 

trúc 

 Hình dáng, dáng vóc tạo hình thái, hình ảnh kiến trúc 

 Màu sắc với chất cảm, hoa văn và chiều kích. 

 Hình thái không gian kiến trúc 

 Thuộc tính của hình thức kiến trúc chính là yếu tố tổng hòa thành 

hình thái kiến trúc trong không gian và thời gian lồng ghép vào môi 
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cảnh công trình: thay đổi góc nhìn dẫn tới biến đổi hình thái; kích thước 

biểu kiến thay đổi khi khoảng cách tới người thụ cảm thay đổi; điều 

kiện ánh sáng tác động lên hình dáng, chất cảm, không gian…dẫn đến 

sự biến đổi của hình thái kiến trúc; trường nhìn xung quanh hình thức 

ảnh hưởng đến khả năng thụ cảm và nhận dạng  nó. 

1.2. Hình thái kiến trúc thể hiện cá tính, đặc điểm phong cách và 

hình ảnh kiến trúc 

 Những thực thể kiến trúc trước mắt chúng ta đều phản ảnh thông 

tin nhất định như: thể loại công trình, đặc điểm bố cục hình khối, hiệu 

quả xử lý chi tiết, sử dụng vật liệu, màu sắc, nhịp điệu, tính động/ tĩnh, 

biểu hiện/ phản ánh tư duy kiến trúc của người thiết kế, đó chính là hình 

thái kiến trúc tạo hình ảnh riêng của tác phẩm. 

1.2.1. Hình ảnh kiến trúc hiện đại và hậu hiện đại 

 Nghệ thuật tạo hình kiến trúc thực chất là kiến tạo hình ảnh kiến 

trúc, cái chắt lọc còn đọng lại trong trí óc và bộ nhớ của cộng đồng hoặc 

cá nhân thông qua hình thái kiến trúc toát ra từ hình thức kiến trúc bên 

ngoài. Hình ảnh kiến trúc đặc trưng mang phong cách, thủ pháp, tính 

sáng tạo tạo nên tác phẩm nghệ thuật công trình. Vậy cái đích cuối cùng 

của kiến trúc vẫn luôn là những “hình ảnh” bộc lộ rất nhiều điều, và 

công việc của người kiến trúc sư vẫn là công việc của những người đi 

tìm “hình ảnh”, xây dựng và kiến tạo, xác lập hình ảnh. “Hình ảnh kiến 

trúc phản ánh nhận thức của con người đối với một đối tượng kiến 

trúc”. 

1.2.2. Hình tượng nghệ thuật trong hình ảnh kiến trúc 

 Trong chừng mực nào đó, có thể nói, kiến trúc là một loại hình 

nghệ thuật, có thể xem tác phẩm kiến trúc là một tồn tại của nghệ thuật, 
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trong đó hình tượng được coi như là “linh hồn” của cơ thể đó [22]. Hình 

tượng là cơ sở để tạo nên nội dung và hình ảnh giá trị nghệ thuật của tác 

phẩm kiến trúc đó. 

1.3. Bối cảnh hình thành kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ 

1.3.1. Lịch sử xã hội 

 Người Khmer tại Nam Bộ trước TK XVII  

 Người Khmer tại Nam Bộ từ TK XVII đến nay 

 Từ năm 1755, khi tướng Nguyễn Cư Trinh chiêu dụ người Chăm 

bị hà hiếp trên đất Chân Lạp về định cư ở núi Bà Đen đã hình thành 

nhóm Chăm Nam Bộ ở Tây Ninh. Đến những năm 1800, vua Gia Long 

đã xây dựng lại Châu Đốc, đưa người Việt, Hoa, Chăm, Khmer về định 

cư.  Hình thành cộng đồng cư dân đa tôn giáo, văn hóa, phát triển kinh 

tế ở khu vực Nam Bộ. 

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ 

 Điều kiện tự nhiên vùng đất Nam Bộ 

 Văn hóa – kinh tế - giáo dục 

 Tôn giáo – phong tục tập quán 

 Tôn giáo: chịu ảnh hưởng chính của ba luồng văn hóa: tín 

ngưỡng dân gian, Bà la môn giáo và Phật giáo. 

 Phong tục tập quán – tổ chức xã hội: theo chế độ gia đình song hệ 

đang trong xu hướng chuyển sang phụ hệ.  

1.4. Tổng quan kiến trúc khách sạn, resort tại ĐBSCL 

1.4.1. Kiến trúc khách sạn 

 Khách sạn là một công trình kiến trúc kiên cố, có nhiều tầng, 

nhiều phòng ngủ được trang bị các thiết bị, tiện nghi, đồ đạc chuyên 

dùng nhằm mục đích kinh doanh các dịch vụ lưu trú, phục vụ ăn uống 
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và các dịch vụ bổ sung khác. Tùy theo nội dung và đối tượng sử dụng 

mà phân loại khách sạn tạm trú, du lịch, nghỉ dưỡng, hội nghị, v.v... 

Theo mức độ tiện nghi phục vụ, khách sạn được phân hạng theo số 

lượng sao từ 1 đến 5 sao [24]. 

1.4.2. Kiến trúc resort 

 Ban đầu, resort là từ dùng để chỉ nơi chữa và dưỡng bệnh ở các 

quốc gia phát triển. Dần về sau, Resort đã trở thành từ quen thuộc để chỉ 

nơi cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp trong ngành du lịch. 

1.4.3. Kiến trúc khách sạn, resort tại các tỉnh vùng ĐBSCL 

 Đặc điểm tiềm năng du lịch tại ĐBSCL 

 Tổng quan kiến trúc khách sạn, resort tại các tỉnh ĐBSCL

 Văn hóa bản địa trong kiến trúc khách sạn, resort 

 Đa số cho thấy, những khách sạn, resort thành công là những 

công trình mọc lên một cách hợp lý như “hơi thở”, là sự thăng hoa từ 

những giá trị của cảnh quan thiên nhiên, của môi trường sinh thái, của 

đời sống cộng đồng và bản sắc văn hóa địa phương. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG I 

1. Hình thức là ngôn ngữ kiến trúc, biểu hiện hình thái kiến trúc. 

Tất cả những thuộc tính của hình thức kiến trúc chính là yếu tố tổng hòa 

thành Hình thái kiến trúc trong không gian và thời gian lồng ghép vào 

môi cảnh công trình: thay đổi góc nhìn dẫn tới biến đổi hình thái; kích 

thước biểu kiến thay đổi khi khoảng cách từ một hình thức tới người thụ 

cảm thay đổi; điều kiện ánh sáng tác động lên hình dáng, chất cảm, 

không gian…dẫn đến sự biến đổi của hình thái kiến trúc; trường nhìn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch
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xung quanh hình thức ảnh hưởng đến khả năng thụ cảm và nhận dạng  

nó. Từ việc thay đổi hình thái của kiến trúc dẫn đến hình ảnh kiến trúc 

đó được tạo thành trong tâm thức của cả kiến trúc và xã hội như một 

biểu tượng. Hình ảnh kiến trúc là phương tiện giao tiếp, vừa mang tính 

xã hội, vừa mang tính tư duy kiến trúc cá thể, biểu hiện sự tổng hòa qua 

hình thái và nội hàm của tư duy sáng tạo nghệ thuật. Thông qua hình 

ảnh kiến trúc, ta nhận biết được: Ý đồ tư duy sáng tác về không gian 

kiến trúc, cách thức, lối diễn tả, biểu hiện riêng của mỗi công trình.  

2. Kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ gắn với cộng đồng dân tộc 

Khmer tại vùng đất ĐBSCL từ thời khẩn hoang. Đối với cộng đồng 

người Khmer sinh sống ở Tây Nam Bộ, ngôi chùa không chỉ là trung 

tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa mà còn là nơi đại diện cho bộ mặt cuộc 

sống của người dân tại địa phương. Bởi thế, những ngôi chùa Khmer 

Nam Bộ được xây dựng dựa trên tinh thần văn hóa Phật giáo Tiểu thừa 

thông qua nét kiến trúc và trang trí độc đáo. Đây là nguồn tài nguyên 

bản sắc độc đáo cho việc khai thác giá trị bản địa vào thiết kế sáng tạo 

kiến trúc hiện đại. 

3. Việc nghiên cứu tiềm năng phát triển, và cơ sở hạ tầng hiện 

trạng tại Nam Bộ để nhìn nhận khả năng phục vụ ngành du lịch tại đây 

rất lớn. Tuy vậy, việc phát triển kiến trúc khách sạn – resort tại vùng 

ĐBSCL chưa được đồng bộ và có bản sắc riêng. Hơn nữa, kiến trúc 

hình thành dựa trên các yếu tố bản địa, đặc biệt là kiến trúc du lịch nghỉ 

dưỡng như khách sạn – resort luôn cần tìm tòi về các giá trị như vị trí 

đắc địa, cảnh quan đặc trưng, và bản sắc văn hóa kiến trúc địa phương.  
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Chương II – Cơ sở khoa học cho đề tài nghiên cứu 

2.1. Điều kiện tự nhiên – xã hội tác động đến thiết kế công trình 

dịch vụ (khách sạn, resort) tại ĐBSCL 

2.1.1. Địa hình - vi khí hậu 

 Với nhiều ưu đãi của thiên nhiên, vùng ĐBSCL được biết đến là 

vùng đất hiền hòa, khí hậu mát mẻ, cây lành trái ngọt và nhiều sản vật 

thiên nhiên ban tặng. ĐBSCL có rất nhiều vùng đất còn rất hoang sơ, 

nơi đây có đủ điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, đây là loại hình 

du lịch đang được các nước phát triển trên thế giới ưa chuộng. 

2.1.2. Văn hóa – lịch sử 

 Trên vùng đất của gần 18 triệu dân này có sự cộng cư lâu đời của 

bốn dân tộc Kinh, Hoa, Khmer và Chăm chứa đựng một bề dày văn hóa 

tín ngưỡng, tâm linh đa dạng, giàu bản sắc. 

2.1.3. Kinh tế - thương mại 

 Trong thời gian gần đây, cùng với xu thế đổi mới và hội nhập 

quốc tế của đất nước, du lịch ĐBSCL đã có: Khu nghỉ dưỡng cao cấp 

tiêu chuẩn 5 sao Vinpearl Phú Quốc (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang) và khách sạn 5 sao Mường Thanh (thành phố Cần Thơ) đi vào 

hoạt động, đây là 2 cơ sở nghỉ dưỡng cao cấp nhất tại khu vực này tính 

đến thời điểm hiện tại. 

2.2. Cở sở lý luận về hình ảnh kiến trúc 

2.2.1. Lý luận về sáng tạo kiến trúc thông qua quy luật tổ hợp thẩm 

mỹ trong nghệ thuật hình tượng kiến trúc [Hình 2.02] 

2.2.1.1  Thống nhất và biến hóa 
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 Nguyên tắc cơ bản nhất, khái quát nhất của việc hình thành sức 

biểu hiện nghệ thuật của hình ảnh tác phẩm kiến trúc là vừa thống nhất, 

hài hòa vừa biến hóa, đa dạng. 

2.2.1.2  Tương phản và vi biến, vần luật và nhịp điệu, chủ yếu và 

thứ yếu, liên hệ và phân cách 

 Tương phản và vi biến; Vần luật và nhịp điệu, sự cắt đoạn nhịp 

điệu; Chủ yếu và thứ yếu; Trọng điểm; Liên hệ và phân cách 

2.2.1.3  Cân bằng và ổn định 

2.2.1.4  Tỉ lệ và tầm thước 

 Như vậy, kiến trúc có được vẻ đẹp hấp dẫn của nó do nó có tỷ lệ 

hài hòa và tỷ xích thích hợp. 

2.2.2. Hình thái học kiến trúc và hiện tượng học về hình ảnh KT 

2.2.2.1. Hình thái học kiến trúc 

 Hình thái học và chủ nghĩa cấu trúc là nền tảng của hình thái 

học kiến trúc. 

 Các vấn đề lớn của hình thái học kiến trúc 

  Hình thành các trường phái kiến trúc dựa trên hình thái học 

 Với lý luận và phương pháp thiết kế mới, Hình thái học kiến trúc 

đem lại một sức sống mới cho cục diện kiến trúc hiện đại và đương đại. 

Ngoài ra, sự ra đời và phát triển của Hình thái học kiến trúc cũng là kết 

quả tất yếu của các nhu cầu đặt ra đối với các trào lưu kiến trúc mới của 

thời đại, khi mà các phương pháp sáng tác cũ không còn phù hợp.  

2.2.2.2. Hiện tượng học kiến trúc 

 Các khái niệm về hiện tượng học kiến trúc nói chung bao gồm 

cách vận dụng và phương pháp Hiện tượng học một cách tự giác hay 

không tự giác để nghiên cứu mối liên hệ giữa con người với môi 
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trường, liên quan đến con người, môi cảnh, nơi chốn, địa điểm, kiến 

trúc, đô thị. Do vậy, Hiện tượng học kiến trúc còn được gọi là Hiện 

tượng học địa điểm, Hiện tượng học môi cảnh cư trú. 

 Về nội dung cơ bản của Hiện tượng học kiến trúc, các nhà nghiên 

cứu lý luận kiến trúc tổng kết ra nó bao hàm 4 vấn đề 

a. Chất lượng cơ bản và thuộc tính của môi cảnh kiến trúc 

b. Trải nghiệm và ý nghĩa của môi cảnh nhân loại 

c. Đo lường mức độ văn hóa – xã hội của môi cảnh kiến trúc 

d. Nơi chốn, hình ảnh kiến trúc và sự tồn tại 

2.2.3. Sự phát triển hình ảnh kiến trúc qua các xu hướng kiến trúc 

thừa hưởng di sản văn hóa và lịch sử 

2.2.3.1  Chủ nghĩa khu vực (Regionalism 1930 – 1960) 

2.2.3.2  Chủ nghĩa hậu hiện đại (Postmodernism 1960 – 1980) 

2.2.3.3  Chủ nghĩa phê bình khu vực (Critical Regionalism) 

hay Chủ nghĩa bản địa mới (Neo-Vernacular 1980 – 2000) 

2.3. Cơ sở pháp lý cho thiết kế công trình khách sạn và resort 

 Xác định cơ sở hình thành và phát triển 

 Tiêu chí để lập Quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư phát triển, 

kinh doanh KDL phải đáp ứng điều kiện tối thiểu như sau: 

 Xác định thị trường, nhu cầu khách du lịch, dự báo các sản phẩm 

du lịch. 

 Cơ cấu chức năng, quy mô hoạt động các KDL. 

2.4. Cở sở thực tiễn 

2.4.1. Các KTS theo trường phái khai thác ngôn ngữ hình ảnh KT 

2.4.1.1 Bill Bensley 
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 Kiến trúc sư tài ba Bill Bensley (sinh năm 1959 tại Anh Quốc) 

được tạp chí Architectual Digest đánh giá là người đã thay đổi tư duy 

thiết kế các resort và spa trên toàn thế giới và được xếp là 1 trong Top 5 

kiến trúc sư hàng đầu thế giới trong bốn năm liên tiếp.  

2.4.1.2 Zaha Haddid 

 Zaha Hadid (1950-2016) là một nữ kiến trúc sư nổi tiếng người 

Anh gốc Iraq theo trường phái Kiến trúc giải kết cấu (thừa hưởng các 

thành tựu từ thuyết Hình thái học kiến trúc). 

2.4.1.3 Tadao Ando  

 Theo Tadao Ando “mỗi khu đất có một trường rõ rệt ảnh hưởng 

đến con người. Vùng đó là một ngôn ngữ, nhưng chưa thành một ngôn 

ngữ hình ảnh đưa vào kiến trúc. Logic của thiên nhiên tác động đến nó 

một cách chủ quan, và trở nên rõ ràng chỉ với những ai thực sự cố gắng 

cảm nhận nó. Kiến trúc là câu hỏi cuối cùng: làm thế nào để đáp ứng 

được những yêu cầu này xuất phát từ vùng đất.” 

2.4.2.  Kinh nghiệm khai thác hình ảnh kiến trúc trên thế 

giới 

2.4.2.1 Hostel BusabaAyutthaya _Thailand  

2.4.2.2 Hotel de la Paix_SiemRiep_Cambodia  

2.4.2.3 Resort Alila Seminyak_Bali_Indonesia 

2.4.3. Kinh nghiệm khai thác hình ảnh kiến trúc ở Việt Nam 

2.4.3.1   Champa Island Nha Trang_Nha Trang  

2.4.3.2  Inter Continental Da Nang_Đà Nẵng  

2.4.3.3   Anantara Hoi An Resort_Hội An_Quảng Nam 

 



12 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG II 

1. Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về điều tự nhiên – xã hội 

tại vùng ĐBSCL cho ta cái nhìn tổng quan nhất về tiềm năng khai thác 

du lịch, phát triển các công trình khách sạn – resort hiện nay. Các yếu tố 

tự nhiên – khí hâu là điều kiện đầu tiên quyết định đến hình thái – hình 

ảnh công trình đã được bản địa hóa trở thành một phần đặc trưng trong 

kiến trúc.  

2. Về mối liên hệ giữa 3 yếu tố nơi chốn – hình ảnh kiến trúc – sự 

tồn tại, cần nắm rõ ý nghĩa bản chất của địa điểm, tác động của nơi chốn 

chính là hình ảnh kiến trúc - môi trường cư trú của con người, là “nhà”, 

là “mái ấm”, là “nơi mà tôi thuộc về” – “hình ảnh kiến trúc thân quen, 

thân thiết” sống động trong ký ức và trong tinh thần hiện tại. Vì vậy, 

nghiên cứu về Hình thái học kiến trúc và Hiện tượng học kiến trúc để 

hiểu rõ kiến trúc là một thành tố sống trong thế giới tự nhiên, là một sản 

phẩm được gọi ý từ tự nhiên, kiến trúc là sự mô phỏng và sự vay mượn 

mang tính sáng tạo đối với hoàn cảnh tự nhiên.  

3. Bằng chứng cụ thể cho việc vận dụng hình ảnh địa phương vào 

thiết kế sáng tạo nên hình ảnh kiến trúc hiện đại mới là các xu hướng 

kiến trúc đã hình thành trong giai đoạn chuyển biến của nền kiến trúc 

thế giới như Chủ nghĩa khu vực (Regionalism 1930-1960), Chủ nghĩa 

kiến trúc hậu hiện đại (Postmodernism 1960-1980), Chủ nghĩa phê bình 

khu vực (Critical Regionalism 1980-2000). Hiện nay, nhiều KTS vẫn 

đang theo đuổi việc vận dụng hình ảnh kiến trúc truyền thống vào công 

tác thiết kế, điển hình là Bill Bensley, Zaha Hadid, Tadao Ando…đây là 
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những kiến trúc sư đã tìm thấy tiếng nói, hình ảnh biểu trưng trong thiết 

kế của riêng mình, trở thành nét đặc trưng riêng biệt. 

Chương III – Vận dụng hình ảnh Chùa Khmer Nam Bộ vào thiết kế 

công trình công cộng (khách sạn, resort) tại vùng ĐBSCL 

3.1. Hình ảnh đặc trưng kiến trúc Chùa Khmer Nam Bộ   

3.1.1 Hình thái kiến trúc Chùa Khmer Nam Bộ 

3.1.1.1  Cấu trúc tổ hợp tổng thể không gian kiến trúc chùa 

Khmer Nam Bộ 

 Hình ảnh quy hoạch quần thể kiến trúc chùa Khmer ; Tổ hợp 

không gian hình ảnh kiến trúc; Cảnh quan đặc trưng 

3.1.1.2  Đặc điểm kiến trúc của chùa Khmer Nam Bộ 

 Hình ảnh kiến trúc chánh điện  

 Ngôi chánh điện là hạng mục công trình được người Khmer đặc 

biệt quan tâm và là nơi tập trung đầy đủ nhất tài năng nghệ thuật xây 

dựng.  

 Hình ảnh tôn nền mặt bằng, bố cục và trục chánh điện; Hình ảnh 

mái và kết cấu cột đặc trưng ; Những yếu tố về hình thái và hình ảnh 

kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ  ; Hình ảnh vật liệu – kỹ thuật xây dựng; 

Hình thái biểu trưng màu sắc – ý nghĩa tâm linh; Hình ảnh nghệ thuật 

trang trí – hình tượng họa tiết phù điêu  

3.1.2 Hình ảnh biểu trưng kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ  

 Hình ảnh đặc trưng của kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ thể hiện 

cụ thể ở hình thái cảnh quan, hình ảnh mái, hình ảnh mặt bằng và hình 

khối. 

 Cấu trúc truyền thống và các hình tượng màu sắc trang trí: 
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 Hình thái bố cục cảnh quan và bộ mái đặc trưng 

 Quan hệ tỷ lệ trong hình khối công trình 

 Hình ảnh kiến trúc chùa Khmer gắng liền với tỷ lệ 1:2:1 trong 

mặt đứng, và tỷ lệ 3:2:2 trong mặt bằng, các con số trong thiết kế và bố 

trí cũng mang đậm nét tâm linh, và là các số lẻ như 3, 5, 7, 9.   

 Cấu trúc truyền thống 

 Bộ mái cao lớn của ngôi chánh điện gắng liền với hệ khung cột 

kèo, thuộc dạng “xuyên trính”, giống ngôi nhà người Việt hoặc dạng 

thứ hai là bộ mái vì kèo chống xiên. 

 Vật liệu – màu sắc – quy tắc hình tượng trang trí 

 Hình ảnh đặc trưng trang trí và quy tắc hình tượng của chùa 

Khmer Nam Bộ thể hiện sáu chủ đề sau: Tam giác, Ngọn Lửa, Lá, Hoa, 

Động vật, Thần và Phật. (xem [Hình 3.16], [Hình 3.17]) 

 Tam giác giữ vai trò chủ đạo trong nghệ thuật chùa Khmer, ảnh 

hưởng đến bố cục chung của cả Chính điện, các bố cục từng bộ phận 

của công trình. 

 Ngọn lửa là hình ảnh thường thấy trong Chính điện chùa Khmer 

Nam Bộ, vì đây là biểu tượng của tính khả biến và nguyên thủy, hầu hết 

các họa tiết động vật, hoa lá đều cách điệu bố cục theo chiều hướng 

phát triển của ngọn lửa.  

3.2. Vận dụng hình ảnh kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ vào thiết 

kế công trình khách sạn, resort tại ĐBSCL 

3.2.1 Quan điểm và một số thủ pháp đề xuất kiến tạo hình ảnh 

kiến trúc mới 

Kim chỉ nam cho việc sáng tạo hình ảnh kiến trúc mới sẽ dựa trên 

bốn quan điểm chủ đạo: (1) Cách tân đặc trưng truyền thống với chủ 
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nghĩa tối giản (minimalism); (2) Hình tượng hóa  với thủ pháp ẩn dụ đa 

tầng nghĩa trong kiến trúc; (3) Giữ vững khả năng giao tiếp với văn hóa, 

môi trường địa phương; (4)  Vận dụng nền tri thức mới, công nghệ mới 

từ việc toàn cầu hóa. 

3.2.2 Quy hoạch tổng thể và thiết kế cảnh quan đặc trưng   

 Việc sắp đặt, thiết kế cảnh quan địa hình, cây xanh trong khu 

DLND, nhất là bố trí tiểu cảnh rất được chú trọng, xác định quy mô 

đẳng cấp của thiết kế khu nghỉ dưỡng đó. Hơn hết sự vận dụng ý nghĩa 

nhiều tầng lớp của các điểm, diện, mảng tiêu biểu chùa Khmer Nam Bộ 

như tượng, phù điêu, cổng, tường rào…hướng đến việc kiến tạo hình 

ảnh đầy sức biểu thị mỹ cảm cho kiến trúc cảnh quan. 

3.2.3 Cách tân hóa hình ảnh kiến trúc khách sạn – resort vận 

dụng hình ảnh kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ  

 Văn hóa bản địa thể hiện qua hình thái kiến trúc công trình. Thiết 

kế kiến trúc công trình du lịch nghỉ dưỡng, cụ thể ở đây là khách sạn - 

resort đều hướng tới khai thác giá trị bản địa làm trọng tâm. Một số kiến 

trúc du lịch nghỉ dưỡng sử dụng những nét đặc trưng cơ bản của kiến 

trúc truyền thống để làm cảm hứng thiết kế kiến trúc công trình.  

 Hình diện và khối; Mặt đứng; Hình ảnh mái; Kết cấu vật liệu 

3.2.4 Nghệ thuật trang trí đương đại với hình ảnh biểu trưng 

lồng ghép tư tưởng truyền thống 

 Văn hóa bản địa thể hiện trong thiết kế nội thất công trình nghỉ 

dưỡng. Nhưng sản phẩm của các làng nghề địa phương được khai thác 

đưa vào làm các thành phần trong trang trí nội thất. Màu sắc, đồ thủ 

công mỹ nghệ của địa phương cũng được quan tâm khai thác, một số 

sản phẩm tiêu biều, mang nét văn hóa địa phương như các sản phẩm từ 
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gốm, gỗ, tre, mây… cũng được đưa vào thiết kế nội thất trong kiến trúc 

du lịch nghỉ dưỡng. 

 Hình ảnh đặc trưng trang trí và quy tắc hình tượng của chùa 

Khmer Nam Bộ thể hiện sáu chủ đề sau: Tam giác (hình học); Ngọn 

Lửa, Lá, Hoa, Động vật (tự nhiên); Thần và Phật (tư tưởng). Tam giác 

giữ vai trò chủ đạo trong nghệ thuật chùa Khmer, ảnh hưởng đến bố cục 

chung của cả Chính điện, các bố cục từng bộ phận của công trình. Có ba 

dạng tam giác xuất hiện phổ biến là Tam giác đều, Tam giác cân, Tam 

giác tỷ lệ vàng,…đến những hình ảnh ẩn dụ có giá trị tâm linh cao như 

các tháp Phật, tháp mộ, lộng Phật. 

 Việc trang trí kiến trúc khách sạn – resort vận dụng hình ảnh kiến 

trúc truyền thống Khmer không thể thiếu việc dùng các môtíp họa tiết 

từ ngọn lửa, với phong cách tỉ mỉ, sắc sảo và miêu tả hoa lá vô cùng ấn 

tượng. Vận dụng hình ảnh trang trí này vô cùng phong phú, từ trang trí 

vật dụng đến nội thất, thể hiện trên nhiều hình thức kiến trúc khác, là 

yếu tố gây ấn tượng mạnh mẽ cho khách du lịch khi cảm thụ không gian 

cũng như tìm hiểu về nét văn hóa dân tộc Khmer. 

3.3. Định hướng khai thác hình ảnh kiến trúc truyền thống vào 

thiết kế kiến trúc trong thời kỳ hội nhập hiện nay 

3.3.1 Tiềm năng và triễn vọng về sự phát triển nền kiến trúc sáng 

tạo cho KTS Việt Nam 

 Tri thức mới, công nghệ mới và kinh tế phát triển cùng với nhu 

cầu xã hội là cơ hội mở cho KTS Việt Nam: 

 Thứ nhất, “mở” về tư duy sáng tạo kiến trúc. 

 Thứ hai, “mở” về công nghệ kỹ thuật hiện đại, nền kiến trúc gắn 

liền với tiến bộ khoa học kỹ thuật. 
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 Thứ ba, “mở” về không gian kiến trúc là chìa khóa cho sự sáng 

tạo thông minh của các kiến trúc sư thế hệ mới.  

3.3.2 Vận dụng đặc trưng hình ảnh kiến trúc truyền thống 

 Đề cao tính nhân văn và thiên nhiên; Kết hợp đặc tính dân tộc 

với phong cách kỹ thuật công nghệ hiện đại; Phù hơp xã hội và nguyên 

tắc thẩm mỹ chung 

3.3.3 Hình ảnh công trình kiến trúc hiện đại có bản sắc khu vực 

 Công trình kiến trúc có hình ảnh mang tính bản sắc văn hoá địa 

phương, nếu biểu hiện được các đặc điểm sau đây: Phù hợp với điều 

kiện thiên nhiên – khí hậu và cảnh quan địa phương; Phù hợp với con 

người; kích thước, tâm lý, tình cảm, nhận thức, văn hoá, lao động, 

phong tục tập quán, sinh hoạt, ... ;  

KẾT LUẬN CHƯƠNG III 

1. Qua bước đầu tìm hiểu hình thức kiến trúc một số công trình 

tiêu biểu trong quần thể kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ, tuy chưa phải là 

đầy đủ toàn bộ, nhưng cũng đủ để rút ra một số kết luận về hình ảnh đặc 

trưng của kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ sau đây: Nghệ thuật kiến trúc 

chùa Khmer rất phong phú đa dạng, đặc sắc về hình thái lẫn tinh thần, 

mỗi hình khối, mỗi họa tiết trang trí đều toát lên triết lý Phật giáo, mỹ 

thuật trang trí không chỉ làm cho đẹp để chiêm ngưỡng, hình khối 

không chỉ tạo ra không gian, công năng sử dụng mà nó còn là một minh 

chứng lịch sử minh chứng sự hòa nhập của đồng bào Khmer, là một kho 

tàng hình ảnh văn hóa đặc sắc Khmer vượt qua không gian và thời gian. 

Chúng ta cần ra sức bảo tồn, phát huy nó đi vào phục vụ, thiết thực 

trong cuộc sống nhất định sẽ góp phần tôn cao hình ảnh sống động của 

nền văn hóa nghệ thuật đậm chất Nam Bộ. Hình ảnh đặc trưng của kiến 
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trúc chùa Khmer Nam Bộ thể hiện cụ thể ở hình thái cảnh quan, hình 

ảnh mái, hình thái hình ảnh mặt bằng và hình khối. 

2. Kim chỉ nam cho việc sáng tạo hình ảnh kiến trúc mới sẽ dựa 

trên bốn quan điểm chủ đạo: (1) Cách tân đặc trưng truyền thống với 

chủ nghĩa tối giản (minimalism); (2) Hình tượng hóa  với thủ pháp ẩn 

dụ đa tầng nghĩa trong kiến trúc; (3) Giữ vững khả năng giao tiếp với 

văn hóa, môi trường địa phương; (4)  Vận dụng nền tri thức mới, công 

nghệ mới từ việc toàn cầu hóa.  

 3. Vận dụng hình ảnh kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ vào thiết kế 

công trình khách sạn, resort tại ĐBSCL dựa vào 3 vấn đề thiết kế: (1) 

Quy hoạch tồng thể và thiết kế cảnh quan đặc trưng; (2) Cách tân hóa 

hình ảnh kiến trúc khách sạn – resort vận dụng hình ảnh kiến trúc chùa 

Khmer biểu trưng qua hình dạng và khối, mặt đứng, hình ảnh mái, kết 

cấu vật liệu; (3) Nghệ thuật trang trí đương đại với hình ảnh 6 chi tiết: 

Tam giác (hình học); Ngọn Lửa, Lá, Hoa, Động vật (tự nhiên); Thần và 

Phật (tư tưởng). 

 4. Cùng với tiềm năng và triễn vọng về sự phát triển nền kiến 

trúc sáng tạo cho KTS Việt Nam việc vận dụng đặc trưng hình ảnh kiến 

trúc truyền thống sẽ mang đến hình ảnh công trình kiến trúc hiện đại có 

bản sắc khu vực. 

PHẦN III_KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

 1. Hình ảnh kiến trúc là phương tiện giao tiếp, vừa mang tính xã 

hội, vừa mang tính tư duy kiến trúc cá thể, biểu hiện sự tổng hòa qua 

hình thái và nội hàm của tư duy sáng tạo nghệ thuật. Thông qua hình 

ảnh kiến trúc, ta nhận biết được: Ý đồ tư duy sáng tác về không gian 

kiến trúc, cách thức, lối diễn tả, biểu hiện riêng của mỗi công trình. 
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 2. Đối với cộng đồng người Khmer sinh sống ở Tây Nam Bộ, 

ngôi chùa không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa mà còn là 

nơi đại diện cho bộ mặt cuộc sống của người dân tại địa phương. Bởi 

thế, những ngôi chùa Khmer Nam Bộ được xây dựng dựa trên tinh thần 

văn hóa Phật giáo Tiểu thừa thông qua nét kiến trúc và trang trí độc đáo. 

Đây là nguồn tài nguyên bản sắc độc đáo cho việc khai thác giá trị bản 

địa vào thiết kế sáng tạo kiến trúc hiện đại. Hình ảnh kiến trúc chùa 

Khmer đặc trưng bao gồm các thành tố: Hình thái bố cục cảnh quan và 

bộ mái đặc trưng; Quan hệ tỷ lệ trong hình khối công trình; Cấu trúc 

truyền thống; Vật liệu – màu sắc – quy tắc hình tượng trang trí. 

 3. Kim chỉ nam cho việc sáng tạo hình ảnh kiến trúc mới sẽ dựa 

trên bốn quan điểm chủ đạo: (1) Cách tân đặc trưng truyền thống với 

chủ nghĩa tối giản (minimalism); (2) Hình tượng hóa  với thủ pháp ẩn 

dụ đa tầng nghĩa trong kiến trúc; (3) Giữ vững khả năng giao tiếp với 

văn hóa, môi trường địa phương; (4)  Vận dụng nền tri thức mới, công 

nghệ mới từ việc toàn cầu hóa.  

  4. Vận dụng hình ảnh kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ vào thiết 

kế công trình khách sạn, resort tại ĐBSCL dựa vào 3 vấn đề thiết kế: (1) 

Quy hoạch tồng thể và thiết kế cảnh quan đặc trưng; (2) Cách tân hóa 

hình ảnh kiến trúc khách sạn – resort vận dụng hình ảnh kiến trúc chùa 

Khmer biểu trưng qua hình dạng và khối, mặt đứng, hình ảnh mái, kết 

cấu vật liệu; (3) Nghệ thuật trang trí đương đại với hình ảnh 6 chi tiết: 

Tam giác (hình học); Ngọn Lửa, Lá, Hoa, Động vật (tự nhiên); Thần và 

Phật (tư tưởng). 
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 5. Tri thức mới, công nghệ mới và kinh tế phát triển cùng với 

nhu cầu xã hội là cơ hội mở cho KTS Việt Nam. Trong quá trình hội 

nhập quốc tế đã mang đến cho nền kiến trúc Việt Nam nhiều điều mới 

mẻ, từ đó các Kiến trúc sư có điều kiện tiếp cận được với nhiều nền tư 

tưởng kiến trúc, các chủ nghĩa kiến trúc Hiện đại được du nhập và trở 

thành hình ảnh kiến trúc mà các kiến trúc sư theo đuổi. Cùng với đó là 

điều kiện kinh tế phát triển là yếu tố giúp cho nhu cầu về mỹ cảm, đa 

dạng của kiến trúc mà khách hàng yêu cầu đặt ra cho kiến trúc sư hiện 

nay. 

  6. Cần phân tích một cách có hệ thống và tổng hợp nguồn gốc 

các biểu hiện các sắc thái bản địa trong kiến trúc, dựa trên những cơ sở 

khoa học và có phương pháp luận rõ ràng: Vận dụng tính bản địa không 

phải là sự lặp lại mà là sự sáng tạo trong hoàn cảnh lịch sử mới. Những 

gì đã từng là đặc trưng, tạo nên bản sắc của các nền kiến trúc trong các 

thời kỳ lịch sử không thể đem lại bản sắc cho thời kỳ đương đại. Được 

kế thừa hợp lý, để có chỗ đứng của mình trong xã hội hôm nay, nếu 

không có sự chuyển hóa cách tân và sự kế thừa này được ví như đường 

xoắn ốc phát triển đi lên, kế thừa nhưng tích hợp chuyển đổi hình thái, 

bản chất dựa trên kiến thức đương đại mà vận dụng sáng tạo mới nâng 

tầm nội hàm bản sắc đó. Như vậy, vận dụng hình ảnh kiến trúc truyền 

thống cần phải nghiên cứu đầy đủ bằng kiến thức chuyên sâu; trước tiên 

học kế thừa truyền thống đã làm được, sau đó sáng tạo dựa trên bối 

cảnh và khung văn hóa đương đại đó sao cho phù hợp với điều kiện xã 

hội đương thời trong tầm nhìn, khai trương cho mục tiêu tương lai. 
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