
 
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

----------------- 

 

ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG 

 

 

 

THÔNG DIỄN HỌC TRONG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH KIẾN 

TRÚC TẠI VIỆT NAM 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC 

 

 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

----------------- 

 

ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG 

 

 

THÔNG DIỄN HỌC TRONG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH KIẾN 

TRÚC TẠI VIỆT NAM 

 

 

Chuyên ngành: Kiến trúc 

Mã số: 8580101 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC 

 

                                        NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

                                      TS.KTS. VŨ THỊ HỒNG HẠNH 

  

TP. HỒ CHÍ MINH – 2019 



 

 

 



 

 

 

MỤC LỤC 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài .................................................................. 1 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài…3 

3. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................. 5 

4. Phạm vi nghiên cứu .............................................................. 5 

5. Phương pháp nghiên cứu ...................................................... 6 

PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...... 6 

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài .................................. 6 

1.1.1. Lý luận, phê bình kiến trúc ........................................... 6 

1.1.1.1. Khái niệm về Lý luận, phê bình kiến trúc ........ 6 

1.1.1.2. Vai trò của Lý luận, phê bình kiến trúc ............ 7 

1.1.2. Thông Diễn Học ............................................................ 8 

1.1.2.1. Khái niệm về Thông Diễn Học ........................ 8 

1.1.2.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Thông Diễn Học 

trong Lý luận, phê bình kiến trúc ..................... 9 

1.2. Tổng quan tình hình Lý luận, phê bình kiến trúc hiện nay và 

biểu hiện của Thông Diễn Học trong Lý luận, phê bình kiến trúc

 ............................................................................................ 10 

1.2.1. Sơ lược tình hình Lý luận, phê bình kiến trúc trên Thế giới 

và biểu hiện của Thông Diễn Học ............................... 10 



 

 

 

1.2.2. Sơ lược tình hình Lý luận, phê bình kiến trúc ở Việt Nam 

và biểu hiện của Thông Diễn Học ................................. 11 

CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THÔNG DIỄN HỌC 

TRONG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH KIẾN TRÚC .............................. 15 

CHƯƠNG III: HƯỚNG ÁP DỤNG CỦA THÔNG DIỄN HỌC 

TRONG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH KIẾN TRÚC VIỆT NAM ........ 18 

3.1. Đề xuất bộ khung nghiên cứu Thông Diễn trong lý luận, phê bình 

kiến trúc ............................................................................................. 18 

3.2. Thông Diễn Học trong Lý luận phê bình kiến trúc Việt Nam .... 21 

PHẦN KẾT LUẬN 

1. Kết luận ................................................................................ 23 

2. Kiến nghị .............................................................................. 23 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 



 

1 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Chú trọng công tác lý luận và phê bình (LL, PB) luôn là điều cần thiết 

cho việc phát triển của bất kỳ ngành học nào; điều này đặc biệt đúng 

đối với các ngành nghệ thuật nói chung (âm nhạc, hội họa, văn 

chương, điêu khắc, v.v) và kiến trúc như là một ngành nghệ thuật tổ 

chức nói riêng. Việc phân tích và chỉ ra quy luật của sự vận động để 

từ đó giúp người thiết kế đổi mới ý thức, hỗ trợ công tác sáng tạo, đồng 

thời tạo cầu nối giữa người thiết kế với công chúng mà lý luận, phê 

bình kiến trúc (LL, PBKT) đảm nhận đóng vai trò vô cùng quan trọng, 

tác động trực tiếp đến sự phát triển của nền kiến trúc.  

Trong hoạt động LL, PBKT, thông qua phê bình, các khiếm khuyết 

và giá trị sẽ được phân tích, phản biện, để từ đó đề ra hướng điều chỉnh 

nhận thức. Khi thực hiện hoạt động này, cần lưu ý rằng, bên cạnh thuận 

lợi về việc có được những nhận xét đánh giá thẳng thắn do không bị 

chi phối bởi tính sở hữu đối với các tác phẩm, thì nhà phê bình kiến 

trúc cần được cung cấp càng nhiều công cụ đánh giá – tức các hệ thống 

lý luận – càng tốt để có thể nhìn nhận rõ hơn, tránh rơi vào phiến diện, 

cảm nhận chủ quan, đánh giá một chiều hay ngả theo ý kiến số đông.  

Lý luận ở đây chính là hệ thống gồm: 1- Các quan điểm phục vụ sáng 

tác, 2- Các lý thuyết về vấn đề bản chất nền tảng cho hoạt động chuyên 

môn, 3- Các lý thuyết để nhận diện, phê bình và phản biện đối với các 

hoạt động và tác phẩm kiến trúc. Nhà phê bình sử dụng vốn lý luận 

của mình để xem xét, nghiên cứu mối quan hệ giữa người thiết kế, 
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công trình và người thụ hưởng; sự tác động qua lại giữa các thành phần 

trong mối quan hệ cũng như các tác nhân ảnh hưởng phía sau. Sản 

phẩm phê bình được đưa ra dưới nhiều dạng, thông qua nhiều hình 

thức khác nhau, sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động phê bình, giáo 

dục, thiết kế, hành nghề và định hướng lý luận trong nền kiến trúc một 

quốc gia.  

Vì vai trò đặc biệt quan trọng của LL, PB bình đối với sự phát triển 

của kiến trúc nên việc cung cấp công cụ cho các nhà hoạt động chuyên 

môn trong lĩnh vực LL, PB là điều cần thiết. Những năm gần đây (giai 

đoạn từ sau 1986), mảng LL, PBKT chứng kiến sự nở rộ của các tác 

phẩm LL, PB (sách, báo/ tạp chí khoa học, luận văn Thạc sĩ, luận án 

Tiến sĩ) cùng các dạng hội thảo, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề về LL, 

PBKT nhằm cung cấp thêm nhiều công cụ cho người hoạt động 

chuyên môn. Một số tên tuổi về LL, PBKT đáng chú ý như KTS. 

Nguyễn Trực Luyện, PGS.KTS. Đặng Thái Hoàng, PGS.KTS. Tôn 

Đại, PGS. KTS. Trương Quang Thao, GS.TS.KTS. Nguyễn Quốc 

Thông, GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi, PGS.TS.KTS. Trần Trọng 

Hanh, KTS. Trần Trọng Chi, KTS. Nguyễn Hữu Thái, TS.KTS. Lê 

Thanh Sơn, TS.KTS. Nguyễn Trí Thành, KTS. Võ Thành Lân, v.v, 

với các công trình nghiên cứu, dịch thuật, tổng hợp về lý luận và phê 

bình, đọc-hiểu kiến trúc, về Hiện Tượng Học, Mỹ Học, Hình Thái 

Học, Tâm Lý Học,…trong kiến trúc đã góp phần tác động đến việc 

nâng tầm nhận thức của kiến trúc sư nói chung và các nhà LL, PBKT 

nói riêng. Các đề tài liên quan đến Ký Hiệu Học, Tính Biểu Tượng, 

mã dân gian hay mô hình văn hóa truyền thống trong kiến trúc cũng 



 

3 

 

được chú ý khai thác trong các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ giai 

đoạn sau 1990.  

Như đã nói, Kiến trúc được xếp vào các bộ môn nghệ thuật nên việc 

vận dụng lý luận văn học nghệ thuật vào nghiên cứu kiến trúc cũng là 

một điều dễ hiểu. Thông Diễn Học là một công cụ mạnh mẽ trong 

trong nền LL, PB quốc tế nói chung và với các ngành nghệ thuật - xã 

hội nói riêng. Trên Thế giới, Thông Diễn Học đã phát triển thành một 

triết thuyết có ảnh hưởng sâu rộng và được áp dụng rộng rãi trong rất 

nhiều lĩnh vực như văn hóa, xã hội, y học, điện ảnh, kiến trúc, v.v. Ở 

nước ta, có thể thấy sự xuất hiện của Thông Diễn Học nhiều nhất trong 

Văn học và Ngôn Ngữ Học, vốn là những ngành có quy mô nghiên 

cứu chuyên sâu khá sớm về LL, PB. Riêng trong lĩnh vực kiến trúc, 

sau khi rà soát các sản phẩm LL, PB chính thống (gồm sách, báo, tạp 

chí khoa học, đề tài nghiên cứu, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, v.v.) 

thì việc chỉ định đích danh Thông Diễn Học làm công cụ đọc - hiểu, 

diễn giải lại rất hiếm, gần như không thấy.  

Thiết nghĩ, nghiên cứu LL, PBKT qua góc nhìn Thông Diễn sẽ góp 

phần cung cấp thêm một công cụ, một cơ sở khoa học cho công tác 

LL, PBKT trong nước. Đó chính là lý do học viên thực hiện đề tài: 

“Thông Diễn Học trong lý luận phê bình kiến trúc tại Việt Nam”. 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài  

Nhà Lý luận, phê bình kiến trúc Charles Jencks trong cuốn sách nổi 

danh “The Language of Post – Modern Architecture” (Tạm dịch: Ngôn 

ngữ kiến trúc hậu hiện đại) xuất bản năm 1977 đã đưa ra một cách 

nhìn nhận mới về kiến trúc so với cùng kỳ, xem kiến trúc như một 
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phương tiện giao tiếp – ngôn ngữ. Ông đề cập hướng tiếp cận kiến trúc 

từ phê bình văn học đồng thời nhấn mạnh tính giao tiếp, đa nghĩa trong 

kiến trúc.  

Trước đó, triết gia người Đức Martin Heidegger trong luận văn “Xây, 

Ở, Suy tư” năm 1953 đã đưa ra quan điểm: kiến trúc – chốn “cư trú” 

– chính là nơi con người thể hiện sự tồn tại của mình và thông qua đó 

giao tiếp với môi trường xung quanh (môi trường tự nhiên và môi 

trường xây dựng). Qua các nghiên cứu định hướng vào các lĩnh vực 

“ở - cư trú” “nơi chốn”, ông lưu ý các kiến trúc sư về khả năng và cách 

thức một môi trường xây dựng có thể thông qua kinh nghiệm để ảnh 

hưởng đến trải nghiệm và cảm xúc của người cư trú.  

Trong cuốn “Genius Loci” – Tinh thần nơi chốn” mà nhà LL, PBKT 

Norberg-Schulz cho ra đời năm 1979, thừa nhận ảnh hưởng của Martin 

Heidegger, ông đã đưa ra nhận định: Nơi chốn – bao gồm tất cả những 

gì liên quan đến địa lý, không gian, xã hội, mối quan hệ giữa các thuộc 

tính của một địa điểm (văn hóa, lịch sử…), các hoạt động của con 

người và ý niệm về nơi đó trong tâm trí con người – theo thời gian sẽ 

hình thành nên “Tinh thần nơi chốn” và từ đó tác động đến ký ức và 

tình cảm của con người. Đồng thời, ông phân tích cấu trúc và đặc điểm 

của nơi chốn thông qua 3 yếu tố: Bầu trời, mặt đất và trường nhìn. 

Schulz cho rằng kiến trúc sư bên cạnh việc phải quyết định các khía 

cạnh thực tế của việc xây dựng (bao gồm hình thức, công năng và kỹ 

thuật) còn phải đồng thời đảm nhận trách nhiệm diễn giải tinh thần nơi 

chốn của địa điểm được chọn.  
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Về nghiên cứu trong nước, mảng sách có “Đọc và hiểu kiến trúc” của 

PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi; mảng luận văn có “Tìm hiểu tính ký 

hiệu của kiến trúc thông qua hai nền kiến trúc dân gian Êđê và Bana” 

của Nguyễn Thị Kim Tú (1998), “Mã dân gian trong nhà ở đô thị hiện 

nay” của Lê Thị Thu Hương (2001), “Tính biểu tượng trong kiến trúc 

chùa miếu Hoa TPHCM” của Lê Nguyên Hùng (2007), “Ký hiệu học 

trong phân tích kiến trúc” của Nguyễn Thị Thanh Thảo (2014), v.v. 

Nhìn chung các công trình nghiên cứu này đều xem xét kiến trúc với 

tư cách là một ký hiệu, văn bản thuộc về ngôn ngữ; thông qua kiến 

trúc, các thuộc tính thuộc về văn hóa, lịch sử …của khu vực xây dựng 

được gán vào hoặc giải mã. Các nghiên cứu kiến trúc trên đề xuất cách 

tiếp cận từ Ký Hiệu Học hoặc từ các phương diện sử dụng ngôn ngữ 

như tính biểu tượng, ẩn dụ.... Qua rà soát, chưa có công trình đề xuất 

hướng tiếp cận kiến trúc bằng Thông Diễn Học. 

3. Mục tiêu nghiên cứu  

Mục tiêu tổng quát: 

Tìm hiểu khả năng ứng dụng lý thuyết Thông Diễn Học trong lý luận 

phê bình, phân tích diễn giải kiến trúc. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Xác định cơ sở khoa học của Thông Diễn Học để phân tích, đánh 

giá, diễn giải kiến trúc. 

- Đề xuất hướng áp dụng của Thông Diễn Học trong lý luận, phê 

bình kiến trúc Việt Nam thông qua bộ khung nghiên cứu, liên hệ 
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đánh giá tổng quan nền LL, PBKT  Việt Nam, cụ thể hóa vào phân 

tích diễn giải kiến trúc Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Phạm vi nghiên cứu  

- Không đi sâu nghiên cứu về chi tiết lý thuyết Thông Diễn Học mà 

chỉ xem xét các yếu tố có khả năng sử dụng vào LL, PBKT tại Việt 

Nam. 

- Chú trọng đến việc đọc, diễn giải, đánh giá công trình dưới góc độ 

văn hóa xã hội , tôn giáo, chính trị hơn là hình thể chức năng. 

- Việc phân tích và ứng dụng tập trung chủ yếu vào LL, PB hơn là 

sáng tác kiến trúc. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích tổng hợp: Nghiên cứu phân tích các tài liệu, 

lý luận để hiểu rõ đối tượng, tìm các yếu tố có khả năng sử dụng 

vào LL, PBKT. Các nguồn tài liệu chính sử dụng trong phương 

pháp này là sách, bài viết khoa học, luận văn, luận án và báo chí 

mà học viên có khả năng tiếp cận qua internet, Thư viện Đại học 

Kiến trúc TPHCM, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, Thư 

viện KHXH&NV.  

- Phương pháp chuyên gia: Phỏng vấn để hỗ trợ nghiên cứu các kiến 

thức chuyên ngành, liên ngành giữa triết học và kiến trúc để hiểu 

rõ đối tượng. 

- Phương pháp so sánh, thống kê: Đánh giá tổng quan nền lý luận 

phê bình kiến trúc Việt Nam thông qua các sản phẩm LL, PBKT. 
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- Phương pháp điền dã: Tiếp cận nghiên cứu Dinh Độc Lập. 

- Phương pháp diễn dịch: Trình bày nội dung nghiên cứu, xác định 

vai trò và mối quan hệ giữa Thông Diễn Học với diễn giải công 

trình kiến trúc; đồng thời đề xuất hướng áp dụng của Thông Diễn 

Học trong LL, PBKT tại Việt Nam. 

PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG I 

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 

1.1.1. Lý luận, phê bình kiến trúc  

1.1.1.1. Khái niệm về Lý luận, phê bình kiến trúc 

Từ điển tiếng Việt năm 1988 có giải nghĩa: 

“Lý luận” là:  

 Hệ thống những tư tưởng được khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn, 

có tác dụng chỉ đạo thực tiễn; 

 Những kiến thức khái quát hóa và hệ thống hóa trong một lĩnh vực 

nhất định.  

“Phê bình” là:  

 Xem xét, phân tích, đánh giá ưu điểm và khuyết điểm; 

 Nêu lên khuyết điểm để góp ý kiến, để chê trách; 

 Nhận xét và đánh giá, làm công việc phê bình đối với một tác 

phẩm. [31] 

Từ “Lý luận” xuất hiện ở nước ta vốn là từ Hán Việt gốc Nhật, được 

Người Nhật dùng để dịch từ “Theory” trong tiếng Anh với ý nghĩa “Lý 
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luận là hệ thống các tri thức, nguyên lý được khái quát trên cơ sở thực 

tế phong phú, đa dạng và biến đổi trong lịch sử”. Trung Quốc và Việt 

Nam cũng đồng thuận với cách dịch này và sử dụng trong ngôn ngữ 

của mình. [1] Bằng hệ thống các lý thuyết và quan điểm về những vấn 

đề nền tảng phục vụ cho hoạt động sáng tác, phê bình, phản biện, lý 

luận đóng vai trò dẫn đạo, định hướng cho các hoạt động chuyên môn 

trong kiến trúc. Thông qua tranh luận các vấn đề cùng với việc luận 

giải các lý thuyết kiến trúc, lý luận đạt được nhận thức và hình thành 

các quan điểm chỉ đạo trong nghiên cứu và thiết kế. [36][49] 

Từ “Phê bình” có nguyên gốc trong tiếng Hy Lạp là “Kritikos” (Tiếng 

Latin: Criticus, tiếng Pháp: Critique, tiếng Anh: Critic ), có nghĩa là 

“nghệ thuật phân định/phán xét”. Ở phương Tây, với lịch sử phát triển 

hơn 2000 năm (từ thời Hy Lạp), phê bình đã phát triển như một lĩnh 

vực độc lập, đặc thù và trở thành loại hình chủ đạo trong hoạt động 

nghệ thuật [12][36] Phê bình kiến trúc chính là tiếng nói phản ánh 

quan điểm đa chiều của xã hội đối với công trình kiến trúc, kiến trúc 

sư và nền kiến trúc nói chung. Thông qua thực tế, cái đúng sai, hay dở 

của tác phẩm kiến trúc và của kiến trúc sư sẽ được tìm ra, phân tích và 

nhận định [42]. Phê bình kiến trúc chuyên nghiệp khác với những khen 

chê trong giao tiếp thông thường ở chỗ phê bình có cơ sở là hệ thống 

lý luận rõ ràng, đã được chứng minh và công nhận bởi cộng đồng 

chuyên môn.  

Theo Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Anh (Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư 

Phạm – Đại học Thái Nguyên), về mặt lý thuyết ngôn ngữ, trong ngôn 

ngữ Việt Nam không có khái niệm ghép “Lý luận phê bình” kiến trúc. 
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Sở dĩ có cách diễn đạt này là do xuất phát từ thực tế hoạt động nghiên 

cứu ở Việt Nam, cơ bản không có nghiên cứu thuần túy lý thuyết. Lý 

luận chủ yếu ẩn danh qua hoạt động phê bình. Lý luận kiến trúc ở Việt 

Nam thường dừng lại ở việc giới thiệu và ứng dụng lý thuyết kiến trúc 

nước ngoài, chứng minh chúng thông qua sự hoạt động tích cực của 

đời sống phê bình. Cụm từ “lý luận phê bình kiến trúc” ở Việt Nam về 

thực chất vẫn được ngầm hiểu là sự tích hợp của cả hai khái niệm lý 

luận kiến trúc và phê bình kiến trúc. [1] Vì thế, nên gọi chính xác hoạt 

động này là “Lý luận và phê bình kiến trúc” (LL, PBKT) 

1.1.1.2. Vai trò của Lý luận, phê bình kiến trúc  

Nhà LL, PBKT dựa trên vốn lý luận, phê bình của mình kết hợp với 

thực tế để đưa ra các đánh giá và nhận xét chuyên môn thông qua các 

sản phẩm LL, PB chính thống (sách, báo/tạp chí khoa học, đề tài 

nghiên cứu, luận văn, luận án, các bài LL, PBKT…)[3]. Tác động của 

các sản phẩm lý luận sẽ ảnh hưởng đến các mảng:  

1 – Phê bình 

2 – Định hướng Lý luận 

3 – Nghiên cứu và Giáo dục 

4 – Thiết kế  

5 – Hành nghề 

Như vậy, chú trọng công tác LL, PBKT chính là tiền đề cho một nền 

kiến trúc ngày càng phát triển, có tinh hoa và đậm đà bản sắc. 
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1.1.2. Thông Diễn Học  

1.1.2.1. Khái niệm về Thông Diễn Học 

Thông Diễn học (Tiếng Anh: Hermeneutics) là khoa học, lý thuyết về 

tiến trình diễn giải. Đối tượng của nó bao gồm các văn bản (viết và 

nói), hành động con người, và các tạo tác bán ngôn ngữ như công trình 

kiến trúc hay tác phẩm nghệ thuật. [6][52] 

Ý nghĩa của “Thông diễn” bao gồm: 

 Nói, diễn tả (để có thể hiểu và được hiểu); 

 Giải thích, giải nghĩa (khi có trường hợp cần thiết trao đổi 

thông tin); 

 Thông dịch, chuyển nghĩa (để có thể diễn tả được cùng một ý 

nghĩa trong điều kiện văn hóa, xã hội, ngôn ngữ khác biệt. [6] 

Thông Diễn Học có xuất phát điểm là lý thuyết và phương pháp giải 

thích các văn bản Thánh Kinh. Sau đó phát triển mạnh mẽ trong suốt 

thế kỷ XIX rồi trở thành một nền triết học, lý thuyết tổng quát về tiến 

trình đạt đến sự hiểu biết đúng đắn, trọn vẹn đối với các đối tượng 

thuộc ngôn ngữ và bán ngôn ngữ. [6][32][52] 

1.1.2.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Thông Diễn Học trong 

Lý luận, phê bình kiến trúc 

Thứ nhất, kiến trúc thuộc về ngôn ngữ. Muốn đánh giá về khả năng 

sử dụng ngôn ngữ (của con người) thì điều cần thiết là phải liên hệ với 

khoa học Thông Diễn – vốn là bộ môn liên quan đến các vấn đề diễn 

giải để hiểu các phát biểu bằng văn bản (viết và nói), hành động con 
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người cũng như các tạo tác bán ngôn ngữ như công trình kiến trúc, 

nghệ thuật)[6][37][52][55].  

- Đối với công trình có giá trị lịch sử: “hiểu” được ý nghĩa của 

công trình giúp hiểu được văn hóa, xã hội, tinh thần… từ đó tìm 

ra cách thích hợp để chuyển tải các giá trị vào công trình.  

- Đối với công trình hiện tại: “hiểu” để có thể đưa ra các đánh giá, 

nhận định có tác dụng điều chỉnh định hướng lý luận thiết kế, 

hành nghề.  

- Đối với bản thân kiến trúc sư: “hiểu” giúp kiến trúc sư tạo ra các 

công trình phù hợp với từng khu vực, mang tính địa phương và 

bản sắc riêng biệt, tránh tạo ra các thiết kế đại đồng, chung chung.  

- Việc “hiểu” nếu có thể phổ biến cho những đối tượng có liên 

quan đến Kiến trúc như người sử dụng, nhà đầu tư, công chúng, 

nhà lập pháp, v.v. sẽ tạo ra môi trường xây dựng thuận lợi, thúc 

đẩy nền kiến trúc nước nhà ngày càng phát triển, bản sắc hơn. 

Thứ hai, các hoạt động chính của Kiến trúc trong mảng LL, PB được 

thể hiện thông qua các hoạt động Thông Diễn Học, bao gồm: 

1- Nói, diễn tả (để có thể hiểu và được hiểu): là hoạt động không 

thể thiếu trong Kiến trúc. Kiến trúc sư nói để người thụ hưởng 

và nhà LL, PB có thể hiểu được giá trị, ý nghĩa mà họ muốn 

truyền tải. Nhà LL, PBKT nói bằng sản phẩm LL, PB để 

truyền đạt thông tin đến kiến trúc sư và công chúng. [3].  

2- Giải thích, giải nghĩa: Khi có trường hợp cần thiết người phát 

biểu cần phải giải thích, giải nghĩa để thông tin có thể được 

trao đổi tốt hơn, đặc biệt là trong điều kiện khác biệt về ngôn 
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ngữ, văn hóa, xã hội,… Phương tiện mà nhà LL, PBKT sử 

dụng chính là các sản phẩm LL, PBKT.[6] 

3- Thông dịch, chuyển nghĩa: Kiến trúc thuộc về ngôn ngữ, 

phải gắn liền với đặc điểm nơi nó được sinh ra (cuộc sống con 

người, văn hóa, lịch sử, chính trị, tự nhiên…). Vì thế nên việc 

mang các kiến trúc vốn được sinh ra ở một không gian và thời 

gian xác định đến áp dụng cho một nơi khác nhất thiết phải có 

quá trình “chuyển ngữ” nhằm khiến cho kiến trúc phù hợp với 

môi trường và con người của nơi được mang đến. LL, PBKT 

nước ta đã không ít lần phản ảnh về tình trạng Kiến trúc “nhại 

cổ”, “nhái” cổ điển phương Tây - xa rời và thiếu kết nối với 

thời đại, điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội bản địa trong môi 

trường xây dựng.  

Như vậy, thông qua thực hiện các hoạt động Thông Diễn Học, công 

tác LL, PB của các nhà hoạt động chuyên môn được hỗ trợ. LL, PB có 

thể dựa vào đó để  hình thành yêu cầu và bộ tiêu chí cho riêng mình.  

Kiến trúc sư Jean Nouvel từng nói:“Kiến trúc, đó là sự truyền tải của 

rất nhiều giá trị văn hóa trong một công trình xây dựng, là bản dịch 

của nền văn minh mà nó tồn tại.”Kiến trúc có quan hệ chặt chẽ với 

môi trường tự nhiên và xã hội. Trong quá trình tạo dựng môi trường 

cư trú, kiến trúc luôn tìm cách thích nghi với điều kiện, cảnh quan, khí 

hậu tự nhiên bản địa cũng như với phương thức lao động, lối sống của 

con người và đòi hỏi của thời đại. Vì là sự kết hợp giữa kỹ thuật và 

nghệ thuật, gắn liền với đời sống xã hội, nên kiến trúc luôn biến đổi 

để thích nghi với nhu cầu mới, đồng thời luôn thể hiện tính địa phương 
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và tính dân tộc rõ rệt. Việc nghiên cứu kiến trúc thông qua Thông Diễn 

Học (vốn rất chú trọng đến bản sắc, văn hóa, môi trường tự nhiên…) 

là điều nên làm, có cùng hướng đi với câu trả lời cho yêu cầu về một 

nền kiến trúc tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đúng như “Định hướng 

phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020” đã nêu. 

1.1.2.3  Quá trình phát triển và phân loại lý luận Thông 

Diễn Học 

Thông Diễn Học xuất hiện rất sớm từ thời Hy Lạp cổ đại cách đây hơn 

2000 năm. Sau đó, tương ứng với các cấp độ phát triển là năm loại hệ 

thống lý luận chính trong Thông Diễn Học: 

1- Thông Diễn Học Lãng mạn (Thế kỷ XVIII-XIX) do hai nhà triết 

học Friedrich Schleiermacher và Wilhelm Dilthey phát triển; 

quan niệm: ý nghĩa của đối tượng do tác giả quy định. Nguyên 

tắc nền tảng: 1- Nắm được nguyên lý của ngôn ngữ (gồm kết cấu 

văn phạm và sự tương quan của văn phạm với ngữ ý) cũng như 

sự vận dụng cá nhân của tác giả; 2 - Người diễn giải phải dùng 

tư tưởng để tự đặt mình vào thời đại mà tác giả tạo ra văn bản 

nhằm hiểu được nguyên ý của tác giả. [6][32][51] 

Liên hệ LL, PBKT: Ở Việt Nam, hướng tiếp cận từ tác giả có số 

lượng không nhiều và chỉ khá hữu hiệu với những kiến trúc sư đã 

thành danh và có triết lý sáng tạo nổi tiếng. Sách có “Le 

Corbusier, nhà kiến trúc lỗi lạc” của GS.TS.KTS. Đặng Thái 

Hoàng xuất bản năm 1987; luận văn luận án có: 25/1239 Luận 

văn (chiếm 0.02%) (của trường Đại học Kiến trúc TPHCM) với 

hướng tiếp cận từ tác giả. Lý do: đa phần các kiến trúc sư trong 
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nước vẫn chưa thực sự có được sự công nhận; đồng thời, kiến 

trúc sư vẫn chịu nhiều áp lực từ các yếu tố phi kiến trúc khi thực 

hiện một sáng tác kiến trúc. 

2- Thông Diễn Học Hiện tượng học (khoảng năm 1935) do 

Edmund Husser khởi xướng, chú trọng trải nghiệm tức thời của 

người diễn giải đối với đối tượng. [6][32][51] 

Liên hệ LL, PBKT: Trong LL, PBKT Việt Nam, xuất phát từ đặc 

thù của kiến trúc, cách tiếp cận từ tác phẩm (công trình) khá phổ 

biến, nhà nghiên cứu rất xem trọng việc khảo sát thông qua bản 

vẽ và thực tế. Cách tiếp cận này chú trọng tính tức thời và trải 

nghiệm đối với công trình, được thực hiện thông qua các phương 

pháp kiểm chứng, phân tích giải pháp sử dụng ngôn ngữ đặc 

trưng của kiến trúc, các thủ pháp xử lý không gian (các cặp hình 

thái đối lập đặc – rỗng, cao – thấp, sáng – tối, đóng – mở, v.v.); 

xúc giác do vật liệu mang lại hoặc nghệ thuật bố trí cường điệu 

bầu không khí, v.v. Quá trình diễn giải thường chú trọng tới mối 

quan hệ giữa công trình – con người – môi trường xung quanh.  

3- Thông Diễn Học Biện chứng: do Martin Heidegger và Hans-

Georg Gadamer thúc đẩy, quan niệm rằng: 1- ý thức người diễn 

giải và cả đối tượng diễn giải chỉ là những hiện thể tức thời trong 

suốt cả quá trình tồn tại, vì vậy để đạt tới sự hiểu biết đúng đắn 

thì cần phải xem xét toàn bộ quá trình; 2- mối quan hệ giữa tổng 

thể và thành phần, giữa sự hiểu biết người diễn giải và ý nghĩa 

đối tượng là mối quan hệ biện chứng. [6][32][51] 
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Liên hệ LL, PBKT: hướng tiếp cận này chú trọng đến cả quá trình 

chứ không chỉ tính tức thời trong mỗi không gian, mỗi giai đoạn 

của tác phẩm. Người diễn giải khi tham gia vào quá trình đọc 

hiểu mang theo lượng “hành trang văn hóa”, từ đó ảnh hưởng đến 

kết quả diễn giải, đọc-hiểu một công trình kiến trúc. Mối quan hệ 

giữa Thành phần và Tổng thể của công trình, giữa công trình và 

người nghiên cứu là mối quan hệ biện chứng. Điều này lý giải 

trường hợp rất thường thấy trong LL, PBKT: cùng một công trình 

nhưng đánh giá khen chê lại thay đổi tùy thuộc nhà nghiên cứu 

khác nhau (do khác biệt về “hành trang văn hóa”) hay sau một 

khoảng thời gian đối với cùng một cá nhân hay cộng đồng nghiên 

cứu (do thay đổi trương độ của hành trang văn hóa).  

4- Thông Diễn Học Phê phán (Cuối thập niên 1970) do Karl Marx, 

Friedrich Nietzsche,  Sigmund Freud, Juergen Habermas thúc 

đẩy, yêu cẩu cần xem xét ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải dưới 

các lực tác động đời sống (gồm lao động, ngôn ngữ và quyền 

lực). [6][32][51] 

Liên hệ LL, PBKT:  Hướng tiếp cận này yêu cầu ta đặt câu hỏi về 

ý nghĩa mà kiến trúc sư muốn chuyển tải (vốn bị tác động bởi rất 

nhiều yếu tố mà có khi kiến trúc sư cũng không nhận ra được). 

Theo đó, thiết kế của kiến trúc sư không hoàn toàn là sáng tác 

của riêng họ, các lực tác động như quyền lực (Ví dụ: ý chí của 

nhà đầu tư; quan niệm của xã hội, của công chúng; hệ thống tư 

tưởng giáo dục của riêng kiến trúc sư; v.v.), ngôn ngữ (Ví dụ: các 

điều kiện liên quan đến ngôn ngữ kiến trúc như khác biệt khu vực 
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địa lý, thời gian hay giới hạn của riêng bản thân kiến trúc sư về 

ngôn ngữ kiến trúc, v.v.), lao động (Ví dụ: khả năng thi công, xây 

dựng…) đều có khả năng tác động tới văn bản kiến trúc từ đó ảnh 

hưởng đến ý nghĩa mà ta nhận được. 

5- Thông Diễn Học Hậu cấu trúc: với Paul Ricoeur, Jacquses 

Derrida là đại diện, nhấn mạnh tầm quan trọng của người diễn 

giải, yêu cầu quan sát họ dưới sự ảnh hưởng của các lực tác động.  

Liên hệ LL, PBKT: đặt câu hỏi sâu hơn về bản thân người diễn 

giải – nhà nghiên cứu LL, PBKT trong quá trình tìm kiếm ý 

nghĩa. Người nghiên cứu cũng phải chịu tác động của các hệ 

thống quyền lực; họ sau đó lại tạo ảnh hưởng lên xã hội hoặc 

những người nghiên cứu khác thông qua các sản phẩm LL, PB. 

Như vậy, điều cần thiết là người nghiên cứu phải nhận thức được 

các lực tác động để có thể tỉnh táo trong khi thực hiện hoạt động 

chuyên môn. 

1.2. Tổng quan tình hình Lý luận, phê bình kiến trúc tại Việt Nam  

1.2.1. Tình hình ấn phẩm về LL, PBKT ở Việt Nam 

(Sách, tạp chí, luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ) 

1.2.2. Tình hình các xu hướng kiến trúc ở Việt Nam  

Kiến trúc cổ truyền Việt Nam 

Kiến trúc đương đại tại Việt Nam  

- Những năm 20 Thế kỷ XX 

- Những năm 30, 40 Thế kỷ XX  

- Những năm 60, 70 Thế kỷ XX 
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- Những năm 80 và thời kỳ sau đổi mới (1985) 

- Thời kỳ hội nhập (1995 đến nay) 

1.2.3. Đánh giá về tình hình LL, PBKT ở Việt Nam 

Đánh giá về tình hình chung của LL, PBKT ở Việt Nam hiện tại, các 

chuyên gia nhận định: 

- Về nội dung: bước đầu thâm nhập vào những khía cạnh, hoàn 

cạnh thực tiễn của kiến trúc Việt Nam đương đại (vấn đề bản sắc 

dân tộc trong kiến trúc thời đại toàn cầu hóa; phát triển kiến trúc 

và quy hoạch đô thị, kiến trúc xanh bền vững, …). Tuy vậy, mong 

mỏi của các chuyên gia đầu ngành đều về một lý thuyết kiến trúc 

khiến kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, có tính dân tộc 

và có ảnh hưởng quốc tế vẫn chưa xuất hiện.  

- Về diễn trình: 

 LL, PBKT Việt Nam chủ yếu đi sau công tác sáng tác 

kiến trúc, do các xu hướng được du nhập vào Việt Nam 

đã hình thành các cơ sở lý luận hoàn chỉnh.  

 LL, PBKT song hành công tác thiết kế trong thiết mới và 

trùng tu các công trình có tính truyền thống nhờ vào số 

lượng lớn các đầu sách và đề tài nghiên cứu về lịch sử 

kiến trúc. 

 LL, PBKT có thể đi trước sáng tác trong mảng chuyên 

sâu là thiết kế đô thị nhờ các công trình nghiên cứu về 

hình thái học đô thị, nơi chốn đô thị, hình ảnh đô thi,… 
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Nhìn chung, nước ta chưa có lý thuyết kiến trúc nào dẫn dắt sáng 

tác, có chăng chỉ là định hướng Nhà nước về xây dựng một nền 

kiến trúc tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.  

- Về thực hiện, LL, PBKT Việt Nam gặp khó khăn trong thực hiện 

sứ mệnh “thúc đẩy sáng tác kiến trúc, góp phần định hướng phát 

triển kiến trúc Việt Nam hiện đại và có bản sắc”. Cụ thể:  

1- Trong Giáo dục, độ phổ cập các nền tảng lý luận đến sinh viên 

kiến trúc còn yếu; thiếu chương trình và thầy dạy lý luận có 

độ chuyên môn hóa cao (đa phần truyền đạt kiến thức nhập 

môn); việc tiêu hóa và cập nhật khối lượng tri thức sẵn có của 

nền kiến trúc Thế giới thông qua chính văn (nguyên văn của 

chính tác giả), bản dịch, sách và tài liệu biên soạn, tổng hợp, 

v.v. đạt hiệu quả chưa cao do hạn chế về ngoại ngữ, khiến dễ 

rơi vãi kiến thức, khó đảm bảo độ chính xác; chưa hình thành 

ngôn ngữ phê bình – đối thoại ở môi trường học thuật. 

[25][44] 

2- Trong Nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu khoa học (ở các 

Viện, cơ quan nghiên cứu chuyên ngành, hoặc luận văn Thạc 

sĩ, luận án Tiến sĩ ở các trường đại học) mang tính chất hàn 

lâm, hiệu quả nghiên cứu hạn chế. Nghiên cứu lý luận ít, nếu 

có thì đa phần là tổng quan hoặc lặp lại điều người khác đã 

nghiên cứu. Người làm công tác nghiên cứu lý luận thiếu, 

người có chuyên môn lại không làm. Công tác sử dụng các 

luận cứ, lý luận để tác nghiệp trong phê bình, phản biện bị né 
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tránh, mang tính hình thức, đa phần được trình bày như báo 

cáo hội nghị. [25][44] 

3- Trong Thiết kế, môi trường hành nghề, kiến trúc sư trẻ ra 

trường thiếu việc tự nâng tầm nhận thức về lý luận, chủ yếu 

chăm chú kiếm tiền. Các bài viết, phát biểu trên phương tiện 

thông tin đại chúng ít dựa vào các cơ sở khoa học lý luận, đa 

phần thiên về chính luận (chưa kề trường hợp có chi phối về 

lợi ích để dẫn dắt thị hiếu dư luận). “Giới báo chí và dư luận 

can thiệp nhiều hơn vào kiến trúc hơn là giới kiến trúc. Giới 

kiến trúc rượt đuổi theo dư luận.”- GS.TS.KTS Hoàng Đạo 

Kính. Các cơ quan Nhà nước chỉ có thể đưa ra nhận xét hoặc 

định hướng chung (qua các văn bản, văn kiện về lĩnh vực xây 

dựng và kiến trúc) chứ không thể thực hiện vai trò phê bình 

kiến trúc. Kiến trúc sư làm việc theo đơn đặt hàng của chủ đầu 

tư, có những mối quan hệ phức tạp về lợi ích và kinh tế nên 

chỉ việc chi phối công trình của mình đã là vấn đề chứ chưa 

nói đến phê bình. [25][44] 

4- Chưa hình thành đội ngũ những nhà lý luận – phê bình chuyên 

nghiệp hoặc nắm vững bài bản phê bình. “Trên thực tế, chưa 

xuất hiện “Nhà phê bình kiến trúc” chuyên nghiệp”-

GS.TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông. Tâm lý né tránh phê bình, 

thói quen dĩ hòa vi quý, tinh thần gia đình chủ nghĩa của người 

Việt Nam có ảnh hưởng kìm hãm đến các dạng phê bình học 

thuật, tỉ lệ ấn phẩm phê bình (sách 2,6%, bài báo 4%) rất thấp 

so với ấn phẩm lý luận (sách 14,4%, bài báo 21%). [25][44] 



 

20 

 

CHƯƠNG II 

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THÔNG DIỄN HỌC TRONG LÝ 

LUẬN PHÊ BÌNH KIẾN TRÚC 

 Theo Thông Diễn Học, “định kiến” hay sự hiểu biết sẵn có là yêu 

cầu cần thiết để có thể thực hiện việc diễn giải. Định kiến là kết 

quả của “lịch sử tác động” ảnh hưởng đến kiến thức của người 

diễn giải. Nghiên cứu kết hợp với Tâm lý học, lịch sử tác động 

bao gồm các yếu tố: 1- Yếu tố bẩm sinh - di truyền; 2- Yếu tố 

môi trường (Môi trường tự nhiên và Môi trường xã hội như môi 

trường chính trị,  kinh tế, sinh hoạt xã hội, văn hóa); 3- Yếu tố 

giáo dục và tự giáo dục; 4- Yếu tố giao tiếp; 5- Yếu tố hoạt động 

“Sự thật” diễn giải hay các tiêu chí được đưa ra là kết quả sự đồng 

thuận của một nhóm người trong điều kiện bối cảnh và thời gian 

cụ thể. Tính chủ quan và giới hạn là không thể tránh khỏi nên nhà 

LL, PBKT trong quá trình thực hiện công việc đọc – hiểu, đánh 

giá đối tượng của mình cần duy trì thái độ khiêm nhường, tạo điều 

kiện để khơi mở kiến thức, tránh phiến diện và chủ quan.  

 Vòng Thông Diễn trong Thông Diễn Học quy định hai điều: 1 – 

Thành phần và tổng thể có quan hệ chặt chẽ với nhau, muốn hiểu 

tổng thể phải hiểu được thành phần và ngược lại; 2 – Quá trình 

hiểu là quá trình đối thoại giữa người diễn giải với đối tượng của 

mình, đây là mối quan hệ mang tính biện chứng.  

 Vì kiến trúc được xem xét với tư cách văn bản thuộc ngôn ngữ 

nên phương pháp Thông Diễn - vốn dùng để đọc hiểu hay diễn 
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giải các văn bản cũng được áp dụng cho kiến trúc (trong cấp độ 

quần thể hay cá thể kiến trúc đều bao các thành phần từ ngữ được 

sắp xếp theo cấu trúc ngữ pháp - để tạo nên một tổng thể văn bản). 

). Giống như văn bản (cùng thuộc về ngôn ngữ), kiến trúc gắn liền 

với đặc điểm nơi nó được sinh ra (cuộc sống con người, văn hóa, 

lịch sử, chính trị, tự nhiên…) đồng thời phải thực hiện được chức 

năng là phương tiện để con người có thể biểu lộ bản thân, giao tiếp 

với xung quanh và thể hiện sự tồn tại của bản thân với Thế giới. 

Xét về cấp độ vĩ mô, Norberg-Schultz với công trình cuốn 

“Genius Loci” (Tạm dịch: Tinh thần nơi chốn) (1979), Thomas 

Thiis-Evensen với “Archetypes in Architecture” (Tạm dịch: Các 

nguyên mẫu trong kiến trúc) (1990), Christopher Alexander với 

“A Pattern Language” (Tạm dịch: Ngôn ngữ kiểu mẫu) (1977) đã 

xác định mối quan hệ tổng thể - thành phần chính là mối quan hệ 

giữa cảnh tự nhiên và môi cảnh nhân tạo. Theo đó, một công trình 

có ý nghĩa là công trình phải phản ánh được cả môi cảnh tự nhiên 

và môi cảnh đô thị của nó. Lấy chuẩn dựa trên ba (03) yếu tố của 

môi cảnh tự nhiên là bầu trời, mặt đất, trường nhìn, môi cảnh nhân 

tạo (gồm môi cảnh đô thị và công trình kiến trúc) sẽ được tạo thành 

từ các yếu tố có vai trò tương ứng (có được thông qua hai nghiên 

cứu của Norberg-Schulz và Kevin Lynch). Mục đích cuối cùng là 

giúp con người đạt được hai hiệu ứng tâm lý đã được đề cập trong 

Phân Tâm Học là “định vị” và “nhận dạng”  
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Xét về cấp độ vi mô, hai công trình của Thomas Thiis-Evensen 

(Archetypes in Architecture 1990) và Christopher Alexander (A 

Pattern Language 1977) đi sâu nghiên cứu chi tiết các thành phần từ 

ngữ và cấu trúc ngữ pháp trong kiến trúc. Trong Archetypes in 

Architecture (Tạm dịch: Các nguyên mẫu trong kiến trúc), Thiis-

Evensen cho phép kiến trúc được phân tách ra thành các phần nhỏ nhất 

- từ ngữ trong ngôn ngữ của kiến trúc, nhờ đó có thể thiết lập các chỉ 

số có ý nghĩa để môi trường xây dựng được hiểu rõ hơn. Lấy gợi ý từ 

mặt đất, bầu trời và trường nhìn, các công trình riêng lẻ có thể được 

xác định bởi ba yếu tố: 1 - Sàn, 2 - Tường, 3 -  Mái nhà. Các yếu tố 

này sau đó được tái xác định theo ba biểu thức tồn tại của kiến trúc 

(bao gồm: chuyển động, trọng lượng và chất), từ đó thiết lập một loạt 

sức căng giữa các yếu tố vật lý kiến trúc và các thuộc tính hiện sinh 

của kinh nghiệm. Trong A Pattern Language (Tạm dịch: Ngôn ngữ 

kiểu mẫu), Christopher Alexander đưa ra 253 kiểu mẫu đóng vai trò là 

cấu trúc ngữ pháp - cách thức các “thành phần” kiến trúc liên hệ cũng 

như thuộc về nhau trong một môi trường “tổng thể” lớn hơn.  

CHƯƠNG III 

HƯỚNG ÁP DỤNG CỦA THÔNG DIỄN HỌC TRONG LÝ 

LUẬN PHÊ BÌNH KIẾN TRÚC VIỆT NAM 

3.1. Đề xuất bộ khung nghiên cứu Thông Diễn trong lý luận, phê 

bình kiến trúc  

Dựa trên những nền tảng Thông Diễn Học trong kiến trúc đã được đề 

cập phía trên, luận văn sẽ đề xuất bộ khung ba bước để phục vụ cho 

quá trình phân tích diễn giải kiến trúc. 
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Bước đầu tiên – Phân tích bối cảnh tạo ra ý nghĩa kiến trúc: Chia 

làm hai đối tượng là kiến trúc sư (tức Tác giả, người sáng tác) và Công 

trình (tức Tác Phẩm). Bối cảnh của cả Kiến trúc sư và Công trình đều 

phải được quan tâm. Bên cạnh ý nghĩa (hay ý tưởng) được kiến trúc 

sư đưa ra (là thứ kiến trúc sư gán vào công trình của mình) thì cần phải 

xem xét tác động của các lực môi trường, sức ép tác động lên kiến trúc 

sư và công trình. Người diễn giải, để đạt đến sự thấu hiểu thực sự, nắm 

bắt được bản chất của công trình thì cần phải nhìn thấu được những gì 

bị che giấu, ẩn dưới lớp màn chắn của các “lực”, từ đó nhận thức được 

mối quan hệ giữa “quyền lực” và “ý nghĩa”.  

Đối với Kiến trúc sư, bối cảnh ảnh hưởng đến sáng tác chính là các 

yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng đã được đề cập ở trên, bao gồm 

yếu tố bẩm sinh di truyền, yếu tố môi trường (từ môi trường lớn liên 

quan đến các thuộc tính của nhà nước nh  ư thể chế chính trị, cơ chế 

kinh tế sản xuất… cho đến môi trường nhỏ bao quanh cuộc sống người 

sán  g tác như gia đình, xã hội, văn hóa…), yếu tố giáo dục, hoạt động 

và giao tiếp.  

Đối với Công trình, bối cảnh ra đời sẽ tác động đến hình thức và ý 

nghĩa kiến trúc. Cần phải nhận diện được các yếu  tố mang tính thời 

gian và không gian như môi trường chính trị, hình thức kinh tế sản 

xuất, môi trường văn hóa, xã hội, tình hình phát triển của khoa học kỹ 

thuật.  

Bước thứ hai: Phân tích vĩ mô. Ở bước này, đối tượng xem xét chính 

là môi cảnh tự nhiên và môi cảnh nhân tạo xét ở mức độ đô thị - những 

gì bên ngoài công trình.  
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Đối với môi cảnh tự nhiên, các yếu tố bầu trời (khí hậu, ánh sáng, nhiệt 

độ…) mặt đất (địa hình, cấu trúc và đặc trưng đất), trường nhìn (những 

gì thuộc về tự nhiên nằm trong tầm mắt) khi được kết hợp tùy theo cấu 

trúc (vĩ mô, trung bình, vi mô, hoặc cả ba) sẽ tạo ra những “bầu không 

khí”, tinh thần nơi chốn khác nhau; từ đó quy định cách thức con người 

sống với tự nhiên, quy định các kiến trúc đi kèm. 

Đối với môi cảnh nhân tạo ở mức độ đô thị, những gì bên ngoài công 

trình, các yếu tố bầu trời, mặt đất, và trường nhìn sẽ được áp dụng vào 

những thành phần trong đô thị. Bầu trời được sử dụng chung với môi 

cảnh tự nhiên, yếu tố mặt đất trong môi cảnh xây dựng sẽ chịu ảnh 

hưởng bởi mặt đất trong môi cảnh tự nhiên (cấu trúc và đặc trưng đất 

sẽ ảnh hưởng đến phương hướng, tuyến đi lại - đường xá, ký hiệu - cột 

mốc và giới hạn - sự hạn chế của không gian), yếu tố trường nhìn là 

cơ cấu của đô thị. Trong cơ cấu của đô thị, các yếu tố cấu thành theo 

Kevin Lynch (gồm “nút”, “lưu tuyến”, “cạnh biên”, “cột mốc”, “khu 

vực”) hay theo Norberg-Schulz (gồm “quảng trường”, “đường phố”, 

“vùng lân cận”) sẽ được sắp xếp bố cục (bố cục tập trung, bố cục tuyến 

tính, bố cục họp nhóm) với ba bước cơ bản mà Norberg-Schulz đề xuất 

nhằm đưa tinh thần nơi chốn vào môi cảnh nhân tạo (bước 1 – Hiển 

thị, bước 2 – Bổ sung, bước 3 – Tượng trưng). Trong quá trình phân 

tích môi cảnh nhân tạo, người diễn giải lưu ý xem xét mức độ môi 

cảnh có thể hiện được tinh thần nơi chốn hay không? Có giúp con 

người thực hiện chức năng tâm lý “định vị” và “nhận dạng” mình hay 

không. 
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Bước thứ ba: Phân tích vi mô. Đây là bước xem xét đánh giá công 

trình kiến trúc. Công trình kiến trúc có tạo được mối quan hệ với môi 

trường xung quanh, có thể hiện được tinh thần nơi chốn hay không? 

Mối quan hệ của công trình với môi trường xung quanh cần được xem 

xét để đảm bảo tạo được độ liên kết không đứt gãy trong mối quan hệ 

giữa con người – môi cảnh nhân tạo (công trình – đô thị) – môi cảnh 

tự nhiên. Trong đó, quan hệ về hình thức giữa công trình với dải đô 

thị xung quanh là các khớp nối mặt tiền, với đô thị là thể tích và khớp 

nối về mặt không gian, với cảnh quan thiên nhiên xung quanh là thể 

tích, hình thức theo phương ngang và đứng. Các yếu tố bầu trời, mặt 

đất và trường nhìn cũng lần lượt được áp dụng trong công trình. Đối 

với ngữ nghĩa của cách thành phần (từ vựng) và cấu trúc (ngữ pháp) 

tạo nên kiến trúc, hai nhà lý luận kiến trúc nổi danh là Thomas Thiis-

Evensen và Christopher Alexander đã đưa ra những nghiên cứu nhằm 

giúp người diễn giải có thể tìm hiểu ý nghĩa trong kiến trúc. Đối với 

các thành phần/ “từ vựng” (trần/mái, sàn/nền, tường và cửa/khoảng 

mở), tương quan giữa hình thức, chức năng và ý nghĩa sẽ được đánh 

giá qua các tiêu chí chuyển động, trọng lượng và chất  mà Thomas 

Thiis-Evensen đề cập trong Các nguyên mẫu trong kiến trúc (Tiếng 

Anh: Archetypes in Architecture). Đối với cấu trúc/ “ngữ pháp”, trong 

Ngôn ngữ kiểu mẫu (Tiếng Anh: A Pattern Language)  Christopher 

Alexander và các cộng sự đã đưa ra 253 kiểu mẫu nhằm giúp người 

diễn giải lẫn kiến trúc sư, người dân thường có thể đọc hiểu và sáng 

tác thông qua nắm bắt cầu trúc của các thành phần 

3.2. Thông Diễn Học trong Lý luận phê bình kiến trúc Việt Nam 
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Cho tới nay, việc phân tích, đọc hiểu kiến trúc trong Lý luận, phê bình 

kiến trúc tại Việt Nam có các hướng như tiếp cận:  

- Từ bối cảnh, ý tưởng sáng tác của tác giả 

- Từ bối cảnh của công trình 

- Từ môi trường tự nhiên 

Phần đa các nghiên cứu về lý luận phê bình kiến trúc ở Việt Nam 

thường chọn một hoặc hai hướng chủ đạo, các hướng tiếp cận phân 

tích khác trong bộ khung Thông Diễn Học kiến trúc chỉ được nhắc qua 

hoặc thậm chí có khi không nhắc. Rất khó tìm thấy có một công trình 

nghiên cứu lý luận phê bình thực hiện đầy đủ cả ba bước phân tích 

(bối cảnh, vi mô, vĩ mô) mà khung Thông Diễn kiến trúc đề cập. 

Gần đây, dưới sự ảnh hưởng của làn sóng lý luận phê bình trên thế 

giới, các nghiên cứu lý luận phê bình kiến trúc trong nước đã hướng 

đến tính khu vực - tính bản địa. Các công trình nghiên cứu về cách 

thức thiết kế kiến trúc gắn kết với con người (văn hóa, xã hội,…) và 

môi trường liên tục được thực hiện. Về sách có: Đọc và hiểu kiến trúc 

của PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi, Từ Ngôn ngữ học hiện đại đến 

Kiến trúc học hiện đại-Ký hiệu học kiến trúc và Hiện Tượng Học kiến 

trúc của PGS.TS.KTS Đặng Thái Hoàng. Về Luận văn, Luận án có 

một số công trình tiêu biểu như: Tìm hiểu tính ký hiệu của kiến trúc 

thông qua hai nền kiến trúc dân gian Êđê và Bana – Luận văn thạc sĩ 

của Nguyễn Thị Kim Tú, trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí 

Minh; Mã dân gian trong nhà ở đô thị hiện nay – Luận văn thạc sĩ của 

Lê Thị Thu Hương; Luận án tiến sĩ Đặc trưng khai thác văn hóa truyền 
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thống trong kiến trúc nhà ở tại các đô thị lớn Việt Nam  - Nguyễn Song 

Hoàn Nguyên, … 
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PHẦN KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Công tác Lý luận phê bình kiến trúc cần đặc biệt chú tâm đến Thông 

Diễn Học bởi nếu đồng thuận “kiến trúc chính là văn bản, kiến trúc 

thuộc về ngôn ngữ” thì việc Thông Diễn Học - vốn là công cụ diễn 

giải văn bản một cách hiệu quả - được sử dụng để diễn giải kiến trúc 

là hoàn toàn có thể.  

Thông qua phân tích tình hình Lý luận, phê bình kiến trúc trên Thế 

giới và cả Việt Nam, có thể thấy Thông Diễn Học có thể được xem là 

một công cụ đắc lực, một chìa khóa để góp phần trả lời cầu hỏi về “bàn 

sắc kiến trúc” vốn đang rất “nóng” trong mảng Lý luận, phê bình của 

kiến trúc nước ta hiện nay. 

Trong Thông Diễn Học trong kiến trúc, yêu cầu về việc tạo ra liên kết 

với môi trường, giúp con người định vị và nhận dạng chính mình, thể 

hiện không gian và thời gian tại thời điểm kiến trúc sinh ra được đặt 

lên hàng đầu. Thông qua việc tổng hợp các nghiên cứu về Thông Diễn 

học kiến trúc trên thế giới và đề xuất bộ khung để áp dụng Thông Diễn 

Học vào Lý luận, phê bình kiến trúc tại Việt Nam, luận văn hy vọng 

có thể đóng góp thêm một công cụ, cơ sở lý luận nhằm giúp có thể đọc 

hiểu kiến trúc một cách khách quan hơn, khoa học hơn. Yêu cầu song 

hành giữa lý luận và phê bình sẽ được đáp ứng qua từng bước phân 

tích cụ thể của bộ khung. 

2. Kiến nghị 

Bởi các lý do được nêu lên xuyên suốt nghiên cứu, kiến trúc sư nói 

riêng và người diễn giải nói chung khi thực hiện công tác diễn giải, 
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đánh giá, phê bình một công trình kiến trúc sẽ luôn mang theo một 

“hành trang văn hóa” thế nên thái độ cần có khi thực hiện tiến trình 

chính là “khiêm nhường” và “cầu thị”. 

Bên cạnh đó, chính vì công trình kiến trúc cũng giống như văn bản, 

cùng thuộc về ngôn ngữ, phải gắn liền với đặc điểm nơi nó được sinh 

ra (cuộc sống con người, văn hóa, chính trị, tự nhiên…). Vì thế nên 

việc mang các kiến trúc vốn được sinh ra ở một không gian hoặc thời 

gian xác định đến áp dụng cho một nơi khác nhất thiết phải có quá 

trình “chuyển ngữ” nhằm khiến cho kiến trúc phù hợp với môi trường 

và con người của nơi được mang đến. Để làm được điều này thì kiến 

trúc sư cần phải nắm vững các nguyên tắc của Thông Diễn Học kiến 

trúc. Vì thế, việc chú trọng, gợi mở về Thông Diễn Học kiến trúc trong 

môi trường giáo dục rất cần được quan tâm. Xuất phát từ vai trò quan 

trọng của Lý luận, phê bình kiến trúc đối với sự phát triển của nền kiến 

trúc nói chung, thiết nghĩ, nghiên cứu Thông Diễn Học cần phải được 

nhân rộng trong Lý luận phê bình; để từ đó tác động đến công tác giáo 

dục, phê bình đánh giá, sáng tác thiết kế, định hướng hành nghề…của 

kiến trúc sư; góp phần giúp kiến trúc phát triển, nâng cao vị thế của 

người làm kiến trúc nói chung. 
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