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PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Từ ngày xưa, dân tộc Việt Nam luôn tự hào có truyền thống văn hiến. 

Nho giáo du nhập vào nước ta từ Trung Quốc, trở thành giáo lý, phong 

tục và nguyên tắc cai trị, có lúc trở thành chính đạo độc tôn. Văn Miếu 

được xây dựng để thờ cúng Khổng Tử, các vị tiên hiền của Nho giáo, 

Tứ Phối và thất thập nhị hiền. Ngày nay, Văn Miếu đã trở thành một 

di tích đánh dấu thời kỳ thịnh trị của Nho giáo. Nho giáo tuy không 

còn là quốc giáo nhưng các tư tưởng về đạo đức và lối sống của nhà 

Nho, kết hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đã kết tinh thành nền 

tảng vững chắc trong đời sống tinh thần của người Việt Nam hôm nay. 

Từ trước đến nay, có rất ít công trình nghiên cứu khoa học liên quan 

đến Nho giáo nói chung và kiến trúc Văn Miếu nói riêng, đặc biệt tại 

Nam bộ. Chưa có tài liệu nào nghiên cứu một cách hệ thống, tổng hợp 

về đặc điểm kiến trúc Văn Miếu tại Nam bộ. Chính vì thế, đề tài nghiên 

cứu “KIẾN TRÚC VĂN MIẾU NAM BỘ” sẽ đáp ứng được nhu cầu 

nhận diện và hệ thống hóa những đặc điểm của kiến trúc Văn Miếu tại 

Nam bộ, góp phần tạo nguồn tài liệu cơ sở, giúp các cơ quan, tổ chức 

liên quan có cái nhìn bao quát về thể loại công trình, từ đó có hướng 

quản lí, phát triển và bảo tồn trùng tu phù hợp. 

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

Kiến trúc Văn Miếu đã trải qua gần 10 thế kỷ hình thành và phát triển. 

Nho giáo được thể hiện rõ nhất trong quyển “Nho giáo”  của Trần 

Trọng Kim tái bản năm 2019. Những nghiên cứu có liên quan đến đề 

tài kiến trúc Văn Miếu phải kể đến là “Di Tích Kiến Trúc Nghệ Thuật 

Việt Nam” của tác giả Hoàng Duy ra đời năm 2018; “Di Tích Lịch 
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Sử Văn Hóa Việt Nam” của tác giả Nguyễn Lan Phương xuất bản vào 

năm 2018; quyển “Văn Miếu Thăng Long - Hà Nội”  tiến sĩ Nguyễn 

Thị Chân Quỳnh cũng đã cho ra đời vào năm 2017; quyển “Kiến trúc 

Cố đô Huế” của tác giả Phan Thuận An xuất bản năm 1995. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học có hội thảo “Văn Miếu 

- Quốc tử giám Hà Nội và hệ thống di tích Nho học Việt Nam” ngày 

13-1-2009 và hội thảo “Trường Quốc Tử Giám Thăng Long và các 

Trung tâm Nho học ở Việt Nam” ngày 04/5/2012 đều do Trung tâm 

hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. 

Về kiến trúc Văn Miếu Nam bộ, chỉ có Luận văn Thạc sĩ “Kiến trúc 

Văn Miếu Trấn Biên – Biên Hòa” năm 2012 của Nguyễn Thị Tố Nga. 

Đa phần các nghiên cứu, ấn phẩm chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu về 

Nho giáo, các lễ nghi, Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội và các địa 

bàn lân cận mà chưa xoáy sâu vào kiến trúc Văn Miếu tại Nam bộ. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là (i) Nhận diện và hệ thống hóa 

những đặc điểm của kiến trúc Văn Miếu Nam bộ; (ii) Định hướng 

giải pháp quản lý và bảo tồn kiến trúc Văn Miếu Nam bộ. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là kiến trúc Văn Miếu trên địa bàn Nam bộ. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Về không gian: toàn vùng Nam bộ, cụ thể là Văn Miếu Trấn 

Biên – Biên Hòa (Đồng Nai), Văn Thánh Miếu – Cao Lãnh (Đồng 

Tháp) và Văn Thánh Miếu – Vĩnh Long (Vĩnh Long). 

- Về thời gian: tính từ năm 1070 cho đến nay; 
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- Về thể loại nghiên cứu: loại hình kiến trúc Văn Miếu. 

5. Nội dung nghiên cứu 

Đặc điểm của các loại hình kiến trúc Văn Miếu Nam bộ sẽ được làm 

sáng tỏ qua những nội dung chính sau: 

- Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Nho giáo tại 

Trung Hoa, quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam và tại khu 

vực nghiên cứu. Lược sử hình thành và phát triển của các loại hình 

kiến trúc Văn Miếu. 

- Phân tích các yếu tố tác động đến kiến trúc Văn Miếu tại 

Nam bộ như tự nhiên, lịch sử - văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng. Nghiên 

cứu các cơ sở pháp lý, cơ sở lý thuyết, cơ sở thực tiễn trong công tác 

quản lý và bảo tồn kiến trúc Văn Miếu Nam bộ. 

- Những đặc điểm của từng kiến trúc Văn Miếu tại Nam bộ sẽ 

được làm sáng tỏ từ quy hoạch đến kiến trúc công trình và cả vật liệu, 

kết cấu và trang trí. Từ đó, hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc Văn Miếu 

Nam bộ đưa ra những điểm giống nhau và khác biệt, tạo nguồn cơ sở 

định hướng các giải pháp quản lý và bảo tồn di tích. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu ban đầu, luận văn đã kết hợp sử dụng một số 

phương pháp sau: phương pháp thu thập thông tin, phương pháp khảo 

sát điền dã, phương pháp hệ thống hóa – thống kê, phương pháp so 

sánh, phương pháp phân tích – tổng hợp. 

PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHO GIÁO VÀ CÔNG TRÌNH 

VĂN MIẾU 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nho giáo 
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1.1.1. Các khái niệm 

Nho giáo là học thuyết mà người học đạo đều cố gắng rèn luyện bản 

thân, đem kiến thức của mình phục vụ cho xã hội, ích nước lợi dân. 

Khổng Tử (551 TCN – 479 TCN) là tỵ tổ của Nho giáo. 

Vạn thế sư biểu (Người thầy của mười ngàn thế hệ) là danh hiệu được 

người đời dùng để gọi một cách tôn kính Khổng Tử, Chu Văn An. 

▪ Học trò của Khổng Tử: (i) Tứ Phối là bốn vị cao đồ của Khổng 

Tử: Nhan Hồi, Tăng Sâm, Khổng Cấp, Mạnh Kha; (ii) Thập nhị hiền 

là tên gọi chung 12 người học trò của Khổng Tử; (iii) Thất thập nhị 

hiền (Tiên Nho) là tên gọi chung 72 người học trò của Khổng Tử.  

▪ Tác phẩm của Khổng Tử: (i) Ngũ Kinh là các tác phẩm ghi chép 

cái đạo của Nho thánh thời xưa; (ii) Tứ thư được chia ra từ kinh Thư 

có nội dung bao hàm các lời dạy của các đời vua chúa. 

▪ Các đạo lý và quan điểm sống của Nho giáo: (i) Ngũ Luân theo 

quan điểm của Nho giáo là năm mối quan hệ: Quân thần, phụ tử, phu 

phụ, huynh đệ và bằng hữu; (ii) Tam cang Ngũ thường - Tam tùng 

Tứ đức là quan điểm giáo huấn của Nho giáo, là tiêu chí phấn đấu và 

cán cân đánh giá con người bất kể nam nữ, sang hèn. 

1.1.2. Lịch sử Nho giáo Trung Quốc 

Cuối đời Xuân Thu (khoảng thế kỷ thứ VI TCN), Khổng Tử mới phát 

huy cái học thuyết Nho gia. Đến thời nhà Hán mới được gọi là Nho 

giáo. Từ đời Lưỡng Hán đến tận đời Đường, không được phát huy. 

Đến đời Tống bị ảnh hưởng, lấn áp bởi Phật học và Lão học.  Đến đời 

Minh, Nho giáo mới thịnh hành. Đến đời nhà Thanh, Nho giáo bị phân 

chia và cuối cùng trở thành phái Tân học. Đến nay thì chỉ còn là chuẩn 

mực đạo đức của các mẫu người lý tưởng. 
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1.1.3. Lịch sử Nho giáo Việt Nam 

a. Quá trình du nhập và phát triển của Nho giáo tại Việt Nam 

Nho giáo được du nhập vào Việt Nam qua sự xâm lược của nhà Hán. 

Thời Ngô, Đinh, Lý, Tiền Lê, Nho giáo không phát triển. Nhà Lý, Nho 

giáo đã được coi trọng, tuy nhiên không được như Phật giáo. Năm 

1070, Văn Miếu đầu tiên được xây dựng tại Thăng Long. Đời nhà 

Trần, mở khoa thi tam giáo (Nho, Lão, Phật), giảng dạy Tứ thư - Ngũ 

kinh. Từ nhà Lê đến nhà Nguyễn, Nho giáo hưng thịnh, trở thành quốc 

giáo. Năm 1915, ảnh hưởng văn hóa phương, Nho giáo dần suy tàn. 

b. Đặc trưng của Nho giáo Việt Nam 

Đặc trưng của Nho giáo Việt Nam thể hiện qua tinh thần yêu, cải tiến 

chữ Hán thành chữ Nôm để chuyển tải văn hoá đặc trưng, thể hiện sự 

độc lập không phụ thuộc vào phong kiến phương Bắc. 

1.2. Sự hình thành và phát triển kiến trúc Văn Miếu 

1.2.1. Hình thành kiến trúc Văn Miếu tại Trung Quốc 

Khổng miếu Khúc Phụ là công trình thuộc thể loại kiến trúc Văn Miếu 

đầu tiên được xây dựng tại Khúc Phụ, Sơn Đông, Trung Quốc. Các 

cấu trúc chính gồm: Linh Tinh môn, Thánh Thời môn, Hoằng Đạo 

môn, Đại Trung môn, Thập Tam bi đình, Đại Thành Môn, Khuê Văn 

Các, Hạnh Đàn, Lưỡng Vũ, Đại Thành Điện, Tẩm điện (Hình 1.2). 

1.2.2. Quá trình du nhập và phát triển của kiến trúc Văn Miếu tại 

Việt Nam 

Năm 1070, Lý Thánh Tông xây dựng Văn Miếu đầu tiên ở Thăng 

Long, thể hiện sự tôn sùng Khổng Tử, thờ cúng các vị tiên hiền của 

Nho giáo. Quần thể kiến trúc Văn Miếu – Quốc Tự Giám gồm các 

hạng mục: Nghi môn ngoại, Văn Miếu Môn, Đại Trung Môn, Khuê 

Văn Các, Hồ Văn, Hai dãy Nhà bia tiến sĩ và Thiên Quang Tĩnh, Đại 
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Thành Môn, Đại bái, Điện Đại Thành, Khu Thái học. Theo thống kê 

thì chỉ còn 10 kiến trúc Văn Miếu còn tồn tại đến ngày nay (Bảng 1.1). 

1.3. Tổng quan về Văn Miếu Nam bộ 

Văn Miếu Nam bộ chỉ còn 3 công trình là Văn Miếu Trấn Biên (Biên 

Hòa), Văn Thánh Miếu (Cao Lãnh), Văn Thánh Miếu (Vĩnh Long). 

1.1.1 Sơ lược về Văn Miếu Trấn Biên – Biên Hòa 

Văn Miếu Trấn Biên – Biên Hòa là công trình đầu tiên được xây dựng 

tại Nam Bộ (năm 1716). Năm 1794, Văn Miếu Trấn Biên được trùng 

tu và mở rộng quy mô. Năm 1861, Pháp tàn phá hoàn toàn. Năm 1998, 

Văn Miếu Trấn Biên đã được khởi công khôi phục lại trên nền đất cũ 

tại thuộc phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và hoàn 

thiện vào năm 2002. Văn Miếu Trấn Biên đã được Bộ Văn hóa công 

nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ tháng 9 năm 2016. 

1.1.2 Sơ lược về Văn Thánh Miếu – Cao Lãnh 

Ban đầu, Văn Miếu được đặt tại thôn Mỹ Trà, tổng Phong Thạnh, 

huyện Kiến Phong, phủ Kiến Tường, tỉnh Định Tường. Năm 1878, 

Văn Thánh Miếu được di dời về đường Lý Thường Kiệt, phường 1, 

thành phố Cao Lãnh cho đến nay. Khoảng từ năm 1935 đến năm 1940, 

công trình được trùng tu. Năm 1951, Văn Thánh Miếu hoang phế. Sau 

năm 1975, Văn Thánh Miếu được chọn làm thư viện của tỉnh. Ngày 

nay, khu vực xung quanh Văn Thánh Miếu được xây dựng thành Công 

viên Văn Miếu. Văn Thánh Miếu Cao Lãnh đã được xếp hạng là di 

tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh từ ngày 20/4/2001. 

1.1.3 Sơ lược về Văn Thánh Miếu – Vĩnh Long 

Văn Thánh Miếu Vĩnh Long tọa lạc tại làng Long Hồ, tổng Long An, 

huyện Vĩnh Bình (nay thuộc phường 4, thành phố Vĩnh Long). Văn 

Thánh Miếu được xây dựng từ 1864 đến 1866, nhằm đề cao Nho giáo, 
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thờ cúng Khổng Tử. Qua 6 lần trùng tu, tôn tạo vào các năm 1872, 

1903, 1914, 1933, 1963 và 1994. Hiện nay, Văn Miếu Vĩnh Long được 

Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia theo 

Quyết định số 0557/QÐ ngày 25-3-1991. 

Kết luận chương 1 

Nho giáo Việt Nam tuy được du nhập từ Trung Quốc nhưng thời kỳ 

hưng thịnh lại kéo dài hơn và kết thúc chậm hơn so với Nho giáo 

Trung Quốc (Sơ đồ 1.1). Tuy nói Nho giáo ngày nay đã suy vong 

nhưng hình ảnh kiến trúc Văn Miếu sừng sững lại chứa đựng giá trị 

của nền giáo dục thời phong kiến. Ở vùng Nam bộ, hiện nay chỉ còn 

tồn tại 3 kiến trúc Văn Miếu là Văn Miếu Trấn Biên (Biên Hòa), Văn 

Thánh Miếu (Đồng Tháp) và Văn Thánh Miếu (Vĩnh Long). 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM 

KIẾN TRÚC VÀ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN KIẾN 

TRÚC VĂN MIẾU NAM BỘ 

2.1. Yếu tố tự nhiên 

2.1.1. Vị trí, địa hình  

Vị trí địa lý và địa hình khá bằng phẳng nên việc thi công dễ dàng, 

thuận lợi. Cấu tạo địa chất đa phần là đất phù sa nên nền móng được 

gia cố. Hệ thống sông ngòi chằng chịt kết hợp với cao trình khu vực 

xây dựng các Văn Miếu khá thấp nên các công trình được nâng cao 

nền, trồng nhiều cây và xây hồ chứa nước tránh lũ (Hình 2.2). 

2.1.2. Khí hậu 

Nam bộ có khí hậu tương đối ôn hoà, lượng mưa dồi dào nên hình thức 

mái có độ dốc phù hợp. Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình tương đối 

cao, bức xạ dồi dào khiến việc thông gió chiếu sáng được chú trọng. 

2.1.3. Tài nguyên thiên nhiên 
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Tài nguyên rừng phong phú nên đa phần Văn Miếu ở Nam bộ được 

xây dựng từ gỗ (Hình 2.4). Tài nguyên khoáng sản phong phú đáp ứng 

đầy đủ cho xây dựng, chế tạo gốm, ngói trang trí trong các công trình 

Văn Miếu. Hệ thống sông hồ, kênh rạch phát triển cũng tạo nên nét 

đặc trưng của vùng sông nước từ đó dẫn đến Văn Miếu đều được thiết 

kế có hồ chứa nước mưa (Hình 2.5). 

2.2. Yếu tố lịch sử - văn hóa 

2.2.1. Lịch sử hình thành Nam bộ  

Nam bộ chia làm 3 giai đoạn hình thành phát triển: giai đoạn Cổ trung 

đại (từ đầu đến Thế kỷ XVII), giai đoạn Cận đại (Từ thế kỷ XVII đến 

thế kỷ XIX), Giai đoạn Hiện đại (Từ thế kỷ XIX đến nay). Đến nay , 

Nam bộ có 19 tỉnh và thành phố được chia làm 2 tiểu vùng (Bảng 2.1). 

2.2.2. Văn hóa Nam bộ 

Nam bộ là vùng đất đa dân tộc. Trong đó, văn hóa người Hoa và văn 

hóa phương Tây là hai nền văn hóa có tác động lớn và ảnh hưởng nhất 

trong văn hóa Nam bộ cũng như các công trình kiến trúc. 

2.3. Yếu tố tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh 

2.3.1. Tôn giáo  

Nam bộ là một vùng đất đa tộc người, với đầy đủ bốn loại hình tôn 

giáo đa thần và độc thần, nội sinh và ngoại sinh. Tín ngưỡng nền tảng 

chính của các tôn giáo Nam bộ vẫn là tục thờ ông bà tổ tiên, Nho giáo 

và Phật giáo. Với hoàn cảnh chịu ảnh hưởng của chiến tranh, Nho giáo 

tại Nam bộ đã bị biến thể, tiếp biến, giao thoa với các tôn giáo khác 

tạo nên một văn hóa, tư tưởng đặc thù riêng của cư dân Nam bộ. 

2.3.2. Truyền thống tôn sư trọng đạo và vai trò của Văn Miếu trong 

đời sống văn hóa Nam bộ 

2.3.2.1  Truyền thống tôn sư trọng đạo 
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“Tôn sư trọng đạo” không những là vấn đề đạo đức mà còn là một 

truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam. 

2.3.2.2  Vai trò của Văn Miếu trong đời sống văn hóa Nam bộ 

Các công trình kiến trúc Văn Miếu Nam bộ có vai trò là nơi thờ cúng, 

tổ chức dân hương là chính, các hoạt động học tập và tham quan du 

lịch cũng được diễn ra tuy nhiên vẫn chưa phát triển. 

2.3.3. Những triết lý của người dân Nam bộ ảnh hưởng trong kiến 

trúc Văn Miếu 

2.3.3.1  Triết lý âm dương 

Triết lý âm dương có ý nghĩa rất cụ thể và thiết thực trong nhận thức 

của người Nam bộ từ rất lâu, đã được vận dụng vào hình thái và biểu 

tượng trong kiến trúc Văn Miếu Nam bộ. Nội dung cơ bản của triết lý 

này là mọi sự vật, hiện tượng đều có sự kết hợp và chuyển hóa lẫn 

nhau và vận hành theo hai quy luật cơ bản là quy luật về bản chất của 

các thành tố và quy luật về quan hệ giữa các thành tố. 

2.3.3.2  Quan điểm “Tam tài – Ngũ hành” và “Tứ tượng – Bát quái” 

Triết lý âm dương là cơ sở để xây dựng lên hai hệ thống triết lý khác 

đó là hệ thống “Tam tài – Ngũ hành” và “Tứ tượng – Bát quái”. Tam 

tài là khái niệm được đưa ra từ mối liên hệ giữa 3 thành phần cấu tạo 

nên vũ trụ: Thiên – Địa – Nhân (Sơ đồ 2.1). Ngũ hành gắn liền với 

triết lý âm - dương và được thể hiện dưới dạng thể tính, bao gồm: 

Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ (Sơ đồ 2.2). Tứ tượng trải qua quá trình 

hình thành từ hư vô sinh Thái cực, từ Thái cực sinh ra Lưỡng Nghi với 

các quy định về ký hiệu và biểu diễn Âm – Dương (Sơ đồ 2.3). Bát 

quái là tám quẻ do Phục Hy vạch thêm một vạch Lưỡng Nghi trên mỗi 

thành tố của Tứ Tượng tạo thành (Hình 2.12). Văn miếu là nơi thờ 

cúng Khổng Tử - người đã cống hiến trong sự phát triển của Kinh 
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Dịch. Do đó, Kiến trúc Văn miếu mang theo quan niệm “Tứ tượng – 

bát quái” dung hòa với triết lý “Tam tài – Ngũ hành” tạo nên bản giao 

thoa văn hóa cho kiến trúc Văn miếu Nam bộ. 

2.4. Các cơ sở trong công tác quản lý và bảo tồn kiến trúc Văn 

Miếu Nam bộ 

2.4.1. Cơ sở pháp lý 

Kiến trúc Văn Miếu là một loại hình kiến trúc cổ mà đa số đều được 

công nhận di tích. Chính vì thế, các cơ sở pháp lý trong công tác quản 

lý và bảo tồn kiến trúc Văn Miếu Nam bộ được thể hiện qua luật di 

sản văn hóa của Việt Nam; quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích 

lịch sử văn hóa và các văn bản liên quan đến công tác quản lý và bảo 

tồn kiến trúc của Văn Miếu ở từng địa phương. 

2.4.2. Cơ sở lý thuyết 

Cơ sở lý thuyết trong công tác quản lý, bảo tồn và trùng tu di tích lịch 

sử có 2 nguyên tác cơ bản. Thứ nhất là nguyên tắc bảo quản. Đây là 

phương pháp trùng tu đặc biệt có tính chất bao trùm nhất. Thứ hai là 

nguyên tắc trùng tu. Nguyên tắc này bao gồm 2 phương pháp là 

phương pháp trùng tu từng phần và phương pháp trùng tu toàn bộ. 

2.4.3. Cơ sở thực tiễn 

Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia có điểm tương đồng với Việt 

Nam. Qua việc tìm hiểu các cơ sở thực tiễn về công tác quản lý, bảo 

tồn di tích, rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó các giải pháp có thể áp 

dụng cho Văn Miếu Nam bộ được định hướng là nghiên cứu toàn diện 

về di sản gìn giữ tối đa nguyên gốc, tổ chức các lễ hội, vui chơi, văn 

hóa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, lưu giữ hình ảnh. 

Kết luận chương 2 

Cơ sở về điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến các hạng mục công trình 
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Văn Miếu. Chiều dài lịch sử - văn hóa Nam bộ, vừa tạo sự giao thoa 

với văn hóa tạo nên một nét đặc trưng, vừa là nguyên nhân khiến các 

Văn Miếu Nam bộ bị tàn phá, xuống cấp và không còn được nguyên 

vẹn. Đặc điểm công trình thể hiển qua nét đẹp về triết lý âm dương và 

quan niệm “Tứ tượng – bát quái” dung hòa với triết lý “Tam tài – 

Ngũ hành”. Tất cả các Văn Miếu Nam bộ đều là di tích lịch sử văn 

hóa. Các cơ sở pháp lý, cơ sở lý thuyết và cơ sở thực tiễn sẽ trở thành 

căn cứ trong việc định hướng các giải pháp phù hợp về bảo tồn, trùng 

tu loại hình kiến trúc Văn Miếu Nam bộ. 

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC VĂN MIẾU NAM BỘ 

3.1. Nhận diện các đặc điểm kiến trúc Văn Miếu Nam bộ 

3.1.1. Đặc điểm kiến trúc Văn Miếu Trấn Biên – Biên Hòa 

3.1.1.1  Quy hoạch chung và bố cục tổng thể 

Văn Miếu Trấn Biên có tổng diện tích 20685,9m2, tọa lạc tại phường 

Bửu Long, Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Thế đất trải dài theo 

hướng Bắc – Nam theo 3 quan niệm là “thánh nhân nam diện nhi trị”, 

“Tam tài – Ngũ hành” và “tọa sơn hướng thủy”. Hiện nay, di tích bao 

gồm 11 hạng mục, được bố trí cân đối qua trục thần (Hình 3.1). 

3.1.1.2  Kiến trúc công trình 

Văn Miếu Môn là lối vào chính, đặt ở đầu khu đất, nằm trên trục thần 

đạo. Cổng được thiết kế dạng cổng tam quan, có dạng hình chữ nhật 

với tổng diện tích là 32,48m2; dưới to trên nhỏ, bốn mặt có lan can. 

Công trình có 2 tầng mái ở trên lối vào chính và 1 tầng mái ở trên lối 

vào phụ. Mái dốc bốn phía, lợp ngói âm dương (Hình 3.2). 

Nhà bia là nơi đặt bia đá khắc nội dung khái quát về truyền thống văn 

hóa, giáo dục của dân tộc và vùng đất Biên Hòa, có diện tích 67m2, 

kiến trúc gồm 4 cột tròn đỡ mái, bốn phía trống không (Hình 3.3).  
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Khuê Văn Các mang biểu tượng của văn chương, với có diện tích 

75,69m2 được xây dựng theo lối kiến trúc trùng diềm, hai tầng, tám 

mái, bốn trụ cột. Tường xây gạch, cả bốn mặt đều trổ một cửa tròn 

nằm giữa khung hình vuông thể hiện triết lý âm – dương (Hình 3.4). 

Thiên Quang Tĩnh là một hồ nước hình vuông, có diện tích 1444m2. 

Ba mặt hồ được bao bọc bởi lan can, mặt còn lại được thiết kế có tam 

cấp đi xuống hồ, phần thành hồ còn lại ốp đá xanh (Hình 3.5). 

Nhà Đề danh bố cục theo hình chữ Nhất gồm 5 gian 2 chái với tổng 

diện tích 401,6m2. Mái dốc 4 phía, lợp ngói âm dương. Công trình 

dùng để ghi danh tôn vinh những hiền tài (Hình 3.6a,b). 

Nhà truyền thống nằm đối diện và giống hệt Nhà Đề danh, là nơi 

trưng bày hình ảnh và sản phẩm thủ công truyền thống (Hình 3.7a,b). 

Đại Thành Môn có 3 cổng. Đại Thành Môn là cổng chính nằm ở giữa, 

dạng cổng tam quan. Ngọc Chấn môn - Kim Chấn Môn là hai cổng 

phụ nằm đối xứng hai bên (Hình 3.8). 

Nhà bia Khổng Tử là nơi thờ cúng Khổng Tử, có diện tích 34,44m2, 

kiến trúc đơn giản gồm 2 cột tròn đế trụ vuông đỡ máim(Hình 3.9). 

Nhà Bái Đường được tổ chức bố cục mặt bằng hình chữ Nhất với tổng 

diện tích 989m2, được thiết kế kiến trúc nhà ba gian hai chái. Công 

trình có 3 tầng mái, dốc bốn phía, có cổ lầu, lợp ngói âm dương (Hình 

3.10a,b,c). Gian giữa là khu vực thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai bên 

trái phải thờ 10 vị danh nhân văn hóa, giáo dục. 

Nhà Văn vật khố bao gồm 5 gian, bố cục theo hình chữ Nhất, với 

diện tích 181,7m2. Mái dốc bốn phía, lợp ngói âm dương. Công trình 

là nơi trưng bày sản phẩm và tôn vinh các nghệ nhân (Hình 3.11a,b). 

Nhà Thư khố nằm đối diện và giống như Nhà Văn vật khố. Công trình 
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là nơi lưu giữ, trưng bày các thư tịch cổ, quý hiếm (Hình 3.12a,b). 

3.1.2. Đặc điểm kiến trúc Văn Thánh Miếu – Cao Lãnh 

3.1.2.1  Quy hoạch chung và bố cục tổng thể 

Văn Thánh miếu – Đồng Tháp tọa lạc tại đường Lý Thường Kiệt, 

phường 1, thành phố Cao Lãnh, nằm trong khuôn viên công viên Văn 

Miếu có tổng diện tích khoảng 4ha. Thế đất trải dài theo hướng Tây 

Nam – Đông Bắc theo quan niệm “tọa sơn hướng thủy”. Hiện nay, di 

tích bao gồm 3 hạng mục, bố trí cân đối qua trục thần (Hình 3.13). 

3.1.2.2  Kiến trúc công trình 

Văn Miếu Môn là lối vào chính, nằm ở đầu khu đất, trên trục thần 

đạo. Cổng dạng tam quan bằng bê tông cốt thép, quét sơn trắng; 2 tầng 

mái ở trên lối vào chính và 1 tầng mái ở trên lối vào phụ. Mái dốc bốn 

phía, có cổ lầu, lợp ngói âm; diềm mái nổi hình bông cúc (Hình 3.14). 

Đại Thành Điện nằm ở giữa công viên Văn Miếu, cụm 3 hạng mục 

Khổng Miếu, Tả - Hữu Vu tạo thành hình chữ Nhất (Hình 3.15a,b,c).  

Khổng Miếu có mặt bằng hình vuông, sàn lót gạch men, tường xây 

gạch sơn trắng, sảnh đón có mái che. Khung nhà bằng bê tông cốt thép. 

Mái có 2 tầng, mái dóc 4 phía có cổ lầu, đầu đao uốn cong, lợp ngói 

âm dương. Tả Vu - Hữu Vu có mặt bằng hình chữ nhật. Khung chịu 

lực là bê tông cốt thép, sàn lót gạch men, tường gạch sơn trắng, bị ảnh 

hưởng bởi kiến trúc hiện đại. Mái bằng được sử dụng như sân thượng. 

Hiện nay, Đại Thành Điện đang bị bỏ trống, chưa có mục đích sử dụng. 

Hồ Khổng Tử nằm giữa công viên Văn Miếu, dạng hình chữ U bao 

bọc toàn bộ phía sau di tích. Hồ được sử dụng để trữ nước vào mùa 

mưa chống ngập lũ cho cả khu vực. 

3.1.3. Đặc điểm kiến trúc Văn Thánh Miếu – Vĩnh Long 
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3.1.3.1  Quy hoạch chung và bố cục tổng thể 

Tổng thể khuôn viên di tích có diện tích 9150m2, tọa lạc tại khóm 3, 

đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Thế đất trải dài theo hướng Tây Nam – Đông Bắc theo quan niệm “tọa 

sơn hướng thủy”. Hiện nay, di tích bao gồm 9 hạng mục (Hình 3.16).  

3.1.3.2  Kiến trúc công trình 

Văn Môn Miếu là lối vào chính, đặt ở vị trí đầu khu đất, nằm trên trục 

thần đạo. Cổng được thiết kế dạng tam quan bằng bê tông cốt thép, 

quét sơn trắng; 2 tầng mái ở trên lối vào chính và 1 tầng mái ở trên lối 

vào phụ. Mái dốc bốn phía, có cổ lầu, lợp ngói âm dương (Hình 3.17). 

Tả - Hữu Môn là hai lối vào phụ. Hữu Môn xây dựng theo mô hình 

của Văn Miếu Môn những chỉ có một lối vào. Tả Môn được tạo dạng 

trụ biểu đơn giản, cánh cửa bằng sắt, ít được sử dụng. 

Hệ thống bia đá nằm chính giữa trên trục thần đạo bao gồm: kỳ đài, 

3 tấm bia đá và hai hàng sao cổ thụ hai bên, lát đá xanh (Hình 3.18). 

Văn Xương Các được xây dựng theo kiểu kiến trúc “trùng thiềm điệp 

ốc”, dạng nhà vuông có diện tích 144m2. Mái có hai tầng lợp ngói âm 

dương (Hình 3.19a,b,c). Tầng trên để thờ 3 vị Văn Xương Đế Quân. 

Tầng dưới là nơi nghỉ ngơi khi đến lễ cúng tế Đức Khổng Tử. 

Nhà khách là nơi nghỉ ngơi cho khách viếng. Mặt bằng hình vuông 

với tổng diện tích 90,25m2. Công trình theo kiến trúc nhà ba gian, nền 

lát gạch tàu, mái dốc bốn phía, lợp ngói (Hình 3.20). 

Nhà khói dùng để nấu ăn thiết đãi khách. Mặt bằng hình chữ L với 

tổng diện tích 60,225m2, nền lát gạch tàu.Mái dốc hai phía, lợp ngói 

âm dương. Tường xây gạch, kết cấu bê tông cốt thép (Hình 3.21). 

Hồ Nhật - Nguyệt có dạng hình vuông, kè đá, trên là lan can sắt sơn 
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màu đỏ, vừa mang triết lý âm – dương, vừa mang tính triết lý Nho học. 

Đại Thành Điện mặt bằng hình chữ Đinh với Khổng Miếu nằm ở giữa 

dùng để thờ cúng Khổng Tử và Thập nhị hiền triết, hai bên Tả Vu - 

Hữu Vu thờ Thất thập nhị hiền. Khổng Miếu có dạng hình vuông, xây 

tường gạch. Mái có 2 tầng, dóc 4 phía có cổ lầu, lợp ngói âm dương. 

Kết cấu chịu lực chính là khung gỗ. Tả Vu - Hữu Vu chỉ có một gian 

được xây dựng bằng bê tông, mái dạng tường hồi bít đốc lợp ngói âm 

dương, vách xây tường, nền lát gạch tàu (Hình 3.22a,b,c). 

3.2. Hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc Văn Miếu Nam bộ 

3.2.1 Những đặc điểm chung của kiến trúc Văn Miếu Nam bộ 

Hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc Văn Miếu Nam bộ đưa ra cái nhìn 

tổng quát từ quy hoạch chung và bố cục tổng thể (Bảng 3.1), kiến trúc 

công trình đến kết cấu, vật liệu và trang trí (Bảng 3.2 và Bảng 3.3). 

3.2.1.1  Quy hoạch chung và bố cục tổng thể 

Văn Miếu Nam bộ được đặt ở vị trí có cảnh quan đẹp, hội tụ phong 

thủy theo quan niệm “tọa sơn hướng thủy”. Mặt bằng tổng thể thường 

có dạng hình chữ nhật, bố cục qua trục thần đạo thể hiện triết lý âm – 

dương. Tổng số các hạng mục ở mỗi công trình khác nhau, nhưng đều 

là số lẻ, thể hiện quan điểm “Tam tài – Ngũ hành” và có 3 khối chức 

năng chính, bao gồm Văn Miếu Môn, Đại Thành Điện và hồ nước. 

3.2.1.2  Kiến trúc công trình 

Văn Miếu Môn là lối chính, thiết kế dạng cổng tam quan. Mặt bằng 

hình chữ nhật, được tổ chức theo hình chữ Nhất. Số tầng cao từ 1 đến 

2 tầng, có gác hoặc không có gác. Bố cục mặt đứng trên nhỏ dưới to, 

đối xứng qua trục đứng. Công trình có 2 tầng mái ở trên lối vào chính 

và 1 tầng mái ở trên lối vào phụ. Mái dốc 4 phía, lợp ngói âm dương, 

có cổ lầu hoặc không có cổ lầu. Công trình được xây bằng bê tông cốt 
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thép, cửa gỗ. Các đầu đao được trang trí phù điêu. Đỉnh mái có trang 

trí “lưỡng long tranh châu”. 

Đại Thành Điện đặt ở cuối khu đất, nằm trên trục thần đạo thể hiện 

triết lý âm - dương. Bố cục mặt bằng dạng hình chữ Nhất hoặc chữ 

Đinh. Có 2 không gian sử dụng: gian chính và gian phụ, với chức năng 

thờ nhân vật có sức ảnh hưởng tư tưởng chính trị. Bố cục mặt đứng 

trên nhỏ dưới to, đối xứng qua trục đứng. Mái gian chính có 2 hoặc 3 

tầng mái, dốc bốn phía có cổ lầu, lợp ngói âm dương. Mái gian phụ có 

dạng chính là mái tường hồi bít đốc bờ mái thẳng hoặc mái bằng. Cửa 

đi và cửa sổ công trình làm bằng gỗ hoặc sử dụng cửa kính khung sắt. 

Kết cấu chịu lực bê tông cốt thép hoặc khung gỗ. Tường gạch, sàn lát 

gạch men hoặc gạch tàu. Các đầu đao uốn cong hoặc không uốn cong, 

được trang trí phù điêu. Đỉnh mái gắn phù điêu hình vân mây, ô vuông 

hình hoa cúc hoặc “lưỡng long tranh châu”. 

Hồ nước là hạng mục vừa mang triết lý âm – dương, triết lý Nho học, 

vừa sử dụng tích trữ nước. Hồ thường có dạng hình vuông, thành hồ 

được kè bằng đá xanh, xung quanh mặt hồ được bao bọc bởi lan can 

bảo vệ, trong hồ được trồng nhiều sen, súng. 

3.2.1.3  Trang trí, vật liệu, màu sắc 

Tường hoa được sử dụng để thông gió và lấy sáng. Trên bức vách, cột 

đều là các tác phẩm điêu khắc gỗ. Các cột hầu hết đều có treo liễn đối, 

liễn khảm xà cừ. Hoành phi với các biểu ngữ được lồng trong bao lam 

được chạm lọng, chạm nổi, chạm chìm khéo léo, tinh vi. Khám thờ 

bằng gỗ sơn son thếp vàng chạm hoa văn. Tủ thờ khảm xà cừ, các bộ 

trường kỷ, ghế chạm hoa trái. Đa số các hạng mục công trình đều quét 

sơn màu vàng hoặc trắng, hệ khung gỗ giữ nguyên màu gỗ tự nhiên. 

3.2.2 Những điểm khác biệt trong kiến trúc các Văn Miếu Nam bộ 



17 

 

 

3.2.2.1  Quy hoạch chung và bố cục tổng thể 

Về quy hoạch chung và bố cục tổng thể, các công trình kiến trúc Văn 

Miếu Nam bộ khác nhau ở một số điểm (Bảng 3.1). Hình dạng khu đất 

chỉ có Văn Thánh Miếu (Vĩnh Long) là 3 cạnh hình chữ nhật, cạnh 

còn lại uốn theo rạnh nhỏ. Hướng khu đất có sự khác biệt là do theo 

quan niệm “tọa sơn hướng thủy”. Hạng mục công trình có số lượng 

cũng như tên gọi khác nhau. Văn Miếu Trấn Biên (Biên Hòa) bao gồm 

tất cả 11 hạng mục, bố trí đăng đối qua trục thần đạo. Văn Thánh Miếu 

(Đồng Tháp) chỉ có 3 hạng mục, nằm trên trục thần đạo. Văn Thánh 

Miếu (Vĩnh Long) có 9 hạng mục, trong đó 6 công trình phụ được bố 

trí lệch về bên trái trục thần đạo.  

3.2.2.2  Kiến trúc công trình 

Văn Miếu Môn gần như giống nhau, một số điểm khác biệt chủ yếu 

về hình thức trang trí đầu đao, phù điêu và cánh cổng tùy theo quan 

điểm thiết kế của người chủ trì xây dựng công trình (Bảng 3.2). 

Đại Thành Điện đóng vai trò chủ đạo trong việc thờ cúng của cả di 

tích, đây cũng là nơi tạo nên sự khác biệt giữa các công trình kiến trúc 

Văn Miếu Nam bộ (Bảng 3.3). Văn Miếu Trấn Biên – Biên Hòa, Đại 

Thành Điện có tên gọi là Nhà Bái Đường, không có Tả - Hữu Vu. Gian 

chính để thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai gian phụ dùng để thờ 10 

vị danh nhân văn hóa, giáo dục. Văn Thánh Miếu – Cao Lãnh, Đại 

Thành Điện đang bỏ hoang chưa có mục đích sử dụng. Tả - Hữu Vu 

có dạng mái bằng. Công trình có nhiều bộ phận bị ảnh hưởng bởi kiến 

trúc hiện đại. Văn Thánh Miếu – Vĩnh Long, Đại Thành Điện được tổ 

chức mặt bằng hình chữ Đinh. Phần mái Tả - Hữu Vu có dạng tường 

hồi bít đốc. Kết cấu chịu lực là khung gỗ, cột gỗ, sàn lót gạch tàu. 

Hồ nước có tên gọi cũng như hình dáng khác nhau (Bảng 3.1). Thiên 
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Quang Tĩnh là tên hồ nước ở Văn Miếu Trấn Biên (Biên Hòa), có hình 

vuông. Hồ nước ở Văn Thánh Miếu (Cao Lãnh) có tên gọi là hồ Khổng 

Tử với dạng hình chữ U bao bọc toàn bộ phía sau di tích. Văn Thánh 

Miếu (Vĩnh Long) bao gồm hai hồ nhỏ hình vuông là Nhật - Nguyệt 

tinh, nằm đối xứng qua trục thần đạo. 

3.2.2.3  Trang trí, vật liệu và màu sắc 

Văn Miếu Trấn Biên (Biên Hòa) có tường sơn vàng nhạt, mái lợp ngói 

xanh ngọc, phù điêu màu xanh dương; kết cấu bê tông cốt thép. Văn 

Thánh Miếu (Cao Lãnh) có tường và mái đều sơn trắng, diềm mái in 

nổi hình bông cúc màu xanh ngọc. Cửa đi, cửa sổ, ô lấy sáng đều là 

kính khung sắt. Văn Thánh Miếu (Vĩnh Long) có tường sơn vàng nhạt, 

bờ mái thẳng không uốn cong đầu đao, lợp ngói màu xanh ngọc. Đỉnh 

mái gắn phù điêu cách điệu hình vân mây, ô vuông trang trí hoa cúc. 

Kết cấu khung, cột, cửa đi, cửa sỗ đều được làm bằng gỗ. 

3.3. Định hướng giải pháp quản lý và bảo tồn kiến trúc Văn 

Miếu Nam bộ 

3.3.1 Định hướng giải pháp bảo tồn, tôn tạo di tích 

3.2.1.1  Văn Miếu Trấn Biên – Biên Hòa 

Ban Quản lý dự án có thể sắp xếp lại không gian thờ cúng cho hợp lý, 

đúng như chức năng ban đầu của công trình. 

3.2.1.2  Văn Thánh Miếu – Cao Lãnh 

Văn Miếu Môn không còn giữ được nguyên vẹn thiết kế ban đầu. Giải 

pháp trùng tu là thực hiện phục hồi, tôn tại. Đại Thành Điện cần thực 

hiện các biện pháp kỹ thuật tu bổ và phục hồi, tổ chức thờ cúng. 

3.2.1.3  Văn Thánh Miếu – Vĩnh Long 

Tả - Hữu Môn đã bị xuống cấp (Hình 3.25), định hướng trùng tu, xây 

mới. Văn Xương Các bị xuống cấp nghiêm trọng, đề xuất gia cố, hạ 
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giải, thay thế và phục hồi. Hồ Nhật - Nguyệt cần thiết nghiên cứu phục 

hồi lại hình dáng ban đầu và thay thế hệ thống lan can. Đại Thành 

Điện đang bị xuống cấp (Hình 3.27a,b), cần được tu bổ, tôn tạo. 

3.3.2 Định hướng giải pháp quản lý và phát huy giá trị di tích 

3.2.2.1  Tổ chức các hoạt động khoa học, giáo dục 

Tổ chức các hoạt động khoa học, giáo dục sẽ hấp dẫn các nhà chuyên 

môn nghiên cứu toàn diện về di sản, tạo được sân chơi bổ ích cho các 

tầng lớp nhân dân và thu hút khách du lịch. Mặt khác, sản phẩm từ các 

cuộc thi, các hoạt động sẽ tạo nguồn tài liệu, tranh ảnh, dữ liệu phục 

vụ cho công tác bảo tồn, trùng tu cũng như phát huy giá trị di tích.  

3.2.2.2  Tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi, văn hóa 

Các hoạt động lễ hội, vui chơi, văn hóa cần được tổ chức thường xuyên 

tạo nguồn thu cho Ban quản lý di tích. Ngoài ra, việc tổ chức các lễ 

hội sẽ tạo ra khuôn mẫu, lâu dần sẽ trở thành thông lệ quen thuộc ăn 

sâu vào trong tâm trí cư dân địa phương từ đó duy trì được các hoạt 

động bổ ích, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta.  

3.2.2.3  Công tác tuyên truyền, quảng bá, lưu giữ hình ảnh di tích 

Công tác tuyên truyền, quảng bá, lưu giữ hình ảnh di tích thông qua 

việc khai thác triển để Internet, các trang mạng xã hội nhằm thông tin 

về các giá trị của di tích vừa để quảng bá hình ảnh đất nước, vừa thu 

hút khách du lịch. Bên cạnh đó, công tác này cũng phải có sự kết hợp 

với các yếu tố thủ công tại chỗ để đạt được hiện quả tốt nhất.  

Kết luận chương 3 

Các đặc điểm của kiến trúc Văn Miếu Trấn Biên (Biên Hòa), Văn 

Thánh Miếu (Cao Lãnh) và Văn Thánh Miếu (Vĩnh Long) đã được 

nhận diện và làm sáng tỏ. Hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc Văn Miếu 

Nam bộ đưa ra cái nhìn tổng quát về sự giống nhau và khác nhau từ 
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quy hoạch chung và bố cục tổng thể (Bảng 3.1), kiến trúc công trình 

đến kết cấu, vật liệu và trang trí (Bảng 3.2 và Bảng 3.3). Từ đó, định 

hướng các giải pháp bảo tồn, tôn tạo di tích đảm bảo phát triển bền 

vững. Hơn nữa, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, khoa học, giáo 

dục; tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi văn hóa và tuyên truyền, 

quảng bá, lưu giữ hình ảnh di tích sẽ phát huy nét đẹp văn hóa truyền 

thống vào phát triển kinh tế – xã hội ở thời kỳ mới. 

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nho giáo Việt Nam được du nhập từ Trung Quốc, phát triển hưng 

thịnh, có lúc đã được đưa lên vị trí quốc giáo cho đến chỉ còn trong 

phạm trù chuẩn mực đạo đức của con người như ngày nay. Kiến trúc 

Văn Miếu chứa đựng giá trị của nền giáo dục thời phong kiến. Kiến 

trúc Văn Miếu đã được xây dựng trên khắp cả nước. Trải qua chiều 

dài lịch sử từ, các Văn Miếu Nam bộ bị tàn phá, xuống cấp và không 

còn được nguyên vẹn, đến nay chỉ còn tồn tại 3 công trình là Văn Miếu 

Trấn Biên (Biên Hòa), Văn Thánh Miếu (Đồng Tháp) và Văn Thánh 

Miếu (Vĩnh Long). Các đặc điểm của từng công trình kiến trúc Văn 

Miếu Nam bộ đã được nhận diện và làm sáng tỏ. Hệ thống hóa đặc 

điểm kiến trúc Văn Miếu Nam bộ đưa ra cái nhìn tổng quát về sự giống 

nhau và khác nhau từ quy hoạch chung và bố cục tổng thể, kiến trúc 

công trình đến vật liệu và kết cấu trang trí. Từ đó, việc định hướng các 

giải pháp bảo tồn, tôn tạo kết hợp với tổ chức các hoạt động văn hóa, 

khoa học, giáo dục; tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi văn hóa và 

tuyên truyền, quảng bá, lưu giữ hình ảnh di tích, đảm bảo sự phát triển 

bền vững của thể loại kiến trúc Văn Miếu Nam bộ.
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