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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Bình Dương là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bình Dương là một tỉnh phát triển, 

GDP hàng năm của tỉnh luôn ở vị trí cao trong cả nước. Mặc dù được 

biết đến là một trong những tỉnh thành dẫn đầu về phát triển công 

nghiệp nhưng bên cạnh đó Bình Dương luôn có những chủ trương 

chính sách để phát triển văn hóa lịch sử và tiềm năng du lịch. 

Bình Dương là một tỉnh có quá trình lịch sử hình thành lâu đời 

ở mảnh đất phương Nam. Xưa kia nơi đây được coi như “Thủ đô” của 

của miền Nam với vô số các công trình như nhà cửa, chùa chiền cổ. 

Trong các thể loại công trình, nhà cổ Bình Dương có giá trị đặc biệt 

quan trọng. Những ngôi nhà cổ ở Bình Dương được xây dựng cách 

đây trên dưới 100 năm. Công trình nhà cổ Bình Dương là nới chưa 

đựng các giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa, tinh thần của ông 

cha ta xưa kia. Nhưng hiện tại các công trình vẫn chưa được chú trọng 

giữ gìn, bảo tồn, vì vậy cần có những nghiên cứu nhằm gìn giữ cũng 

như phát huy những giá trị của các công trình nhà cổ tại đây. 

Ngoài là một tỉnh công nghiệp Bình Dương còn được biết đến 

là một địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch 

với nhiều thế mạnh như đất đai rộng, cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí 

hậu ôn hòa, nhiều danh lang thắng cảnh, di tích lịch sử. 

Với những lí do và điều kiện thuận lợi trên cần có những nghiên 

cứu để khai thác và phát huy, lồng ghép các giá trị văn hóa, truyền 

thống kiến trúc nơi đây vào việc thiết kế xây dựng các công trình kiến 
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trúc nghỉ dưỡng. Nhằm bảo tồn, gìn giữ các đặc điểm của kiến trúc 

nhà cổ Bình Dương.  

2. Tổng quan các đề tài nghiên cứu liên quan 

Việc khai thác và phát huy giá trị trong kiến trúc truyền thống là 

một vấn đề đang được quan tâm ở nhiều nơi trến thế giới, vì nó đem 

đến những sắc thái riêng cho nền kiến trúc của mỗi quốc gia, mỗi khu 

vực. Nó giúp ích cho việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị kiến 

trúc truyền thống. 

Đã có nhiều nghiên cứu của các tác giả như nhà giáo Phan 

Thanh Đào, của Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương, của luận văn 

thạc sĩ tác giả Thạch Tuấn Lập. Nhưng chưa có đề tài nào nghiên cứu 

sâu về đặc điểm kiến trúc nhà cổ và đem ứng dụng vào công trình.  

Nối tiếp theo những công trình đã nghiên cứu trên nhưng chỉ 

tập trung làm rõ các đặc điểm kiến trúc của công trình nhà cổ Bình 

Dương và ứng dụng nó vào kiến trúc nghĩ dưỡng, đó mà mục tiêu của 

luận văn đã đề ra. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu ứng dụng đặc điểm kiến trúc của các công trình nhà 

cổ vào thiết kế các công trình kiến trúc nghỉ dưỡng tại Bình Dương. 

4. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các công trình nhà cổ còn 

tồn tại trên địa bàn tỉnh Bình Dương có niên đại xây dựng từ cuối thế 

kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp lịch sử, phân tích tổng hợp, thu thập và xử lý 
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thông tin: để tìm hiểu lịch sử, các giai đoạn phát triển, sự thay đổi 

trong đặc điểm kiến trúc của các ngôi nhà cổ.  

Phương pháp điền dã khảo sát: chụp ảnh, khảo sát, vẽ ghi lại 

các đặc điểm kiến trúc của công trình nhà cổ.  

Phương pháp phân tích đánh giá, tổng hợp: nhằm lựa chọn các 

đặc điểm nổi bật trong các công trình kiến trúc nhà cổ, từ đó nghiên 

cứu các giải pháp để ứng dụng vào công trình nghỉ dưỡng. 

6. Kết quả nghiên cứu dự kiến 

Làm rõ cơ sở lý luận, phương pháp, trong việc duy trì và phát 

huy các đặc điểm của kiến trúc truyền thống.  

Cho thấy được sự cần thiết phải nghiên cứu kĩ các đặc điểm của 

kiến trúc truyền thống, để có hương bảo tồn, lưu giữ và phát huy các 

đặc điểm đó vào một số công trình kiến trúc ngày nay.  

Đưa ra được các giải pháp cho việc ứng dụng các đặc điểm 

trong kiến trúc truyền thống vào một số thể loại công trình kiến trúc 

ngày nay, nhằm thiết kế xây dựng các công trình kiến trúc mang đậm 

giá trị và bản sắc địa phương. 
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PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC NHÀ 

CỔ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHỈ DƯỠNG TẠI BÌNH DƯƠNG 

1.1. Tổng quan về các công trình kiến trúc truyền thống tại Bình 

Dương 

Bình Dương là tên gọi của tỉnh Thủ Dầu Một xưa kia. Do nằm 

gần vùng đất Đồng Nai-Gia Định nên lịch sử hình thành và phát triển 

nơi đây gắn liền với vùng đất Đồng Nai-Gia Định xưa. 

Quá trình hình thành bắt đầu từ giữ thế kỷ XVII, sau cuộc khẩn 

hoang của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, cư dân bắt đầu định cư 

xây dựng nhà cửa, xóm làng và bắt đầu khai phá vùng đất này. 

Với lợi thế điều kiện tự nhiên có diện tích rừng lớn với nhiều 

loại gỗ quý, ngay từ xưa nơi đây đã nổi tiếng với các công trình chùa 

chiền, đình, nhà cổ và được coi như “Thủ đô” của Nam Kỳ. Tiêu biểu 

trong đó như: đình Phú Long, đình Tân An, chùa Hội Khánh… 

1.2. Tổng quan về công trình kiến trúc nhà cổ Bình Dương 

Các công trình nhà cổ tại Bình Dương được xây dựng cách đây 

trên 100 năm, khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Công trình chủ 

yếu được xây dựng bằng các loại gỗ quý như: căm xe, lim, cà chất… 

 Công trình được những người thợ từ miền Bắc, miền Trung 

vào xây dựng với đôi bàn tay khéo léo nên các chi tiết trong công trình 

được chạm trỗ tinh xảo, khóe léo…từ chân cột cho tới nóc nhà. 

Các ngôi nhà cổ thường xây dựng theo kiểu nhà 3 gian, 5 gian 
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bề thế. Mặt bằng thiểu kiểu chữ Đinh, chữ Khẩu và chữ Công.  

1.3. Tổng quan về kiến trúc nghỉ dưỡng và du lịch nghỉ dưỡng tại 

Bình Dương  

Công trình kiến trúc nghỉ dưỡng là công trình phục vụ cho nhu 

cầu du lịch nghỉ ngơi, thăm quan bao gồm: khách sạn các loại, nhà 

nghỉ, resort, bungalow, trại hè, khu nghỉ dưỡng, trại sáng tác...Trong 

giới hạn của đề tài nghiên cứu, học viên chỉ tập trung vào hai loại 

công trình chính la khách sạn và resort. 

Công trình nghỉ dưỡng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nổi bật 

trong đó là các yếu tố:  

Môi trường sinh thái tự nhiên: là yếu tố ảnh hưởng lớn đến 

môi trường cũng như chất lượng sống của các khu nghỉ dưỡng. 

Bản sắc, đặc trưng văn hóa – xã hội: có vai trò quan trọng 

trong việc khặng định nên “cá tính” nét đặc trưng riêng, giúp công  

trình hòa hợp được với bối cảnh chung về văn hóa-xã hội, cảnh quan 

môi trường thiên nhiên tại nơi đó. 

Kinh tế - kỹ thuật: quyết định đến độ tiện nghi, thoải mái của 

một khu nghỉ dưỡng. 

 Bình Dương là một vùng đất với nhiều lợi thế về vị trí, địa 

hình, điều kiện thiên nhiên và khí hậu. Vị trí nằm ở trung tâm của 

Đông Nam Bộ, địa hình đa dạng với núi, đồi, đồng bằng, cùa lao…, tự 

nhiên với nhiều cảnh đẹp, khí hậu ổn định quanh năm. Nơi có lịch sử 

gắn liền với vung đất Đồng Nai- Gia Định.  
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Với những gì lịch sử đã nhắc đến, động lực phát triển hiện tại 

và chủ trương chính sách của chính quyền, Bình Dương đã cho thấy 

được tiềm năng để phát triển du lịch bằng việc tận dụng các lợi thế của 

điều kiện tự nhiên, môi trường, lịch sử, văn hóa, con người ở nơi đây. 

1.4 Kết luận chương 1 

Từ lịch sử quá trình hình thành, Bình Dương được biết đến là 

một tỉnh có điều kiện thiên nhiên thuận lợi tạo thuận lợi cho việc phát 

triển xây dựng các công trình kiến trúc tại đây, Nổi bật trong đó là các 

công trình nhà cổ, một số trong đó còn tồn tại cho tới ngày nay. 

Hầu hết các ngôi nhà cổ Bình Dương còn tồn tại có thời gian 

xây dựng cách đây trên dưới 100 năm. Ngôi nhà mang đậm nét kiến 

trúc truyền thống dân tộc, từ bố cục tổng thể tới từng chi tiết điêu khắc 

của công trình. Các ngôi nhà cổ là một kho tàng giá trị còn sót lại của 

ông cha ta đã để lại chứa đựng những kinh nghiệm, các bài học được 

chắt lọc ra từ quá trình xây dựng và mở cõi, các giá trị của quá trình 

lao động hăng say, sáng tạo với những đôi bàn tay khéo léo, tài giỏi.  

Bình Dương còn được biết đến là một vùng đất thiên thời, địa 

lợi với thiên nhiên ưu đãi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, , mưa thuận, 

gió hào, khí hậu ổn định quanh năm. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát 

triển du lịch thăm quan, nghỉ dưỡng. 

 



7 

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG 

CÁC ĐẶC ĐIỂM TRONG KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG VÀO 

THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC NGHỈ DƯỠNG 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

Vị trí thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm ở vị trí trung tâm, giáp 

ranh với Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.  

Địa hình-cảnh quan thiên nhiên đa dạng với: núi, đồi, đồng bằng, 

cù lao… hình thành nên nhiều khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp.  

Khí hậu mang đặc điểm khí hậu cận xích đạo quanh năm nóng 

ẩm, nhiệt độ ổn đinh, ít thiên tai. 

Sông ngòi: điều kiện tự nhiên có nhiều sông ngòi chảy qua, 

nhưng có ba con sông lớn là sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Bé 

tạo nên nhiều khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp.  

2.2.  Cơ sở pháp lý  

Ngày 28/8/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

4352/KH-UBND “Kế hoạch phát triển tuyến và các sản phẩm du lịch 

đường sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030.” 

Theo kế hoạch trên đại bàn tỉnh sẽ chia làm 3 không gian để 

phát triển du lịch bao gồm: không gian phía Nam, không gian phía 

Tây Bắc và không gian Phía Đông.  
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Với kế hoạch đã được đưa ra các không gian du lịch phát triển 

các loại hình và sản phẩm du lịch gắn liền với các lợi thế của điều kiện 

thiên nhiên mang lại như: du lịch sông nước, sinh thái miệt vườn, du 

lịch nghỉ dưỡng, khai thác các lợi thế về văn hóa, các làng nghề truyền 

thống và các địa danh, địa điểm lịch sử nổi tiếng. 

2.3.  Cơ sở lý luận 

Đặc điểm tiêu biểu để phân tích công trình cổ: 

Hình thức tỉ lệ kiến trúc: các quy ước về tương quan tỉ lệ, kích 

thước giữa các bộ phận trong công trình nhà ở truyền thống. 

Cấu trúc không gian: cách phân chia cấu trúc trong nhà ở truyền 

thống và điều kiện hình thành nên cấu trúc không gian. 

Kết cấu-Vật liệu xây dựng: điều kiện hình thành nên kết cấu-vật 

liệu và đặc tính của từng loại vật liệu trong xây dựng nhà ở. 

Hình thức trang trí và điêu khắc: hiểu được các thức trang trí 

truyền thống, ý nghĩa, điều kiện tư tưởng ảnh hưởng. 

Kiến trúc bản địa 

Xu hướng bảo tồn và phát huy kiến trúc bản địa phù hợp trong 

việc ứng dụng và phát huy các đặc điểm của kiến trúc truyền thống 

nhằm tạo nên những giá trị riêng, những giá trị ẩn sâu bên trong công 

trình. Kiến trúc bản địa mang đặc điểm giá trị văn hóa truyền thống 

giúp tạo dựng nên không gian sống đặc trưng cho mỗi địa phương, 

phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên, khí hậu của mỗi vùng, 
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mang những đặc điểm, biểu tượng riêng “mã”, phản ánh nền văn hóa 

riêng của các địa phương, tạo sự đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, 

hòa hợp, thích ứng với điều kiện tự nhiên, văn hóa-xã hội xung quanh. 

Bài học vận dụng đặc điểm kiến trúc truyền thống 

Các xu hướng trong việc duy trì, phát huy các giá trị của kiến trúc 

truyền thống tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản việc tạo dựng bản sắc kiến 

trúc riêng luôn được coi trọng, đặt lên vị trí cao và dần phát triển 

thành các xu hướng thiết kế của các kiến trúc sư ở nơi đây, biểu hiện 

cho tinh thần đó là hai xu hướng “Tìm tới đặc tính dân tộc” và xu 

hướng “chuyển hóa luận”. 

2.4.  Cơ sở văn hóa-kinh tế-xã hội 

Văn hóa: “nhu cầu trải nghiệm hướng tới những giá trị mới 

được thiết lập trên cơ sở giá trị văn hóa truyền thống” là xu hướng 

của du lịch hiện nay. Bình Dương là một một vùng đất chất chứa bên 

trong đó biết bao giá trị về văn hóa truyền thống, đã được bồi tụ qua 

các giai đoạn phát triển của lịch sử. Từ những loại hình văn hóa vật 

chất cụ thể như loại hình tụ cư, kiến trúc nhà ở, công cụ lao động... 

đến đời sống văn hóa tinh thần như lối sống, phong tục, tập quán, tín 

ngưỡng, tôn giáo, văn học, nghệ thuật của người Bình Dương. 

Kinh tế-xã hội: Bình Dương hiện nay là một tỉnh phát triển 

mạnh, cơ sở hạ tầng đồng bộ, ưu tiên phát triển mạnh mạng lưới giao 

thông, tạo kết nối thuận lợi với các tỉnh thành xung quanh. Thu hút 

đầu tư mạnh, thu hút một lượng lớn các chuyên gia và công dân nước 
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ngoài tới Bình Dương công tác và nghỉ ngơi. Đặt ra nhu cầu về việc 

xây dựng các khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng du lịch. 

2.5. Cơ sở thực tiễn 

Các bài học kinh nghiệm áp dụng của các khu nghỉ dưỡng trong nước 

: Resort The Nam Hải Resort-Hội An, Emeralda Resort Ninh Binh. 

Các định hướng, quan điểm và bài học áp dụng của các khu nghỉ 

dưỡng ở các nước như: Thailand, Indonesia và Malaysia. 

2.6. Kết luận chương 2 

Việc tìm hiểu các yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế-văn hóa-xã 

hội, qua đó cho thấy Bình Dương hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi 

cho việc hình thành và phát triển du lịch.  

Tìm hiểu kiến trúc truyền thống, giúp chúng ta có cái nhìn 

chính xác hơn về các đặc điểm, giá trị của các công trình kiến trúc 

truyền thống, lý luận bản địa giúp hiểu kỹ hơn về việc hình thành các 

đặc điểm của kiến trúc truyền thống, mối tương quan giữa các yếu tố.  

Những quan điểm lý luận trong việc áp dụng các đặc điểm kiến 

trúc truyền thống vào thiết kế các công trình kiến trúc hiện nay ở các 

nước giúp chúng ta có cái nhìn khác hơn trong việc đưa các giá trị 

truyền thống vào áp dụng cho các công trình kiến trúc hiện nay.  

Qua đó có đủ cơ sở để thấy được rằng việc ứng dụng các đặc điểm của 

công trình kiến trúc cổ vào việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng là vấn 

đề vô cùng cần thiết.   
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CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC NHÀ CỔ 

VÀO THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC NGHỈ 

DƯỠNG TẠI BÌNH DƯƠNG  

3.1. Tổng hợp đặc điểm trong kiến trúc nhà cổ Bình Dương 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn sót lại một số ngôi 

nhà cổ, chủ yếu được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. 

Công trình mang đặc điểm của kiến trúc truyền thống, chứa đựng các 

giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử mà ông cha đã để lại. 

Dựa vào các đặc điểm về thời gian xây dựng, mặt bằng, khung 

kết cấu, quy mô, có thể chia nhà cổ Bình Dương thành nhiều loại: về 

thời gian chia ra các công trình xây dựng ở cuối thế kỷ XIX, đầu thế 

kỷ XX và giai đoạn sau này; mặt bằng bao gồm nhà chữ Đinh, chữ 

Khẩu, chữa Công; khung kết cấu có nhà xuyên trính, nhà rọi; quy mô 

có nhà 5 gian 2 chái, nhà 3 gian 2 chái.  

Bố cục tổng thể: vị trí xây nhà chọn các khu vực gần sông, 

ngòi, kênh rạch, gần chợ và các trục giao thông chính. Đa phần bố cục 

tổng thể thường được bố trí phân tán. Hướng nhà thường quay mặt về 

hướng sông hoặc hướng Nam, Đông Nam. Cho thấy đặc điểm xây 

dựng nhà cửa của cha ông ta là dựa vào các đặc điểm của môi trường 

thiên nhiên xung quanh để quyết định xây dựng.  

Đặc điểm kiến trúc cảnh quan: đa phần được xây dựng theo 

kiểu nhà vườn với hệ thống cây xanh, sân vườn bao xung quanh. Việc 

tổ chức bố trí cảnh quan sân vườn tùy thuộc vào các giai đoạn và điều 
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kiện của gia chủ, các ngôi nhà xây dựng cuối thế kỷ XIX sân vườn bố 

trí có tính đối xứng, hình học, có yếu tố phong thủy. Những ngôi nhà 

xây dựng ở thế kỷ XX thì bố cục sân vườn tự do, cây cảnh được trồng 

xen với vườn. Các loại cây trồng làm cảnh thường là các loại cây phù 

hợp với khí hậu miền Nam. Bố trí cảnh quang mang đặc điểm của 

quan điểm, tập tục dân gian.  

Hình thức kiến trúc: mang đặc điểm hình thức của của kiểu 

nhà truyền thống như công trình thấp chiều cao khoảng từ 5.5m-6.5m, 

tỉ lệ mái bằng 2/3 tổng chiều cao công trình, mái hiên thấp cao khoảng 

2m, mặt đứng thường đối xứng của kiểu nhà 5 gian 2 chái hoặc 3 gian 

hai chái. Một số ngôi nhà có phong cách pha trộn giữ kiến trúc truyền 

thống và kiến trúc Pháp. Tùy vào mặt bằng công trình theo hình chữ 

Đinh, chữa Khẩu, chữ Công mà hình thức kiến trúc có những thay đổi. 

Đối với những nhà cổ do hạn chế về tính năng vật liệu và công nghệ 

nên thường nhịp cột công trình thường ngắn từ 2m-3m. Màu sắc công 

trình đa số là màu tự nhiên của vật liệu như màu của ngói, màu gỗ.  

Cấu trúc không gian: chịu ảnh hưởng của phong kiến Nho 

giáo và những niềm tin tục lệ dân gian. Ngôi nhà thường được tổ chức 

bao gồm nhà trên (nhà chính) và nhà dưới (nhà phụ). Nhà trên dành 

cho việc tiếp khách, không gian thờ cúng, các lễ lạc quan trọng. Nhà 

dưới dùng cho những sinh hoạt thường nhật như nấu nướng, ăn uống 

trong gia đình. Trong các ngôi nhà cổ truyền thống các không gian 

thường được bố trí liên tục, không có các vách ngăn hoặc các văn 



13 

 

ngăn nhẹ tạo nên tính linh hoạt, đa năng dễ dàng biến đổi thích ứng 

cho các điều kiện sinh hoạt.  

Kết cấu-vật liệu xây dựng: hầu hết được xây dựng với kết cấu 

chính là kết cấu gỗ, bộ khung sườn kết cấu theo lối nhà xuyên trính 

hoặc nhà rọi. Các chi tiết kèo, cột, trính, trổng… được bào gọt, tạo 

dáng, chạm trổ chi tiết, tỉ mỉ. Kết cấu được lắp dựng bằng mộng 

không sử dụng đinh sắt hoặc vít, chân cột được đặt lên bệ đá. Vật liệu 

gỗ dùng để xây dựng là các loại gỗ quý như: sao, cẩm lại, mun…Sàn 

được lát gạch tàu, mái lợp ngói âm dương hoặc ngói vảy cá. 

Hình thức trang trí nội thất: chủ yếu là chạm trổ, theo hình 

thức chạm lộng, chạm nổi và chạm thủng. Việc chạm trỗ điêu khắc 

trang trí luôn được chú trọng và đầu tư nhiều tiền của. Công trình 

được điêu khắc chạm trổ khéo léo từ nóc cho tới chân bởi những bàn 

tay tài hoa của các nhóm thợ từ miền Bắc và miền Trung, với các chủ 

đề theo các thức cổ điển, tượng trưng cho sự phong lưu, học thức của 

khổng giáo, đạo đức của con người trong xã hội phong kiến, ngoài ra 

còn có các đề tài mang tính dân dã gắn liền với cuộc sông.  

Giá trị sinh thái: giá trị sinh thái trong công trình được thấy rõ 

ở bố cục tổng thể của công trình, hình thức kiến trúc, cấu trúc không 

gian, vật liệu, kết cấu bao che công trình. 

Yếu tố tinh thần: lòng tôn kính tổ tiên (chữa Hiếu), tính nhân 

văn và yếu tố giáo dục. Lòng tôn kính tổ tiên: phần thờ phụng luôn 

chiếm một không gian trang trọng riêng ở nhà trên, trang trí chạm trỗ 

tập trung nhiều ở gian thờ. Tính nhân văn: những trang thờ mang tinh 
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thần tín ngưỡng văn hóa dân gian, việc thờ phụng này mang tính nhân 

văn bày tỏ lòng tôn kính những bậc “trên trước” những bậc có quyền 

năng, đạo đức hơn người. Yếu tố giáo duc: những bức hoành trướng, 

liên đối, những bài văn thơ được treo trong nhà vơi những nội dung đề 

cao chữ Hiếu, cách sống, đạo đức làm người… 

3.2. Các nguyên tắc trong việc ưng dụng các đặc điểm trong kiến 

trúc nhà cổ vào thiết kế các công trình kiến trúc nghỉ dưỡng 

Các nguyên tắc được đưa ra nhằm: tìm hiểu, lựa chọn, ứng dụng 

các đặc điểm của kiến trúc cổ vào thiết kế công trình nghỉ dưỡng. 

Hướng vận dụng: ứng dụng các đặc điểm truyền thống cần có phân 

tích, đổi mới phù hợp với chức năng, thời đại, không mang tâm lý “nệ 

cổ”; hình tượng hóa xem xét các đặc điểm kiến trúc truyền thống; đảm 

bảo được ý nghĩa giá trị văn hóa tryền thống và phù hợp với văn hóa 

của mỗi địa phương; vận dụng các kỹ thuật công nghệ. 

Nguyên tắc thiết kế quy hoạch tổng thể: tận dụng các lợi thế 

và hạn chế các bất lợi của môi trường tự nhiên. Vị trí xây dựng áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thường được chọn ở những thuận 

lợi, có địa thế đẹp, hướng nhìn cảnh quan đẹp. Tại Bình Dương nơi có 

nhiều con sông lớn chảy qua hướng lựa chọn nên chọn những hướng 

nhìn về sông giúp đón gió và có cảnh quan thiên nhiên đẹp. Đối với 

các khu vực không gần sông, hồ thì hướng công trình nên lựa chọn 

cho việc xây dựng là hướng Nam, Đông Nam. 

Tôn trọng các nguyên tắc về thiết kế và xây dựng công 

trình: cần quan tâm đến các nguyên tắc thiết kế và xây dựng của công 
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trình, môi trường cảnh quanh tự nhiên và văn hóa bản địa ảnh hưởng 

tới công trình, nhằm có định hướng trong việc thiết kế sao cho phù 

hợp, quan tâm tới văn hóa bản địa nhằm có những ứng dụng nét văn 

hóa bản địa, giúp cho công trình tạo nên được nét đặc trưng riêng. Các 

nguyên tắc về thiết kế và xây dựng bao gồm: nguyên tắc về mặt bằng, 

tỉ lệ hình thức kiến trúc, kết cấu-vật liệu xây dựng, hình thức trang trí, 

các giá trị sinh thái trong công trình. Chọn lọc những đặc điểm kiến 

trúc phù hợp để ứng dụng vào trong thiết kế các công trình kiến trúc 

nghỉ dưỡng. Coi trọng những đặc điểm phù hợp với điều kiện thiên 

nhiên khí hậu và văn hóa tại Bình Dương. 

3.3. Gải pháp ứng dụng các đặc điểm trong kiến trúc nhà cổ vào 

thiết kế các công trình kiến trúc nghỉ dưỡng 

Quy hoạch tổng thể: theo kế hoach số 4352/KH-UBND trên 

toàn tỉnh sẽ chia làm 3 không gian du lịch, chủ yếu dựa việc tận dụng 

yếu tố thuận lợi của tự nhiên là có các con sông chảy qua. Tạo thuận 

lợi cho việc lựa chọn vị trí để xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng, 

hướng công trình ưu tiên là những hướng về phía có cảnh quan đẹp 

ven sông, như không gian phía Nam và phía Đông ưu tiên quay về 

hướng sông Sài Gòn và Sông Đồng Nai, không gian phía Tây Bắc ưu 

tiên quay về hướng nhìn ra hồ Dầu Tiếng. Trong trường hợp các khác 

thì hướng ưu tiên lựa chọn là các hướng hướng Nam, Đông Nam.  

Không gian cảnh quan: việc ứng dụng các đặc điểm cảnh 

quan của công trình nhà cổ vào việc tổ chức không gian cảnh quan của 

công trình nghỉ dưỡng là một điều nên làm, việc ứng dụng vừa giúp 
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đảm bảo cây xanh, vật liệu phù hợp với đều kiện môi trường tự nhiên, 

ngoài ra trong đó còn chứa đựng các kinh nghiệm về tổ chức môi 

trường sống của cha ông ta, tạo được cảm giác dân dã, thân quen. 

Hình thức kiến trúc: giúp hình thành nên phong cách cho các 

công trinh kiến trúc nghỉ dưỡng, giúp chuyển tải phần lớn đặc điểm 

của kiến trúc truyền thống tới người cảm thụ. Có thể vận dụng các đặc 

điểm trong hình thức kiến trúc nhà cổ vào công trình nghỉ dưỡng như 

tính cân bằng, đối xứng để tạo nên cảm giác ổn định, bình yên, trầm 

tĩnh cho công trình công trình nghỉ dưỡng. Việc ứng dụng các hình 

thức nhà 5 gian 2 chái, 3 gian 2 chái, tạo nên những điểm nhấn trong 

tổng thể không gian, gợi lên hình ảnh thôn quê.  

Giải pháp kết cấu-vật liệu xây dựng: hình thức kết cấu gỗ 

trong các ngôi nhà truyền thống luôn tạo được sự ấn tượng, tò mò tìm 

hiểu đối với mọi người vì ở đó chưa đựng nhiều hình ảnh chi tiết được 

thiết kế một cách đặc biệt, thông minh, tinh xảo. Để ứng dụng đặc 

điểm kết cấu truyền thống vào thiết kế các công trình nghỉ dưỡng, điều 

cần quan tâm có lẽ là chức năng sử dụng của bộ phận công trình để có 

những điều chỉnh tỉ lệ kích thước sao cho vừa đảm bảo được công 

năng, an toàn vừa giữ được các đặc điểm của hệ kết cấu truyền thống. 

Tổ chức không gian nội thất và hình thức trang trí: cốt lõi 

của việc thiết kế một công trình là thiết kế không gian trong đó. Các 

không gian trong các công trình nghỉ dưỡng thường phục vụ cho nhu 

cầu ở ngắn hạn, nên yếu tố không gian tiện nghi và thoải mái luôn đặt 

lên hàng đầu, việc thiết kế không gian chỉ đáp ứng những nhu cầu cần 
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thiết nhất, vì vậy việc vận dụng các đặc điểm của không gian truyền 

thống là một điều hoàn toàn hợp lý, các không gian thường được tổ 

chức liên tục, tạo sử thoải mái, ít sử dụng vách ngăn đặc, cửa cho việc 

phân chia không gian, thường kết hợp các không gian lại với nhau 

giúp tạo nên sự rộng rãi. Có thể ứng dụng các hình thức chạm trổ 

trang trí cho khu vực công cộng như khu vực sảnh đón, nhà hàng, 

coffee...Ở các không gian nghỉ ngơi thì nên giảm lược các hình thức 

trang trí, chỉ sử dụng để tạo điểm nhấn, như ứng dụng các đầu kèo để 

tạo điểm nhấn cho hệ kèo mái của các bungalow, chòi nghỉ... 

3.4. Kết luận chương 3 

Các công trình nhà cổ còn tồn tại đến ngày nay, đó là kho tàng giá trị 

mà ông cha ta đã để lại. Việc nghiên cứu, tìm hiểu các đặc điểm kiến 

trúc trong công trình nhà cổ là một việc làm cấp thiết nhằm lưu giữ lại 

những đặc điểm mà đã được cha ông ta đúc kết, sáng tạo trong quá 

trình xây dựng nhà cửa.   

Dựa trên những kết quả của quá trình khảo sát và các cơ sở khoa học, 

chúng ta có đủ cơ sở để tổng hợp lại những đặc điểm kiến trúc của các 

công trình nhà cổ Bình Dương, từ đó có thể đem vào ứng dụng trong 

các công trình kiến trúc nghỉ dưỡng trên địa bản tỉnh. Đề tài nghiên 

cứu là ứng dụng các đặc điểm của kiến trúc cổ vào công trình nghỉ 

dưỡng, giúp tạo ra một hướng đi trong việc lưu giữa các đặc điểm của 

kiến trúc truyền thống.  

Việc đưa ra các nguyên tắc nhằm giúp tạo ra những quy định trong 

việc ứng dụng để có những ứng dụng phù hợp, đảm bảo chức năng 
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của công trình, có những thay đổi để ứng dụng phù hợp trong công 

trình hiện nay, đảm bảo duy trì được những đặc điểm của kiến trúc 

truyền thống. Các giải pháp được đưa ra dự trên các điều kiện môi 

trường, kinh tế-xã hội, văn hóa thực tế tại Bình Dương để lựa chọn 

được các đặc điểm kiến trúc nhà cổ đem ứng dụng vào công trình kiến 

trúc nghỉ dưỡng tại đây một cách thích hợp, nhằm đem đến những giá 

trị riêng biệt cho công trình nghỉ dưỡng, giúp lồng ghép các yếu tố 

truyền thống, bản địa vào công trình.  

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1.  Kết luận 

Thông qua nội dung nghiên cứu, đề tài đã đạt được các kết quả: 

1. Ghi lại được những đặc điểm kiến trúc của các công trình nhà 

cổ còn sót lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Những điều kiện ảnh 

hưởng tới quá trình hình thành các đặc điểm kiến trúc như: môi trường 

tự nhiên ảnh hưởng tới việc lựa chọn vị trí, hướng nhà; môi trường xã 

hội ảnh hưởng tới các đặc điểm về hình thức kiến trúc của các ngôi 

nhà qua từng giai đoạn; các điều kiện tự nhiên giúp hình thình thành 

nên vật liệu kết cấu; cách tổ chức môi trường cảnh quan xung quanh 

nhà gắn liền với cuộc sống, môi trường; tổ chức không gian gắn liền 

với đặc tính xã hội, đạo đức, lễ nghi trong gia đình; nội thất trang trí, 

điêu khắc gắn với các làng nghề truyền thống.  

2. Hiểu được hơn các điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế-xã 

hội, văn hóa, giúp hình thành nên điều kiện để phát triển du lịch nghỉ 
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dưỡng tại tỉnh Bình Dương. Vị trí tỉnh Bình Dương giúp tạo điều kiện 

dễ dàng kết nối, cơ sở hạ tầng tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng. Các điều 

kiện tự nhiên thuận lợi giúp hình thành nên khu vực có cảnh quan 

thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, ổn định, ít thiên tai. Điều kiện 

kinh tế là một tỉnh phát triển, thu hút đầu tư và du khách trong và 

ngoài nước. Văn hóa xã hội là một tỉnh có bề dày văn hóa với nhiều 

dân tộc cùng nhau sinh sống, nhiều lễ hội diễn ra hàng năm.  

3. Thông qua các cơ sở khoa học giúp đưa ra được các nguyên 

tắc, giải pháp trong việc ứng dụng các đặc điểm kiến trúc của nhà cổ 

vào thiết kế các công trình kiến trúc nghỉ dưỡng. Việc ứng dụng dựa 

trên các nguyên tăc được đặt ra để có những quy định, lựa chọn ứng 

dụng phù hợp đảm bảo được chức năng các công trình nghỉ dưỡng, 

giúp lồng ghép, ứng dụng được các đặc điểm kiến trúc nhà cổ. Giải 

pháp được đưa ra dựa vào điều kiện thực tế của công trình nghỉ dưỡng 

tại Bình Dương, như dựa vào tổ chức không gian du lịch, điều kiện tự 

nhiên, văn hóa-xã hội, các điều kiện địa phương nơi có các làng nghề 

truyền thống… từ đó để đưa ra được những ứng dụng phù hợp.  

4. Từ những kết quả mà đề tài đã đạt được cho thấy việc tìm 

hiểu ứng dụng các đặc điểm của kiến trúc trong nhà cổ vào công trình 

du lịch nghỉ dưỡng là một việc làm hết sức thiết thực, nhằm có thể tìm 

hiểu, ghi chép lại các đặc điểm, để ứng dụng các đặc điểm đó vào 

trong công trình kiến trúc hiện nay, nhằm bảo vệ, lưu giữ các đặc 

điểm truyền thống, để duy trì, phát huy, giáo dục cho mọi người hiểu 

sâu hơn về đặc điểm kiến trúc truyền thống của đất nước ta, ngoài ra 
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viêc ứng dụng còn giúp quảng bá những đặc điểm nổi bật, riêng biệt 

của du lịch nghỉ dưỡng tại Bình Dương mang tính bản địa cao.  

Tuy nhiên nghiên cứu của đề tài còn giới hạn mới chỉ nghiên cứu 

được bảy ngôi nhà trong tổng số những ngôi nhà cổ còn sót lại trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương. Do nguồn lực còn hạn chế, nhưng đề tài đã cố 

gắng nên lên được đặc điểm kiến trúc của các ngôi nhà cổ, lấy bảy 

ngôi nhà cổ làm đại diện để từ đó cho thấy được hướng đi khác giúp 

gìn giữ và phát huy các đặc điểm kiến trúc của nhà cổ Bình Dương.   

2.  Kiến nghị 

Với mục tiêu lưu giữ lại các đặc điểm của kiến trúc nhà cổ ứng dụng  

các công trình nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, luận văn đưa 

ra một số kiến nghị sau: 

- Cần có những nghiên cứu ở quy mô lớn hơn, sâu hơn về các công 

trình nhà cổ ở Bình Dương, không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu, mà 

cần ghi chép lại đầy đủ các đặc điểm nhằm hiểu hơn, giúp giữ gìn, bảo 

tồn các ngôi nhà cổ.  

- Các nhà nghiên cứu cần có những nghiên cứu sâu hơn các đặc điểm 

để ứng dụng cho các công trình khác, nhằm gìn giữ, phát huy các đặc 

điểm của nhà cổ. Việc nghiên cứu còn có thể thực hiện ở các tỉnh 

thành khác, nhằm phát huy các giá trị riêng của các mỗi tỉnh. 

- Các nhà quản lý văn hóa, công trình, khoa học cần chú trọng trong 

các vấn đề bảo tồn, không chỉ nghiên cứu đánh giá một cách chung 

chung mà cần di sâu và chi tiết cụ thể của công trình. 


