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PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài 
 HTH là một diễn ngôn triết học làm thay đổi hệ thống tư tưởng 
châu Âu thế kỷ 20, tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống 
xã hội trong đó có Kiến trúc. Nó phá vỡ bầu không khí cứng nhắc của 
chủ nghĩa HĐ. Và trong thời đại. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, 
vấn đề hệ thống hóa lý luận Kiến trúc theo nhiều góc độ lý thuyết khác 
nhau chưa bao giờ dừng lại, bởi những lý do sau:  
- Về thực tiễn thiết kế kiến trúc: Bối cảnh xã hội, đô thị luôn 
luôn vận động và thay đổi như một quy luật tất yếu, và kiến trúc cũng 
không nằm ngoài quy luật đó. Vậy điều gì làm nên giá trị kiến trúc của 
từng quốc gia, từng vùng miền hay là từng cá thể? 
- Về quá trình tư duy và lý luận kiến trúc: Thay vì sở hữu một 
nền tảng lý thuyết độc lập của riêng mình trong những thập kỷ qua, 
kiến trúc đã được xem xét từ nhiều khía cạnh lý thuyết khác nhau, ví 
dụ: tâm lý học, phân tâm học, ngôn ngữ học và giải phẫu học cũng như 
triết học giải cấu trúc hay HTH ... Sự phát triển kiến trúc bị cuốn theo 
nền kinh tế thị trường mà công tác lý luận - phê bình bị bỏ ngỏ.  
- Về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của kiến trúc trong thời đại 
mới: Kiến trúc phải là cánh cửa trung gian của con người và thế giới 
và là nơi tái hiện cuộc sống hiện sinh trù phú của con người.  

Từ những vấn đề đặt ra như trên, HTH tuy không còn là vấn đề 
mới ở châu Âu, tuy nhiên lý thuyết của nó luôn có tính biến đổi đa 
dạng và cần được mổ xẻ đối với kiến trúc đương đại ở Việt Nam. 

Luận văn KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM DƯỚI GÓC 
NHÌN HIỆN TƯỢNG HỌC tác giả mong muốn phần nào đưa ra 
những dẫn luận về hệ thống lý luận HTH trong kiến trúc và vận dụng 
sáng tạo phù hợp trong bối cảnh kiến trúc đương đại Việt Nam. Từ đó 
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đưa lý luận đến gần với thực tiễn và gần hơn với hoạt động kiến trúc 
như một khởi nguyên cần thiết. 
2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Có thể kế đến bài nghiên cứu về Nơi chốn và vị trí của TS.KTS 
Hoàng Hữu Phê (Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 09-2016). Hay 
với Đào tạo Phương pháp thiết kế: Hồn nơi chốn của TS.KTS Trần 
Minh Đức – Trường Đại học Kiến trúc TP HCM  (Bài đăng trên Tạp 
chí Kiến trúc số 12-2018)  

Và gần đây nhất PGS.TS. Đặng Thái Hoàng đã cho xuất bản 
cuốn sách với tựa đề Hiện tượng học kiến trúc,  trong đó tác giả đã 
diễn giải những nội dung cơ bản của hiện tượng học thông qua hướng 
phân tích những nghiên của Norberg Schulz. 

Hay trong Luận án Tiến sĩ kiến trúc Diễn giải Truyền thống 
trong kiến trúc Việt Nam đương đại của TS.KTS. Lê Trần Xuân Trang 
với nội dung diễn giải truyền thống trong kiến trúc qua Thông diễn 
học, trong đó Hiện tượng luận là một cách diễn giải rời xa khái niệm 
cái biểu đạt và cái được biểu đạt của Cấu trúc luận trong ngôn ngữ 
học để xây dựng một cách diễn đạt ý nghĩa mới, và là một hướng đi 
đương đại trong lý luận kiến trúc.  

3. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: Hiện tượng học trong Kiến trúc 
Mục tiêu nghiên cứu : 
• Phân tích, nhận định lý thuyết HTH và HTH trong kiến trúc 
• Giới thiệu lý thuyết HTH kiến trúc như một công cụ mới góp 
phần cho tư duy  lý luận thiết kế kiến trúc nói chung và kiến trúc 
đương đại Việt Nam nói riêng.  
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• Luận giải  kiến trúc Việt Nam đương đại thông qua Hiện tượng 
học và một số hướng ứng dụng trong lý luận, thực hành thiết kế 
cũng như trong cách cảm thụ kiến trúc 
Trong nội dung của luận văn tác giả hướng đến các nội dung sau: 
- Lịch sử và bản chất của hiện tượng học;  
- Các giả định chính của phương pháp hiện tượng học;  
- Phương pháp luận của hiện tượng học trong diễn giải kiến trúc;  
- Ứng dụng hiện tượng học trong xem xét bối cảnh thực tiễn và tư 

duy thiết kế KTĐĐ VN 
4. Quy mô và giới hạn nghiên cứu 
 Luận văn tập trung nghiên cứu Kiến trúc đương đại ở Việt 
Nam từ những năm 2000 đến nay dưới góc nhìn của HTH kiến trúc 
(Architecture Phenomenology) 

5. Phương pháp nghiên cứu 
 Luận văn sử dụng các phương pháp chính sau: Phương pháp 
thu thập tư liệu, tài liệu, hệ thống và xử lý thông tin; phân tích – tổng 
hợp; so sánh, lập sơ đồ, lập bảng; lấy ý kiến chuyên gia và dự báo 
 

PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG 
Chương I. TỔNG QUAN HIỆN TƯỢNG HỌC VÀ HIỆN TƯỢNG 
HỌC KIẾN TRÚC 
1.1. Hiện tượng học trong triết học  

1.1.1. Hiện tượng học, sự ra đời của Hiện tượng học  
 HTH là nhánh triết học nghiên cứu cấu trúc của sự trải 
nghiệm(experience) và ý thức(consciousness). Hay có thể xem HTH 
như một cách nhìn nhận hơn là một hệ thống lý thuyết, ở đó tất cả mọi 
thứ dựa trên nghiên cứu mô tả, một cái nhìn không bị đánh giá tức là 
không được biết đến bởi các giả định hoặc thái độ khoa học. Và có thể 
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nói chung quy lại rằng HTH là khoa học nghiên cứu về thế giới xét 
như nó là những hiện tượng thông qua sự truy nhận của ý thức . Với 
các triết gia tiêu biểu như E.Husserl, M.Scheler, M.Ponty,… 
1.1.2. Nội dung cơ bản của Hiện tượng học trong Triết học 

a. HTH là khoa học chính xác, trở lại với chính sự vật (To the 
things themselves)  

 HTH là khoa học về bản chất của ý thức, mọi kinh nghiệm hay 
hành động của ý thức đều có ý thức, đó là chủ thể và ý thức luôn là ý 
thức về một cái gì đó. Qua đó Husserl muốn biến HTH thành một khoa 
học chính xác dựa trên hai sự từ bỏ: (1) Từ bỏ thái độ tự nhiên, thường 
nghiệm, thuộc tâm lý. (2) Từ bỏ thái độ duy lý, duy vật lý, khách quan 
hóa của khoa học. 

b. Thế giới vật lý và Thế giới sống trong HTH 
 Thế giới sống là thế giới mà trong đó tất cả các trải nghiệm 
được diễn ra và gồm tất cả những đối tượng trong ý thức. Thế giới 
sống không phải là một cấu trúc bản thể, mà là một cấu trúc của hiện 
tượng, nơi đó là thế giới như được trải nghiệm trong cuộc sống hàng 
ngày, bao gồm các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo. Thế giới cuộc 
sống tạo thành môi trường mà chúng ta là con người sống. 

c. Sự trải nghiệm và tính giản lược trong HTH 
 Khác với chủ nghĩa duy tâm hay duy vật biện chứng thuần túy 
khoa học, HTH chỉ mô tả lại những cái chúng ta đã sống trải – kinh 
nghiệm sống trải (life-experience) và sự vật thuần tuý mà ý thức ghi 
nhận chứ không nghĩ ra cái ta phải tả một cách viễn vông,  tức là mô 
tả tất cả những gì ta đã sống thực, và chỉ mô tả những cái đó thôi [3, 
tr.189]. Đó là hướng thực hành của mô tả HTH. Giản lược là dần rút 
mình ra khỏi thái độ duy nhiên để tống tất cả về phía trước, làm đối 
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tượng cho ý thức. Giản lược bao gồm: Giản lược triết học, Giản lược 
yếu tính va Giản lược Hiện tượng học. 

d. HTH và triết học Hiện sinh 
 Nhờ sự xuất hiện của HTH mà ý thức của con người, cơ cấu 
cảm xúc riêng biệt được làm rõ hơn ở từng cá thể. Con người nhờ HTH 
không còn là con người nói chung, con người phổ quát. Và chính HTH 
là chìa khóa để triết học Hiện sinh của Heidegger tạo nên bước tiến 
mới với hiện sinh cổ điển khi cho rằng, tồn tại chỉ có ý nghĩa khi xem 
xét cuộc sống hiện sinh của từng con người, bởi vì chỉ có con người 
mới hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại đó. 

e. HTH, một đường lối Thông diễn học - như một phương thức 
diễn giải thế giới 

 Thông diễn học cho rằng “hiểu” và diễn giải trở thành phương 
cách tồn tại trong thế giới của chúng ta. HTH phát lộ thế giới sự vật 
thông qua hiện tượng và kết hợp với hiện sinh con người biến góc nhìn 
diễn giải thế giới trở nên đa đạng, phức hợp. 

f. HTH đến với chủ nghĩa Hậu-Hiện đại  
 Sự đồng bộ hóa tri thức nhân loại, quốc tế hóa văn minh, sự 
độc quyền trong văn hóa, các siêu tự sự - đại tự sự  đã trói buộc con 
người theo một hệ quy chiếu duy lý cứng nhắc. Quá trình thông diễn 
thế giới qua lăng kính HTH đặt hiện sinh con người trở lại với vị trí 
xác thực của nó và thay đổi xã hội thông qua sự xuất hiện của chủ 
nghĩa HHĐ. 
1.1.3. Kiến trúc trong Hiện tượng học của các Triết gia 
 Yếu tố kiến trúc, nơi chốn, nơi cư ngụ xuất hiện trong nghiên 
cứu về HTH của các triết gia HTH về sau như Martin Heidegger, 
Merleau Ponty hay Gaston Bachelard. Với Heidegger yếu tố nơi chốn 
cư ngụ được nhắc đến như là hành trình đi tìm sự hiện hữu của con 
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người của M.Heideger, quá trình tiếp xúc giữa con người và thế giới, 
con người va nơi cư trú ở môt địa điểm cụ thể sẽ tạo nên những bản 
chất riêng của sự tồn tại. Merleau-Ponty kiểm tra kinh nghiệm phản xạ 
con người trong nhận thức về thế giới sống. Ông nhấn mạnh sự kết nối 
giữa thế giới kinh nghiệm và con người, theo nghĩa là cơ thể và cử chỉ 
cơ thể con người cho phép nhận thức về thế giới. G.Bachelard tìm 
kiếm một chiều kích hiện tượng của hình ảnh thơ mộng trong Chất thơ 
của không gian (the poetics of space), có thể tưởng tượng được trải 
nghiệm bên trong ngôi nhà như góc của thế giới và vũ trụ đầu tiên của 
chúng ta. 
1.2. Hiện tượng học Kiến trúc 
 KTHĐ coi kiến trúc là không gian thẩm mỹ trực quan của cấu 
trúc vật chất, đã nghiên cứu các đặc điểm lịch sử, chức năng, kỹ thuật 
và hình thức của chúng. Kiến trúc được xem như các đối tượng về 
không gian vật lý với các đặc tính hình học và sự thể hiện các tính chất 
này trong các bản vẽ. 

1.2.1. Sự hình thành và phát triển của Hiện tượng học trong 
Kiến trúc 

 Chịu ảnh hưởng từ HTH bởi Martin Heidegger với bài viết 
Suy tưởng về kiến tạo nơi cư ngụ (Building Dwelling Thinking) trong 
tập Những bài viết cơ bản: Từ Hữu thể và Thời gian đến Nhiệm vụ của 
Suy tưởng (Basic Writings: from Being and Time (1927) to The Task 
of Thinking (1964)), Christian Norberg Schulz trong cuốn Hồn nơi 
chốn (Genius Loci) đã có đóng góp quan trọng cho lý luận kiến trúc 
có thể nhìn nhận dưới sự tiếp biến tinh thần HTH trong Kiến trúc. 
hướng đến Hiện tượng học kiến trúc về mặt tinh thần. 
 Dựa vào những lý thuyết của Merleau Ponty và Bachelard, 
KTS Kenneth Frampton đã có đưa ra những lý luận về phê bình khu 
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vực (Critical Regionalism). Juhani Pallasmaa, Pérez Gómez  hay Peter 
Zumthor,.. với lý thuyết hướng tới kiến trúc của các giác quan, cảm 
nhận về âm thanh, hương vị, ánh sáng, cảm quan xúc giác,… và sự trải 
nghiệm kiến trúc trong thinh lặng của cái hiện hữu, giữa không gian 
và thời gian với công trình kiến trúc -  Hướng đến Hiện tượng học kiến 
trúc về mặt tri giác thể xác 

1.2.2. Hiện tượng học trong diễn giải kiến trúc 
 Theo HTH, con người cần phải sống với cơ thể sống (living 
body) bằng kinh nghiệm sống trải (life experience) bởi ý thức thông 
qua tri giác. Kiến trúc không dừng lại ở sự hiện hữu về mặt cấu trúc 
kết cấu mà còn là sự tích hợp ký ức của các giác quan, hình ảnh và 
cảm giác. Nhiệm vụ chính của HTH kiến trúc là khôi phục ý nghĩa và 
tính thiết yếu của sự tồn tại của con người. Hay một phần nào đó là 
hình ảnh hiện sinh của con người trên thế giới. 
1.3. Kiến trúc như là những Hiện tượng 

1.3.1. Bối cảnh xuất hiện lý thuyết Hiện tương học trong 
kiến trúc Hiện đại và Hậu Hiện đại 

 KTHĐ bước vào giai đoạn khủng hoảng với những phê phán 
của chủ nghĩa HHĐ như sau: 1) KTHĐ là đơn điệu và nhàm chán; 2) 
KTHĐ thờ ơ với môi cảnh; 3) KTHĐ khiến lịch sử và truyền thống bị 
lãng quên; 4) KTHĐ Chạy đua thương mại hóa trong kiến trúc;  5) 
KTHĐ đánh mất cảm xúc của vật liệu kiến trúc bị lãng quên. Nhiệm 
vụ chính của HTH trong diễn giải KTHĐ  là khôi phục ý nghĩa tồn 
tại/hiện sinh của con người, tìm lại ý nghĩa nhạy cảm của các giác quan 
trong sự chiếm ưu thế của hành trình thị giác, sự thống trị của thương 
mại và nền công nghiệp vật liệu nhân tạo, tìm lại sự trải nghiệm văn 
hóa.  
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1.3.2.  Hiện tượng học kết nối cảm xúc con người với môi 
cảnh thiên niên, văn hóa xã hội- yếu tố tác động tới 
Kiến trúc 

a. Hiện tượng Con người vật lý trong cảm nhận môi cảnh 
 Thế giới sống (life-world) là tập hợp của những hiện tượng, 
cơ thể con người tiếp nhận thế giới thông qua tri giác: chạm, nếm, 
ngửi, nhìn, nghe, các giác quan thụ cảm tiếp nhận những hình ảnh, tính 
chất của sự vật. 

b. Hiện tượng Con người Tinh thần trong trải nghiệm 
 Tất cả những hiện tượng được thể xác truy nhận sẽ được xử lý 
và ghi nhận bới ký ức, từ đó chuyển sang dạng trí nhớ trong tiềm thức, 
chi phối các hoạt động khác trong đời sống hàng ngày. 

c. Hiện tượng phức tạp và mâu thuẫn của góc nhìn hiện sinh 
 Kiến trúc về bản chất là lột tả những hiện tượng, thông qua 
diễn giải bằng ngôn ngữ tạo hình. Về bản chất kiến trúc không thể tự 
sinh ra, mà đó là một hoạt động sinh hoạt văn hóa của con người, xuất 
phát từ cái hiểu của con người về tự nhiên. Các bộ môn khoa học công 
nghệ chỉ có thể diễn giải được một phần hình thái kiến trúc của công 
trình. 
Lời kết chương I 

1. Trong hoàn cảnh Kiến trúc Hậu Hiện đại, thì sự Hợp thức 
hoá tri thức không còn dựa vào các Đại tự sự (Grand 
Nerrative) mà dần trở về với các Tiểu tự sự (Petits 
Nerrative) 

2. HTH vận dụng vào kiến trúc trở thành HTHKT dưới hai 
góc độ: Vật chất và Tình thần.  

3. Sự trải nghiệm khiến kiến trúc trở nên nhân văn hơn. 
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Chương II. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG HỌC TRONG 
KIẾN TRÚC KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM 
2.1. Cơ sở lý luận về Hiện tượng học Kiến trúc 

2.1.1. Nội dung cơ bản của Hiện tượng học Kiến trúc 
Kiến trúc với góc nhìn HTH tập trung với những nội dung tư 

duy cốt lõi cụ thể là: 1) HTH tập trung vào vai trò của tri giác, nhận 
thức, kinh nghiệm; 2) Nhận thức về không gian, môi cảnh là phức hợp 
của kinh nghiệm đa giác quan; 3) Khái niệm về môi cảnh là trung tâm 
của diễn ngôn HTH, được xem là một thứ tinh thần giữa kiến trúc và 
chủ thể cảm thụ kiến trúc. 

2.1.2. Các lý thuyết Hiện tượng học Kiến trúc đương đại trên 
Thế giới  

 Tiêu biểu của lý thuyết HTH kiến trúc có thể kể đến những 
diễn ngôn của Christian Norberg-Schulz về Hồn nơi chốn. Tinh thần 
Giải cấu trúc của Bernard Tschumi và Peter Eiseinmen. Những trải 
nghiệm kiến trúc thông qua giác quan được Juhani Pallasmaa nói đến 
qua tác phẩm Đôi mắt của làn da. Hay với những suy tưởng kiến trúc 
được Peter Zumthor tiếp cận thông qua HTH cũng là những diễn ngôn 
được các nhà lý luận kiến trúc trên thế giới lấy làm nền tảng trong 
nghiên cứu về HTH Kiến trúc. 

2.1.3. Sự hình thành tư duy Hiện tượng học trong KTĐĐ 
VN 

 Những xu hướng sáng tác kiến trúc đương đại như xu hướng 
hiện đại mới, xu hướng high-tech, xu hướng biểu hiện, xu hướng kiến 
trúc sinh thái hay xu hướng khai thác kiến trúc truyền thống,v.v… 
đang tạo nên một bộ mặt kiến trúc Việt Nam đa dạng và phong phú 
hơn bao giờ hết. Thậm chí trong một công trình kiến trúc cũng có sự 
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nhập nhằng giữa nhiều xu hướng kiến trúc khác nhau do đó việc phân 
tách các xu hướng kiến trúc chưa bao giờ là một công việc đơn giản. 
 Các kiến trúc sư luôn tìm tòi những con đường riêng để tạo 
dựng bản sắc cho kiến trúc Việt Nam, trong đó rất nhiều công trình 
kiến trúc đã tạo dựng nên một trào lưu kiến trúc gắn liền với nơi chốn, 
tiếp thu chuyển hoá và biểu hiện ra những đặc trưng của môi cảnh kiến 
trúc mà công trình đó hiện hữu. 
2.2. Bối cảnh nghiên cứu Hiện tượng học trong KTĐĐ VN 
 HTH trong KTVN đương đại là một hoạt động văn hoá mà 
cũng là sản phẩm của văn hóa. Nó song hành với sự hình thành và phát 
triển của lịch sử xã hội loài người. Hình thức kiến trúc bao giờ cũng 
phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội và trình độ kỹ thuật 
xây dựng của từng vùng miền khác nhau 

2.2.1. Sự đa dạng trong môi cảnh tự nhiên Văn hoá - xã 
hội Việt Nam 

 Sự đa dạng trong các yếu tố thiên nhiên, văn hóa có thể kể ra 
như triết học và tư tưởng, các giá trị trong phong tục, tập quán, tôn 
giáo, tín ngưỡng, hay trong ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật của mỗi 
địa phương hay từng vùng miền là những yếu tố tác động sâu sắc đến 
nhận thức hiện sinh con người từ đó khởi phát một sự đa dạng mà với 
góc nhìn HTH mới có thể phát lộ một cách đa hình thái. 

2.2.2. Sự đa dạng trong bản thể sống con người – hiện sinh 
và trải nghiệm của con người 

 Qua sự đa dạng đầy màu sắc của thiên nhiên, văn hóa, sinh 
hoạt xã hội đó, chúng ta thấy bước chuyển mình của kiến trúc, nghệ 
thuật xã hội theo bối cảnh tự nhiên cũng rất đa dạng. Bằng hiện sinh 
đa dạng của mình, chủ thể văn hóa – con người luôn truy vấn đến 
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những hiện tượng gần gũi nhất để diễn giải thế giới quan, đó là nguồn 
cảm hứng vô cùng tận trong sáng tác. 
2.3. Những minh chứng xuất hiện của diễn giải kiến trúc đương 

đại Việt Nam theo Hiện tượng học  
 Các yếu tố vật chất và tinh thần của công trình kiến trúc cần 
được nói chuyện với nhau nhiều hơn để đi đến sự dung hòa. Lối tư duy 
HTH là một gợi ý mang tính mở và nhân bản hơn trong tiếp cận với 
thiết kế, làm giảm đi tính hình thức và mở ra những dáng nét khả niệm 
thú vị hơn trong nội dung và ý nghĩa của công trình thay vì tính chân 
thực (tả thực) hay tính duy lý (đúng/sai) của kiến trúc cấu trúc luận 
hay hình thức luận. Chính sự phức tạp, đa nghĩa của lối tư duy HTH 
đã đưa kiến trúc đến với cái tự sự của riêng mình giúp cho người cảm 
thụ người sử dụng kiến trúc có lối tư duy tùy biến và cởi mở hơn. Và 
được biểu hiện thôn qua hai hình thức. 

2.3.1. Kiến trúc với hiện tượng tinh thần 
 Bằng những hình ảnh thông qua hiện tượng nơi chốn, văn hóa, 
trong ký ức, hoài niệm quá khứ thông qua hiện sinh tinh thần của chủ 
thê văn hóa – xã hội . 

2.3.2. Kiến trúc với hiện tượng giác quan 
 Là những hiện tượng cơ thể va chạm  được bởi những giác 
quan như vật liệu, ánh sáng, màu sắc, mùi vị, âm thanh,… 
2.4. Những yếu tố tác động đến Hiện tượng học trong hành vi 

sáng tác của Kiến trúc đương đại Việt Nam 
2.4.1. Những yếu tố ngoại cảnh  

 HTH kiến trúc là một cách diễn giải về bầu khí kiến trúc với 
nơi chốn trong đó là sự kết hợp của môi cảnh tự nhiên đi với mô cảnh 
nhân tạo. Do bầu khí khác nhau nên mỗi môi cảnh tự nhiên đều có bản 
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sắc khác nhau. Con người lựa chọn cho mình địa điểm cư trú và từ đó 
hình thành nên nơi chốn cư trú. Bao gồm:  

- Môi cảnh tự nhiên 
- Môi cảnh nhân tạo 
- Sự cảm nhận ý nghĩa hiện sinh con người 
- Địa điểm – nơi chốn 

2.4.2. Những yếu tố nội tại kiến trúc 
- Phong cách và hình thức kiến trúc 
- Sự phát triển của vật liệu và kết cấu 

2.4.3. Thế giới ảo và xu hướng hiện tượng kiến trúc trong 
thế giới ảo 

 Sự phát triển của công nghệ in 3D, thuật toán kiến trúc, dữ 
liệu lớn (big data) hay công công nghệ thực tế ảo đang dần dần định 
hình lại thế giới kiến trúc. Thực tế ảo có thể đưa con người đến mọi 
noi, ở mọi hình thái kiến trúc, những môi trường mà thực tế con người 
không thể nào tiếp cận được.  
Lời kết chương II 
HTH kiến trúc trong  kiến  trúc đương đại Việt Nam dựa trên cơ sở : 

1) Những tiền đề để lựa chọn hướng đi cho HTH và nội dung 
của nó được nhắc đến thông qua các diễn ngôn kiến túc 

2) Sự khám phá dưa trên tinh thần của nơi chốn (Môi cảnh tự 
nhiên – môi cảnh nhân tạo – con người) 

3) Bối cảnh Việt Nam trong sự đa dạng về tự nhiên và văn hóa 
và sự xuất hiện của lối diễn giải HTH trong một số dự án 
kiến trúc ở Việt Nam 

Từ đó hướng đến các vấn đề sau: 
1) Kiến trúc với hiện tượng hiện sinh tinh thần và thể xác trong 

thiết kế, vị trí của hiện thân con người trong kiến trúc 
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2) Những yếu tố của HTH trong bối cảnh thời đại mới và vấn 
đề công nghệ thực tế ảo đang dần thay đổi tư duy trước đây 
của thiết kế kiến trúc 

 
Chương III. ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG HỌC ĐỂ DIỄN GIẢI 
VÀ PHÁT TRIỂN  KIẾN TRÚC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI 
3.1. Quan điểm  về Hiện tượng học trong mối quan hệ với lý 

luận kiến trúc  
3.1.1. Kiến trúc là một phương thức “bảo tồn” và “duy trì” 

thế giới sống  
 Về nghĩa đen, kiến trúc cung cấp cho con người những không 
gian cho các tiện nghi sống, sinh hoạt như ăn ngủ, nghỉ, học tập, giải 
trí,… Đồng thời không gian cũng ghi lại những ký ức vô hình mà ở đó 
tâm hồn con người được “an ủi”, và “chở che” theo nghĩa bóng. Con 
người được che chở về thể xác cũng cần được che chở về tâm hồn với 
những giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng,… những giá trị trong đời 
sống với hoạt động giao tiếp xã hội. Từ đó hướng đến Nuôi dưỡng 
kiến trúc như một “thực thể sống” 

3.1.2. Kiến trúc là một sản phẩm có tính  tự nhiên 
 Đi kèm với sự hiện sinh đa dạng của con người liệu rằng có 
khiến kiến trúc trở nên phức tạp và không có một điểm tựa lý luận nào 
chắc chắn hay không. Kiến trúc ẩn mình hay hòa mình vào trong thế 
giới sống là một biểu hiện thấy rõ nhưng để hiểu được nó, diễn giải 
được nó không phải là vấn đề đơn giản, góc nhìn hiện tượng chỉ cố 
gắng đa dạng hóa cái vô hình đó. 

3.1.3. Thiết kế kiến trúc là tự sự văn hóa 
 Từ lâu kiến trúc không còn là một không gian ở theo nghĩa 
đen mà Kiến trúc như một câu chuyên kể/ lời tự sự của không gian. 



 14 

Kiến trúc không đứng yên như một thế giới vô hồn, kiến trúc biểu hiện 
trong niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống con người. Sự đa dạng trong 
kinh nghiệm sống của mỗi người cũng đa dạng, do vậy để thiết kế kiến 
trúc đọc hiểu được kinh nghiệm của con người, chúng ta phải chuyển 
từ các quá trình đo lường của khoa học thực chứng sang sự trải nghiệm 
và gặp gỡ kiến trúc thông qua chính hành động sống của chúng ta . 

3.1.4. Thiết kế kiến trúc là mối nối của những hiện tượng 
 Những công trình thực tế cho  thấy KTĐĐ VN đang ngập tràn 
trong một tổng thể rời rạc và cắt dán của những hiện tượng. Đó là một 
sự thật cần phải được nhìn nhận tích cực, bởi lẽ trải nghiệm hiện sinh 
đa dạng không thể nào ràng buộc kiến trúc duy lý áp đặt theo bất cứ 
lối diễn giải nào. 
3.2. Ứng dụng Hiện tương học trong thực tiễn phát triển 

KTĐĐ VN 
3.2.1. Hiện tượng học Kiến trúc trong Kiến tạo nơi chốn  
Nơi chốn và địa điểm dẫn đường cho người thiết kế bởi các đặc 

điểm thành phần từ môi trường, bầu trời và con người. Công năng đáp 
ứng nhu cầu sử dụng cho con người và các hoạt động, từ đó tương tác 
với môi trường bởi các đặc tính cấu trúc và đặc tính bối cảnh của môi 
trường (đất, nước, độ ẩm, nắng, gió, địa hình,…), các đặc tính hình 
thái sinh hoạt văn hóa như phong tục, tập quán, hình thức xây dựng 
bản địa,… từ đó làm biến dạng hình thức/hình khối công trình kèm 
chức năng. Các không gian trung gian giữa công trình và nơi chốn sẽ 
xuất hiện tạo khớp nối vô hình với nơi chốn . Kiến tạo nơi chốn 
(Making place) bao gồm: 
• Khai các yếu tố tự nhiên và nhân tạo: Địa hình, mặt nước, bầu 

trời,.. 
• Khai thác các yếu tố con người: Văn hóa, lối sống 
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3.2.2. Hiện tượng học Kiến trúc trong trải nghiệm không 
gian 

 Kiến trúc với chiều kích là một phẩm chất tinh thần, nghệ thuật 
kiến trúc và bản chất của phẩm chất tinh thần đó nổi lên trong kinh 
nghiệm cá nhân của tác phẩm. Kiến trúc và sản phẩm của kiến trúc tạo 
nên một môi cảnh cho nhận thức, kinh nghiệm và ý nghĩa của sự hiểu 
biết. Do đó về cơ bản, kiến trúc và công trình kiến trúc không phải là 
một sản phẩm sau cùng trong hoạt động thiết kế nơi cư ngụ mà nó là 
trung gian cho cuộc gặp gỡ giữa con người với thế giới. Giữa thế giới 
bên ngoài và nơi bên trong của mỗi bản thế sống – hiện sinh tạo nên 
những nhận thức và hiểu biếng riêng biệt. Maurice Merleau-Ponty nói 
rằng: Cái chúng tôi đến để xem không phải là tác phẩm nghệ thuật, mà 
là thế giới theo tác phẩm cho thấy sự tự thể hiện của công trình kiến 
trúc điều đó 

3.2.3. Hiện tượng học Kiến trúc trong kiến tạo môi cảnh 
kiến trúc   

 Khớp nối địa điểm với trải nghiệm sống tạo nên bầu khí trong 
kiến trúc. Con người sống không tách rời địa điểm cũng như kiến trúc 
không tách rời hoạt động sống của con người. Những vấn đề về con 
người (văn hóa, lối sống, sinh hoạt, giao tiếp,…) tự nhiên (cây cỏ, bầu 
trời, sông ngòi, mặt nước, các loài sinh vật,)…các chi tiết kiến trúc 
(Sàn, trần, tường, cửa đi, cửa sổ, mái, ô văng, ban công, lô gia,…) 
không gian chức năng… được xem xét tổng hòa với sự giao thoa, 
thông qua các tác động đến chất lượng môi trường sống (ánh sáng, 
màu sắc, vật liệu, nhiệt độ, thông gió, âm thanh, tiếng ồn,…). Các khía 
cạnh của kiến trúc ảnh hưởng đến bầu khí kiến trúc có thể kể đến như 
ánh sáng, vật dụng, không khí, vật liệu, âm thanh. 
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3.3. “Thủ pháp” sử dụng Hiện tượng học kiến trúc trong diễn 
giải KTĐĐ VN 

 HTH kiến trúc hình thành qua các bước:  
1) Điều tra, khám phá những giá trị hình thái tự nhiên,  lịch sử, văn 

hóa trong bối cảnh của địa điểm. 
2) Giản lược/ treo lửng hiện tượnng thông qua góc nhìn hiện sinh và 

bỏ qua những định kiến.  
3) Tìm khớp nối của những giá trị văn hóa lịch sử, hình thái tự nhiên 

thông qua biểu hiện của hình thức kiến trúc nơi cư ngụ. 
4) Tìm kiếm hình thức phù hợp trong bối cảnh địa điểm thông qua yếu 

tố con người  
5) Dung hòa bằng các giải phải không gian, ánh sáng, vật liệu để trải 

nghiệm hiện sinh có ý nghĩa. 
3.3.1. Thủ pháp tái diễn và lắp ghép hình ảnh  

a. Hình ảnh truyền thống: Khai thác hình thức hình 
học của kiến trúc truyền thống  

b. Hình ảnh tự nhiên: Khai thác các yếu tố tự nhiên 
và nhân tạo  

c. Hình ảnh lối sống: Khai thác yếu tố sinh hoạt – 
văn hóa 

3.3.2. Thủ pháp tạo sự tương tác, giao thoa ánh sáng vật liệu 
và kết cấu 

 Vật liệu và ánh sáng là những yếu tố tạo nên cảm xúc cho công 
trình. Các vật liệu trực tiếp từ thiên nhiên: Đá, sỏi, bùn, rơm, tre, gỗ, 
cói, rạ, lá dừa…; Vật liệu nguồn gốc từ thiên nhiên nhưng đã được xử 
lý qua công nghệ, tạo hình như gốm, sứ, gạch nung, ngói…; Đồng thời 
với mỗi địa phương và  vùng miền, lại có những loại vật liệu khác 
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nhau. Thông qua vật liệu và kết cấu, ánh sáng được khai thác ở nhiều 
góc độ để tạo nên những khung cảnh khác nhau. 

3.3.3. Thủ pháp tạo không gian mở, tạo những khoảng 
trống có nghĩa 

 Những khoảng không gian gần như không có nhiều tính năng 
sử dụng chủ yếu giờ đây lại là linh hồn của công trình. Điển hình như 
sân trong, giếng trời, hành lang, hiên nhà, sân trước, sân sau… trong 
công trình. Không gian trống là nơi để chiêm nghiệm, để khơi gợi 
những cảm xúc. Làm cho con người có khoảng thở trong công trình 
vốn đã quá bí bách bởi những không gian chức năng được ngăn chia. 
3.4. Luận bàn về ý nghĩa của Kiến trúc dưới góc nhìn Hiện 

tượng học 
3.4.1. Ý nghĩa cho cuộc sống con người  

 Trong kiến trúc, cái đẹp không chỉ đến từ đối tượng bên ngoài 
mà nó còn đến từ ý thức của con người, theo như Norberg Schulz thì 
cái đẹp không đến từ bản thân của sự vật và mỗi tâm trí lại tri giác một 
vẻ đẹp khác nhau cho riêng mình. Triết học HTH là nguồn cảm hứng 
cho sự thoát ra khỏi của chủ nghĩa duy nhiên Kiến trúc thuộc phạm trù 
hiện sinh xét như định vị con người là gì (bản chất của con người) là 
kết quả của những sự lựa chọn chứ không phải là sự sắp đặt của định 
mệnh. Bạn như thế nào là do chính bạn. Và kiến trúc là một sự lựa 
chọn trong ý nghĩa hiện sinh về sự tồn tại của chúng ta trong sự ràng 
buộc về không gian và thời gian. Kiến trúc hiện sinh lấy con người 
làm trung tâm, mưu cầu ý nghĩa sống của con người hơn là tính giả tạo 
và đồng hóa của đám đông theo KTHĐ 

3.4.2. Ý nghĩa nơi chốn, văn hóa  
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 Ý nghĩa sau cùng của kiến trúc là nơi chốn, nó cung cấp cho 
con người những cuộc đối thoại đầy màu sắc và ý nghĩa hơn trong 
cuộc sống thay vì những chức năng thuần túy. Người kiến trúc sư, 
người thiết kế phải có những hiểu biết, tri thức về văn hóa vùng miền, 
về phong tục tập quán, về đặc điểm sinh hoạt,… để có thể nói chuyện 
được với kiến trúc, với con người như là chủ thể của văn hóa.  
 
Lời kết chương III 
Tựu trung lại những lập luận diễn giải trên có thể thấy: 
1) Sở dĩ có sự xuất hiện của HTH kiến trúc chính là bởi sự khẳng 

định của hiện sinh con người trong xã hội.  
2) Sự hiện sinh đó thông qua kiến trúc như là một khớp nối liên kết 

con người với địa điểm biến nó thành nơi chốn hiện sinh. 
3) Nơi chốn hướng đến thụ cảm tinh thần con người tạo nên bầu khí 

kiến trúc thể hiện qua anh sáng, âm thành, vật thể, không khí,… 
 
PHẦN 3 - KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

2. Kết luận 
Tại những điểm giao thời của các giai đoạn kiến trúc, sự thoái 

trào của các xu hướng luôn có những lý luận mới ra đời. Đồng thời, 
nơi những lý luận cũng là đà thúc đẩy cho việc làm mới thực tiễn của 
kiến trúc. Trong bối cảnh hiện nay, kiến trúc Việt Nam đang đứng 
trước sự thâm nhập mạnh mẽ từ những xu hướng kiến trúc trên thế giới 
từ đương đại đến cổ điện và được vận dụng một cách nhập nhằng, lộn 
xộn. Lý luận kiến trúc Việt Nam chưa tạo ra một nền tảng vững chắc 
trong sáng tác kiến trúc, do đó một bộ phận chạy theo thị hiếu của thị 
trường làm cho kiến trúc bị thương mại hoá và mạng đậm tính vật chất 
mà không cân bằng được giá trị biểu hiện nghệ thuật. Do đó cấp thiết 



 19 

cần có nhiều hơn một lăng kính để soi rọi sao cho kiến trúc Việt Nam 
có sự tiếp nhận hội nhập một các phù hợp các xu thế chung trên thế 
giới 

Thực chất của phương pháp HTH không phải là giải thích 
(bằng cách tìm ra nguyên nhân) mà là giúp ta thấy được (bằng cách 
trình bày các bản chất hay dáng nét khả niệm). [9, tr.47] Nó khơi lại 
lại một hướng đi của kinh nghiệm sống trải hơn là một các tiếp cận 
mới với kiến trúc Việt Nam. KTVN chứa đựng những giá trị văn hóa 
và bản sắc dân tộc, ở đó hình thức và cấu trúc luôn gắn liền mật thiết 
với không gian sử dụng. Hàng loạt những góc nhìn trù phú chưa được 
khái thác hết nhưng nếu chỉ lệ thuộc vào phong cách thì thật là bỏ qua 
những con đường hiện sinh khác lạ và mới mẻ. 

Cùng với đó, yếu tố phát triển của công nghệ vật liệu cũng 
khiến nền tảng cơ bản của lý thuyết kiến trúc cũng thay đổi. Kiến trúc 
vô hình xuất hiện theo đúng nghĩa đen của nó thông qua công nghệ 
khoa học. Thực tế ảo, thuật toán trong thiết kế, dữ liệu lớn đang đặt ra 
những chân trời nhận thức mới cho kiến trúc, nó thay thế dần những 
tuy duy cảm tính thuần túy, những thiết kế theo xúc giác thông thường. 
HTH xuất hiện là một hướng đi đầy tham vọng cho sự trải nghiệm của 
cơ thể trong thiết kế kiến trúc. Các trào lưu kiến trúc trên thế giới định 
hình cho riêng nó những hình thái kiến trúc đặc trưng nhằm nhận diện 
và đọc hiểu kiến trúc, thế nhưng với HTH nó cung cấp cho cả kiến trúc 
sư cái tôi hiện sinh trù phú mà khó lòng khai thác được hết.  
 Kết thúc luận văn, dựa trên những nghiên cứu đã qua, luận văn 
không hướng đến một góc nhìn nào mới mẻ, cũng không áp đặt lên 
thiết kế kiến trúc của các nhà thiết kế KTĐĐ VN, bởi rằng không hẳn 
họ đã thực hành trên lý luận hay lý thuyết chắc chắn nào. Luận văn 
hướng để hệ thống hóa học thuật nhằm kiếm tìm thêm những lý luận 
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phân tích khác để đa dạng hóa góc nhìn, tăng cường tính khách quan 
cho những hoạt động thiết kế kiến trúc ở Việt Nam vốn đã đa dạng hóa 
trong ngôn ngữ hình thức và kết cấu, hay tìm kiếm câu trả lời dù rất 
mong manh cho những vấn đề mà kiến trúc thường ngày luôn nhắc 
đến như hồn nơi chốn,  kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, kiến trúc 
xanh, kiến trúc bản địa,… 
 Chính phương pháp giản lược (reduction) trong thủ pháp treo 
lửng (epoche) trong phán đoán,  đó là cái kết mở cho các thiết kế, 
không áp đặt bất kỳ lối tư duy nào cho hoạt động thiết kế. Xu hướng 
tất yếu của con người là khẳng định mình, của kiến trúc sư là khẳng 
chất xám của mình, do vậy, hướng đi HTH cũng là một hướng mở dẫn 
đến hiện sinh đa sắc như đã nói ở trên. 

 
3. Kiến nghị  
 HTH là một nội dung đã được chọn để nghiên cứu chuyên sâu 
ở nhiều trường đại học hàng đầu thế giới về kiến trúc , tuy nhiên ở Việt 
Nam nó còn rất mới mẻ. Các học thuyết lý luận kiến trúc đương đại 
chủ yếu đang hướng đến những lối DG cấu trúc thuần túy của kiến trúc 
mà quên đi bản thể sống và trải nghiệm của con người. Do vậy: 

1. Cần xem xét HTH như một diễn ngôn trong lý luận kiến trúc 
ở Việt Nam, để có hướng tiếp cận và nghiên cứu phù hợp. 
Thông qua các hoạt động giảng dạy trong môi trường đại học 
cũng như nghiên cứu cao hơn 

2. Cần có những nghiên cứu liên ngành đa ngành với các ngành 
khoa học xã hội khác như triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý.. 
để kiến trúc tìm ra những hướng đi mới đa dạng và phong phú 
hơn. 
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