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PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

Huế- thành phố từng là kinh đô Việt Nam thời phong kiến nhà 
Nguyễn, là một vùng đất có bề dày lịch sử hình thành và phát triển 
lâu đời. Vị trí địa lý và hệ thống thủy văn đa dạng, cùng tiến trình 
lịch sử lâu dài làm cho Huế trở thành nơi tích hợp nhiều giá trị vật 
chất và tinh thần của nhiều nền văn hóa. Theo thời gian, chúng bổ 
sung và nâng cao cho nhau, làm nên cái bản sắc, "cái hồn" của văn 
hóa Huế. 

Một trong những nét đẹp văn hóa Huế phải kể đến phong tục 
thờ cúng tổ tiên. Đây là biểu hiện của chuẩn mực đạo đức, lòng hiếu 
thảo, đồng thời là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của 
người dân xứ Huế.  

 Tại Huế, nguồn gốc và lịch sử phát triển của các dòng họ rất 
được coi trọng. Vì dòng họ là cội nguồn gắn kết và tiếp nối của nhiều 
thế hệ. Nó thể hiện tình đoàn kết gắn bó của các thành viên gia tộc 
với nhau. 

Chính vì vậy mà loại hình kiến trúc nhà thờ họ rất phổ biến và 
phát triển. Các dòng họ hay các chi họ đều có một ngôi nhà thờ họ 
riêng cho việc thờ cúng tổ tiên. Đây là loại hình kiến trúc có ý nghĩa 
văn hóa tinh thần rất lớn, vì vừa là nơi tiến hành nghi lễ truyền thống 
để con cháu thể hiện lòng biết ơn các bậc sinh thành, vừa là nơi các 
thành viên họ tộc gặp gỡ, quây quần bên nhau. Hơn thế nữa nhà thờ 
họ còn có các giá trị đa dạng về lịch sử- nghệ thuật. Không gian kiến 
trúc đặc sắc của nó thể hiện văn hóa tín ngưỡng và văn hóa lối sống 
đặc trưng của người Việt, góp phần làm phong phú thêm nền kiến 
trúc đa dạng của Huế. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n


2 
 

Xuất phát từ những ý nghĩa và mục tiêu trên mà đề tài “Tìm 
hiểu giá trị kiến trúc nhà thờ Họ tiêu biểu tại TP Huế” được học 
viên lựa chọn nghiên cứu. 
2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Tác phẩm “700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế” của tác giả 
Nguyễn Đắc Xuân. Tác phẩm “Văn hóa Huế xưa: Đời sống văn 
hóa gia tộc” của tác giả Lê Nguyễn Lưu. 

Luận văn thạc sĩ “Sắc thái văn hóa dân gian trong kiến trúc 
đình làng xứ Huế” của Trình Minh Sơn. Luận văn thạc sĩ “Đặc 
tính VH trong nhà ở dân gian xứ Huế xưa và nay” của Đặng Nhật 
Minh. Luận văn thạc sĩ “Tâm thức người Việt và nhà vườn xứ 
Huế” của Hoàng Thanh Thủy. 

Tác phẩm “Thuật ngữ kiến trúc truyền thống nhà rường Huế” 
của tác giả Nguyễn Thị Thúy Vi và nhiều tác giả khác đã mô tả cụ 
thể hệ kết cấu khung gỗ trong kiến trúc nhà ở truyền thống Huế. 
3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc nhà thờ họ tại thành phố 
Huế.  
- Nhận diện các giá trị kiến trúc nhà thờ họ tại thành phố Huế. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Các nhà thờ họ tại thành phố Huế, từ 

đó tiến hành khảo sát và vẽ ghi đối với 5 công trình nhà thờ 
họ tiêu biểu tại thành phố Huế. 

- Giới hạn không gian: nhà thờ họ tại khu vực thành phố Huế. 
- Giới hạn thời gian: Dựa trên lịch sử quá trình hình thành các 

tộc họ tại thành phố Huế mà học viên lựa chọn nghiên cứu 
các nhà thờ họ được xây dựng từ năm 1300 đến nay. 

http://vicas.org.vn:81/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2814
http://vicas.org.vn:81/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2814


3 
 
5. Nội dung nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên luận văn thực hiện những 
trình tự nghiên cứu như sau: 

- Phân tích đặc điểm lịch sử- tự nhiên- văn hóa tại thành phố 
Huế. 

- Tìm hiểu quá trình lịch sử hình thành các tộc họ, truyền 
thống phong tục thờ cúng tổ tiên tại thành phố Huế. 

- Nghiên cứu một số loại hình kiến trúc đặc trưng của Huế 
như nhà ở truyền thống, đình làng để từ đó rút ra những ảnh 
hưởng của các loại hình này lên kiến trúc nhà thờ họ tại Huế. 

- Xác định các cơ sở lý thuyết để phân tích giá trị công trình 
kiến trúc. 

- Khảo sát hiện trạng (vật thể và phi vật thể) của các nhà thờ 
họ tiêu biểu tại thành phố Huế. 

- Hệ thống hóa đặc điểm và giá trị kiến trúc nhà thờ họ tại 
thành phố Huế. 

6. Phương pháp nghiên cứu 
Trong luận văn này học viên dựa trên một số phương pháp 

nghiên cứu khoa học sau: 
- Phương pháp khảo sát và điền dã. 
- Phương pháp thống kê, phân loại và hệ thống hóa. 
- Phương pháp so sánh. 
- Phương pháp tổng hợp và phân tích. 
- Phương pháp lịch sử và logic. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ THỜ HỌ TẠI THÀNH 
PHỐ HUẾ 
1.1. Một số khái niệm liên quan 
1.1.1. Khái niệm về nhà thờ họ 

Nhà thờ họ hay từ đường là một ngôi nhà dành riêng cho việc 
thờ cúng tổ tiên của một dòng họ hay từng chi họ tính theo dòng cha 
(phụ hệ). Nhà thờ họ phổ biến trong văn hóa người Việt tại khu đồng 
bằng và trung du Bắc Bộ và Trung Bộ.  
1.1.2. Một số khái niệm khác liên quan đến đề tài 

- Nhà rường 
- Nhà vườn Huế 
- Phủ đệ 
- Đình làng  
- Kiến trúc cung đình Huế 

1.2. Tổng quan về quá trình lịch sử hình thành và phát triển 
tại thành phố Huế 
1.2.1. Thời kỳ hình thành đến 1945 

Thành phố Huế trực thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế và nằm ở 
vùng đồng bằng duyên hải miền Trung Việt Nam. Nơi đây từng là 
kinh đô của Việt Nam thời phong kiến dưới triều nhà Nguyễn (1802 
- 1945). 

Theo sách “Đại Nam nhất thống chí”, khi xưa đây là đất Việt 
Thường thị. Đầu thế kỷ 14, công chúa Huyền Trân làm vợ vua 
Chiêm Thành là Chế Mân đổi lấy hai Châu Ô và Châu Lý làm sính 
lễ. Năm 1307, nhà Trần tiếp quản vùng đất mới và đổi tên là Châu 
Thuận và Châu Hóa. Năm 1604, Nguyễn Hoàng đã bỏ cấp 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn_-_Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_duy%C3%AAn_h%E1%BA%A3i_mi%E1%BB%81n_Trung
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_nh%E1%BA%A5t_th%E1%BB%91ng_ch%C3%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/1307
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ho%C3%A0ng
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huyện Điện Bàn thuộc trấn Thuận Hóa, nâng lên thành cấp phủ, sáp 
nhập vào trấn Quảng Nam.  

Năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh ( sau này là Hoàng đế Gia Long) 
đã thành công kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam, làm cho 
Huế trở thành thủ đô đương thời. Sau khi thực dân Pháp nắm được 
quyền kiểm soát Đại Nam, vua Thành Thái đã ban Dụ thành lập thị 
xã Huế. Từ 1929 -1945, vùng đất Thừa Thiên Huế cùng một lúc có 
ba tổ chức hành chính gồm Kinh sư do Đề đốc Kinh thành của triều 
đình trông coi. 
1.2.2. Thời kỳ 1945 đến nay 
     Năm 1946, Huế được tạm coi là thị xã, sáp nhập kinh thành Nội 
vào thành phố Thuận Hóa. Năm 1956, Huế được đặt là thành phố, 
ngang cấp với tỉnh Thừa Thiên, nhưng tỉnh lỵ Thừa Thiên vẫn đặt tại 
Huế. Năm 1967, Nguyễn Cao Kỳ chia thị xã Huế thành ba quận: 
Quận Nhất, Quận Nhì, Quận Ba. Sau năm 1975, thành phố Huế 
được chọn làm tỉnh lỵ tỉnh Bình Trị Thiên. Năm 2010, Thành phố 
Huế có 27 đơn vị hành chính gồm 27 phường. 
1.3. Tổng quan về quá trình lịch sử hình thành các tộc họ tại 
thành phố Huế 

Thông qua gia phả, chúng ta có thể nhận biết quá trình khai thác 
xứ Thuận Hóa qua từng thời kì, bằng cách xác định thời gian hay 
thời điểm các họ tộc di chuyển địa bàn vào đây cư trú.  
1.3.1. Thời Trần - Hồ ( 1307-1428) 
     Một số dấu tích còn lưu lại trong gia phả của các dòng họ cùng 
nhập cư đợt này hiện nay vẫn còn ở Thừa Thiên – Huế như : Họ Hồ 
làng Thế Lại Thượng ở đường Bạch Đằng, thành phố Huế, họ Phan ở 
làng La Vân Thượng ( xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_B%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_%C3%81nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Cao_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Tr%E1%BB%8B_Thi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/2005
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1.3.2. Thời Lê - Mạc ( 1428-1558) 

Năm 1466 Vua Lê Thánh Tông tổ chức cải cách hành chánh tổ 
chức đặt 13 đạo Thừa Tuyên trong cả nước. Một số dòng họ tiêu biều 
cho thời gian này có gia phả và các tư liệu còn lưu lại khá đầy đủ cho 
đến nay, như: Họ Lê ở làng Xuân Hòa, xã Hương Long, thành phố 
Huế; họ Phan ở làng Thanh Phước, xã hương Phong, thị xã Hương 
Trà. 

Cuối Lê đầu Mạc, năm 1527, miền Bắc lại lâm vào tình trạng 
bất ổn. Trái lại vùng Thuận Hóa lại bình yên, nên nhân dân ở đồng 
bằng Bắc Bộ và Thanh Nghệ đã di cư vào Thuận Hóa xây dựng quê 
mới. Đây là đợt di cư tự phát nhưng rất đông đảo, tiêu biểu cho đợt 
di cư này là các dòng họ Nguyễn Đăng ở làng An Hòa, xã Hương Sơ, 
thị xã Hương Trà; họ Võ làng Thái Dương, xã Hải dương, thị xã 
Hương Trà; họ Huỳnh ở làng Long Hồ, xã Hương Hồ, thị xã Hương 
trà… 
1.3.3. Thời Trịnh - Nguyễn và Tây Sơn - Nguyễn (1558-1945) 
 Thời Trịnh- Nguyễn (1558 - 1786) 
Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào Nam cùng các tướng sĩ của ông 

và vợ con của họ, chủ yếu quần cư tại chung quanh dinh Ái Tử ( 
Quảng Trị), một số lính tráng được cử đi đóng giữ các nơi và có 
những người trong số họ sẽ lưu ngụ hay khai canh làng mới. Những 
gia tộc ấy phần nhiều xuất phát từ Thanh Hóa, vùng hoạt động của 
Nguyễn Hoàng trước khi ra đi. 
Một số dòng họ lớn vào thời kì này là: Họ Ðặng - Thanh Lương ;Họ 
Nguyễn Khoa;Họ Nguyễn Cửu. 
 Thời Tây Sơn - Nguyễn ( 1786 – 1945 ) 
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Thời Tây sơn thì đa số các dòng họ này đều xuất phát từ Quảng 
Nam đến Bình Định, như Họ Lê Nhữ làng Mỹ Á ( xã Vinh Giang, 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế), họ Phan làng Mỹ Lợi (xã Vinh 
Mỹ, Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên – Huế), một số dòng Họ ở làng An 
Bằng ( xã Vinh an, Phú Lộc). Năm 1802, khi Vua Gia Long khôi 
phục thành Phú Xuân, ngoài một số người gốc Thuận Hóa là trọng 
thần của triều đình cùng vua trở về, còn có rất nhiều người gốc Nam 
bộ đi theo làm nhiệm vụ rồi định cư luôn, trường hợp như: họ Phạm 
Đăng ( ở phường Kim Long, thành phố Huế), họ Đoàn cũng ở Kim 
Long. 
1.4. Hiện trạng nhà thờ họ tại thành phố Huế hiện nay  
1.4.1. Thực trạng xây dựng nhà thờ họ tại thành phố Huế  

Trải qua thời gian hàng trăm năm tồn tại, chịu nhiều tác động 
tiêu cực của thời tiết, chiến tranh, cùng với sự thiếu quản lý, bảo vệ 
nên số lượng cũng như các yếu tố về nghệ thuật kiến trúc của nhà thờ 
họ Huế đã và đang suy giảm nghiêm trọng. 

Hiện nay nhà thờ họ của nhiều dòng họ đã xuống cấp. Nhiều 
dòng họ đã trùng tu, tu tạo, hoặc xây dựng mới trên một khu đất mới. 
Một số nhà thờ họ ngày nay không còn giữ được những kết cấu gỗ, 
kết cấu vì kèo xưa, mà thay vào đó là những ngôi nhà với kết cấu 
betông giả gỗ. 
1.4.2. Tình hình bảo tồn các công trình nhà thờ họ tại thành 

phố Huế  
Do quá trình đô thị hóa các công trình kiến trúc nhà thờ họ bị 

xâm hại làm cho vấn đề bảo tồn di sản gặp nhiều khó khăn. Áp lực 
về kinh tế là rất lớn làm cho các công trình nhà thờ họ ngay tại thành 
phố Huế trở thành một món hàng bất động sản hơn là một công trình 
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di sản.  

Sự phá vỡ cấu trúc truyền thống đang diễn ra tại các công trình 
kiến trúc nhà thờ, bởi việc xây dựng khá tuỳ tiện do chưa có thiết kế 
một cách rõ ràng và các chỉ số đưa ra còn ít nên thiếu cơ sở cho quản 
lý thiết kế, quản lý xây dựng.  
Kết luận chương 1 

Nhà thờ họ là công trình có tính chất cộng đồng của chung một 
dòng họ, không phải riêng của một cá nhân, kiến trúc và hình thức 
tổng quan của nhà thờ họ không chỉ phản ánh cái riêng của mỗi 
dòng họ mà còn là một trong những loại hình kiến trúc cấu thành nên 
di sản văn hóa Huế, có lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền 
với quá trình đô thị hóa của Huế góp phần làm tăng bề dày cho nền 
di sản kiến trúc Huế. 

Tuy nhiên hiện nay nhiều nhà thờ họ đã xuống cấp. Nhiều dòng 
họ đã trùng tu, tu tạo, hoặc xây dựng mới trên một khu đất mới. Một 
số nhà thờ họ ngày nay không còn giữ được những kết cấu gỗ, kết 
cấu vì kèo xưa.  
 

  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC PHÂN TÍCH 
GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC NHÀ THỜ HỌ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 
2.1. Đặc điểm tự nhiên-văn hóa tại thành phố Huế 
2.1.1. Điều kiện địa lý - tự nhiên 

• Vị trí địa lý 
Thành phố Huế nằm ở hai bên bờ hạ lưu sông Hương. Nằm gần 

dãy núi Trường Sơn, khu vực thành phố Huế là đồng bằng thuộc 
vùng hạ lưu sông Hương và sông Bồ. Huế có hệ thống thủy văn đa 
dạng, độc đáo ở Việt Nam và khu vực. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3y_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_B%E1%BB%93
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Thành phố Huế là nơi khí hậu khắc nghiệt và có sự khác nhau giữa 
các vùng và khu vực trong toàn tỉnh. 

Các công trình trình kiến trúc tại Huế thường quay về hướng 
Nam, đồng thời hình thành nên các giải pháp kiến thích ứng với khí 
hậu nóng ẩm, nhiệt đới như: Mái có độ dốc lớn và ô văng vươn rộng, 
các lỗ thoáng sàn và trần, hệ thống cửa lấy sáng, thông gió tự nhiên.  
2.1.2. Điều kiện văn hóa - xã hội và tín ngưỡng 

• Văn hóa_xã hội 
Văn hóa Huế, một nền văn hóa của sự hài hòa và gắn bó giữa 

môi trường sống và chủ nhân của nó. 
Văn hóa Huế, một nền văn hóa được làm giàu bởi các dòng văn 

hóa đô thị - văn hóa làng (chùa) và văn hóa cung đình (bác học) - văn 
hóa dân gian không có sự đối lập, loại trừ. 

Văn hóa làng của những làng quê Huế phản ánh quan phong 
tục, tập quá của cư dân làm ruộng, làm vườn và nghề thủ công. 
Riêng trong lĩnh vực tín ngưỡng dân gian, hằng năm đều đặn diễn ra 
những lễ hội, cúng tế ở các làng.  

Văn hóa Huế, một nền văn hóa của cái đẹp trong nghệ thuật 
kiến trúc và phong cách sống. 

• Tín ngưỡng 
Tín ngưỡng dân gian Huế ra đời trên nền hội tụ bởi sự hợp cư và 

phân giải đó. Tín ngưỡng mang tính phổ biến là thờ cúng tổ tiên ông 
bà. Nhà nào cũng có bàn thờ gia tiên đặt ở trung tâm trang trọng nhất 
trong nhà. Họ nào cũng có nhà thờ họ xây dựng ở khu đất đẹp nhất 
của mỗi họ. 

Ngoài tín ngưỡng thờ cúng gia tiên thể theo đạo lý “uống nước 
nhớ nguồn”, cư dân Huế còn có tín ngưỡng thờ Mẫu vì là cư dân 
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nông nghiệp thuộc vùng văn hoá lúa nước Đông Nam Á nên từ xa 
xưa con người coi “đất” và “nước” là nguồn sinh thành dòng sữa mẹ.  

Cũng ở thế kỷ này một vài Minh Hương ( làng người Minh) ra 
đời. Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu cung, Quan Thánh đế... bắt đầu 
góp mặt trong thế giới tâm linh và làm phong phú thêm tín ngưỡng 
dân gian Huế. 

Người Việt thời Trần, người Việt thời Lê sơ mang Phật giáo 
Đại Thừa ( Bắc Tông) vào Huế.  

Tất cả các yếu tố đó đã làm góp phần nên một Huế với vùng văn 
hoá tâm linh đa sắc thì cũng làm nên một vùng tín ngưỡng tôn giáo 
đa dạng giàu chất nhân văn.  
2.2. Đặc điểm truyền thống về phong tục thờ cúng tổ tiên tại 
thành phố Huế 
2.2.1. Đặc điểm phong tục thờ cúng tổ tiên của người Huế 

Thờ cúng tổ tiên vốn là một phong tục lâu đời ở Việt Nam, cũng 
là biểu hiện của lòng hiếu thảo, nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng 
dục của tiền nhân, nhớ đến cội nguồn của mình.  

Đối với người Việt mà điển hình là người Huế thì phong tục thờ 
cúng tổ tiên gần như trở thành một thứ tôn giáo; đa phần gia đình nào 
cũng có bàn thờ tổ tiên trong nhà, ít nhất là có treo di ảnh một cách 
trang trọng. 
2.2.2. Không gian thờ phụng - Không gian văn hóa tín ngưỡng 
của nhà thờ họ tại thành phố Huế 

Bàn thờ tổ tiên là bàn thờ chính trong mỗi gia đình Việt Nam, 
tuy nhiên trong thực tế người ta có sự phân biệt giữa bàn thờ trong 
nhà thờ họ, nhà thờ Chi, bàn thờ vọng, bàn thờ trong từng gia đình, 
bàn thờ Bà Cô Ông Mãnh, bàn thờ cho người mới mất... 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_t%E1%BB%A5c_th%E1%BB%9D_c%C3%BAng_t%E1%BB%95_ti%C3%AAn_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_t%E1%BB%A5c_th%E1%BB%9D_c%C3%BAng_t%E1%BB%95_ti%C3%AAn_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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Bàn thờ Tổ ( Bàn Thờ họ):Tất cả con cháu cùng một dòng họ 
lập chung một bàn thờ vị Thủy tổ, gọi là từ đường của dòng họ.  

Bàn thờ bà cô ông mãnh: Trong khuôn viên nhà thờ họ thường 
đặt bàn thờ bà cô ông mãnh. Bà cô ông mãnh là từ mà dân gian dùng 
cho những người chết trẻ, chưa lập gia đình. 

Bàn thờ vọng:Bàn thờ vọng là một loại bàn thờ mà những 
người sống ở xa quê, ít có điều kiện về nhà con trai trưởng dịp giỗ 
Tết lập nên. 

Trang trí bàn thờ Tổ ( Bàn Thờ họ): Bàn thờ tổ bao giờ cũng 
thiết lập gian nhà chính trong nhà thờ. 

Bàn thờ tổ gồm hai lớp: lớp trong và lớp ngoài. 
2.3. Đặc điểm kiến trúc truyền thống tại thành phố Huế      

Kiến trúc truyền thống ở Huế rất phong phú, đa dạng: có kiến 
trúc cung đình và kiến trúc dân gian, kiến trúc tôn giáo và kiến trúc 
đền miếu, kiến trúc truyền thống và kiến trúc hiện đại... Những công 
trình kiến trúc công phu, đồ sộ nhất chính là quần thể kiến trúc dưới 
triều các vua Nguyễn.  

Kiến trúc truyền thống Huế: Huế xưa nay vốn nổi tiếng với 
nghệ thuật kiến trúc cảnh quan mang đậm tính chất phong thủy. 
Trong các yếu tố của nghệ thuật kiến trúc truyền thống Huế, bình 
phong và non bộ đương nhiên là những yếu tố không thể thiếu. 
2.4. Cơ sở lý thuyết để phân tích giá trị công trình kiến trúc 

Hiến chương Venice (1964): Về cơ bản xem tất cả các di sản 
văn hóa, lịch sử xưa là di sản chung của con người. 

Hiến chương Burra ( Australia, năm 1979): đã mở rộng thuật 
ngữ di tích và di chỉ của hiến chương Venice thành thuật ngữ địa 
điểm di sản có giá trị văn hoá. Nội dung hiến chương Burra thừa 
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nhận sự đa dạng về giá trị văn hoá, đặc biệt là những giá trị văn hoá 
phi vật thể gắn liền với các địa điểm di sản.  

Văn kiện Nara ( năm 1994): là sự bổ sung rất quan trọng cho lý 
luận bảo tồn, nhấn mạnh việc cần phải tôn trọng thoả đáng đối với tất 
cả các nền văn hoá, và đòi hỏi rằng di sản văn hoá phải được xem xét 
và đánh giá trong bối cảnh của nó.  
2.5. Cơ sở thực tiễn: Khảo sát hiện trạng ( vật thể và phi vật 
thể) của các nhà thờ họ tiêu biểu tại thành phố Huế 
2.5.1. Nhà thờ họ Nguyễn Đăng ( gốc họ Trịnh) 

Dòng họ Nguyễn Đăng có thủy tổ ở làng Phù Lưu, xã Thiên 
Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh gốc là họ Trịnh tên Cam. 
2.5.2. Nhà thờ họ Nguyễn Hữu 

Tổ tông của dòng họ Nguyễn Hữu là Nguyễn Bặc ( 904-979) 
gốc ở Ninh Bình.. Dòng họ Nguyễn Hữu tại Huế hiện nay trực hệ 
ngài Nguyễn Công Duẫn. 
2.5.3. Nhà thờ họ Trương Ngọc 

Theo bác Trương Ngọc Sáu hiện nay là trưởng tộc Trương Ngọc 
tại An Cựu thì họ Trương Ngọc tại đây vốn di cư từ Thanh Nghệ vào 
Thuận Hóa từ thời các chúa Nguyễn.  
2.5.4. Nhà thờ họ Hồ Văn 

Nguyên tổ họ Hồ tại Việt Nam ngài là Hồ Hưng Dật, vốn người 
tỉnh Chiết Giang, sau đó sang làm Thái Thú Diễn Châu ( Nghệ An). 
Những đời về sau con cháu của ông có mặt khắp mọi miền đất nước. 
2.5.5. Nhà thờ họ Nguyễn Đình 

Dòng họ Nguyễn Đình có nguồn gốc xa xưa từ phương Bắc, sau 
di cư lần về hướng Nam, đến cư trú tại đất Châu Hoan ( huyện Diễn 
Châu, Nghệ An ngày nay).  
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Kết luận chương 2 

Từ việc phân tích những đặc điểm tự nhiên-văn hóa, đặc điểm 
truyền thống về phong tục thờ cúng tổ tiên, đặc điểm kiến trúc truyền 
thống tại Huế kết hợp với việc tiến hành khảo sát hiện trạng ( vật thể 
và phi vật thể) của các nhà thờ họ tiêu biểu tại thành phố Huế giúp 
chúng ta có cái nhìn khái quát hơn về đặc điểm kiến trúc nhà thờ họ 
tại đây. Vì đây là loại hình kiến trúc chịu ảnh hưởng của các công 
trình kiến trúc tâm linh như đình, chùa, ... ngày xưa. 

 
CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG HÓA ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ KIẾN 
TRÚC NHÀ THỜ HỌ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 
3.1. Đặc điểm kiến trúc nhà thờ tại thành phố Huế 

Kiến trúc nhà thờ họ chịu ảnh hưởng của các công trình kiến 
trúc tâm linh như đình, chùa, … ngày xưa.Về hình thức kiến trúc, 
nhà thờ họ khá gần gũi với kiến trúc nhà ở dân gian. Chủ yếu là kết 
cấu với các hình thức kết cấu cơ bản giống nhà ở. Về công năng, nhà 
thờ họ là công trình tín ngưỡng để thờ cúng Tổ tiên.  

Nhà thờ họ có thể phân thành hai loại: nhà thờ họ kiểu truyền 
thống được xây dựng từ xưa và nhà thờ họ kiểu mới được xây dựng 
trong vài chục năm gần đây.  
3.1.1. Vị trí xây dựng - Hướng công trình - Bố cục tổng thể 
khuôn viên khu đất - Tổ chức mặt bằng 

• Vị trí xây dựng 
Công trình nhà thờ họ tại nơi này xây dựng chủ yếu dựa vào các 

thuyết phong thủy và truyền thống xây dựng của người xưa. Đây 
cũng là đặc điểm chung của các công trình kiến trúc khu vực này thể 
hiện đậm đà những tư tưởng của triết lý phương Đông.  
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Hướng công trình  
Về hướng đất thường chọn hướng Nam bởi theo quan niệm đây 

là hướng lành "đông ấm, hè mát".  
• Bố cục tổng thể khuôn viên khu đất  
Bố cục tổng mặt bằng của nhà thờ họ tại thành phố Huế được bố 

trí trải dài theo trục từ ngoài vào là tường rào và cổng chính, đến 
bình phong, chiếc bể cạn, sân và cuối cùng là từ đường. Lối bố cục 
đăng đối theo trục thần đạo tạo ra sự trang nghiêm, trật tự nghiêm 
ngặt cho tổng thể công trình. 

Tường rào là công trình bao quanh khuôn viên nhà thờ họ có 
chức năng ngăn cách khuôn viên bên trong với bên ngoài.. 

Cổng được coi là công trình tạo ấn tượng đầu tiên về quy mô 
của kiến trúc và khuôn viên bên trong.  

Bình phong xuất phát từ các yếu tố “triều”, “án” trong phong 
thủy, chức năng chủ yếu là gia tăng tính bền vững của cuộc đất, ngăn 
chặn khí xấu và các yếu tố bất lợi cho gia chủ.  

Bể cạn, non bộ thường được đặt sau hoặc trước bình phong, 
ngoài chức năng về phong thủy điều tiết hỏa khí, tụ thủy tích phúc, 
còn là một tác phẩm nghệ thuật xếp đá độc đáo, mang phong cách 
Huế. 

Sân là khoảng rộng nằm trước từ đường thường được lót bằng 
gạch đất nung. Khu vực này còn được trưng dụng làm nơi tập trung 
trong các buổi lễ nhà thờ họ. 

Từ đường là bộ phận kiến trúc chính có quy mô lớn nhất, tọa 
lạc tại vị trí trung tâm trong khuôn viên nhà thờ họ.  

Vườn cây hầu hết khuôn viên vườn cây đều rộng, có thể trồng 
rất nhiều loại cây đa dạng xung quanh. 
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• Tổ chức mặt bằng 
Mặt bằng nhà thường dạng 3 gian hoặc 3 gian 2 chái, số gian 

thường lấy theo số lẻ dựa trên thuyết tam tài- ngũ hành. 
3.1.2. Hình thức mặt đứng - Mặt cắt - Kiểu thức mái - Hệ kết 
cấu công trình 

• Hình thức mặt đứng 
Đặc điểm chung của những ngôi nhà thờ họ là được dựng trên 

một nền đất bằng gạch, xung quanh có tường bao bọc. 
Hình thức mặt đứng tổ hợp theo phương ngang chia thành ba 

phần rõ rệt: đế, thân, mái và thường cao 1 tầng, có tỷ lệ hài hòa với 
kích thước con người. 

•  Mặt cắt 
Bộ khung nhà hoàn toàn bằng gỗ, lắp ghép, kết nối các bộ phận 

cột, kèo, xuyên, trến, xà bằng hệ thống mộng.  
• Kiểu thức mái 
Mái nhà thờ họ được lợp bằng ngói liệt, với hai lớp dày chồng 

lên nhau. Hình khối bộ mái kiến trúc của nhà thờ họ là mái thẳng, 
gần gũi với kết cấu mái của kiến trúc Trung Hoa và Nhật Bản những 
thế kỷ XVI-XVIII. Mái nhà thờ họ truyền thống thường lợp bằng 
ngói liệt. 

• Hệ kết cấu công trình 
- Hệ khung kết cấu công trình nhà thờ họ gồm có: Cột, kèo, 

trến, xà, xuyên. 
- Hệ khung mái công trình gồm có: Rui, đòn tay, kèo. 
- Hệ nền móng gồm có: móng, nền, thềm, đá tán, bậc cấp. 
- Hệ bao che gồm có: cửa, tường. 

3.1.3. Kỹ thuật - Vật liệu xây dựng công trình 
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• Kỹ thuật xây dựng công trình 
Phần chính của một căn nhà thờ họ ba gian hai chái ở Huế trung 

bình có 34 cột. Số lượng kèo, xà và đòn tay cần phải chạm khảm vì 
thế hết sức rất nhiều. Từ đỉnh hàng cột nhất đến đỉnh hành cột nhì chỉ 
nên có 5 đòn tay, để phù hợp với chữ Sinh của Luật sinh, lão, bệnh, 
tử. Hệ khung truyền thống có thể tháo lắp cơ động. 

Có hai loại thước Lỗ Ban được dùng trong việc xây nhà ở Huế 
ngày xưa. Loại đầu tiên là Bát mộc xích,loại dài 42,7cm và loại dài 
28,4cm, để đo chiều rộng cửa, ngõ. Đo cửa là điều quan trọng nhất 
trong việc làm nhà.  

Kỹ thuật khảm sành sứ sử dụng nhiều trong trang trí nhà thờ họ 
thể hiện sự sáng tạo đặc sắc trong việc sử dụng các vật liệu tự 
nhiên của người Huế. Kiến trúc nhà thờ họ Huế còn thừa hưởng kỹ 
thuật pháp lam, là thứ chất liệu rất riêng của kỹ thuật xây dựng Huế. 

• Vật liệu xây dựng công trình 
Công trình kiến trúc nhà thờ họ Huế được xây dựng với vật liệu 

địa phương và hòa nhập vào thiên nhiên, tạo ra sự cân bằng giữa kiến 
trúc, con người và tự nhiên. 

Về màu sắc, mặc dù mỗi nhà thờ họ có một màu riêng, nhưng 
màu cơ bản có gam ấm và tự nhiên, của mối quan hệ “Thiên - Địa - 
Nhân”.  
3.1.4. Không gian nội thất 

Nhà thờ họ thông thường có kết cấu như nhà 3 gian truyền 
thống của người Việt. Các bàn thờ thường được bố trí theo chiều 
ngang: Bàn thờ vị tổ cao nhất bao giờ cũng được đặt tại gian chính 
giữa, bàn thờ các vị tổ thấp hơn được bài trí đăng đối ở các gian hai 
bên. 
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• Gian thờ chính: bàn thờ, bàn thờ án hành, bàn thờ ô sa, 
bộ hoành phi câu đối 

• Hai bên gian hồi 
Hai gian thờ bên tả và hữu nhà thờ họ thông thường sẽ lập một 

thờ bà cô, ông mãnh và bàn thờ cho nhà chi trưởng.  
• Bàn thờ án gian  
Đặt ở bên tả bên hữu nhà thờ họ. 

3.1.5. Thủ pháp trang trí - Cảnh quan 
• Thủ pháp trang trí 
Nghệ thuật khảm sành sứ được sử dụng phổ biến trong trang 

trí nhà thờ họ. Qua các kiểu thức trang trí tạo hình trong nhà thờ họ, 
chúng ta có thể nhận thấy hoa văn trang trí đa dạng về kiểu thức, 
khác biệt, tinh tế và rất phong phú về đề tài. 

• Cảnh quan 
Trong khuôn viên nhà thờ họ các loài cây cỏ hoa trái trong vườn 

được bố trí như có vẻ rất tự do và dường như xen lẫn vào nhau, hòa 
vào nhau. Triết lý và đạo đức Phật giáo có lẽ đã có sự ảnh hưởng còn 
quan trọng hơn các yếu tố phong thủy khi người ta quy hoạch, bố trí 
các loài cây cỏ trong vườn. 
3.2. Hệ thống giá trị của nhà thờ họ tại thành phố Huế 
3.2.1. Giá trị phong cách- nghệ thuật kiến trúc 

Nhà thờ họ tại Huế không chỉ là một tổ chức không gian thuần 
túy để thờ cúng mà còn là một loại hình kiến trúc quan trọng trong 
quần thể kiến trúc truyền thống của Huế.  

Điểm nổi bật ấy biểu hiện ở không gian kiến trúc đa dạng và 
phong phú. Bố cục tổng thể được thiết kế sao cho công trình kiến 
trúc luôn hài hòa với thiên nhiên.  
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Kiến trúc nhà thờ họ mang tính chất dân tộc đậm đà, phản ánh 
được sự tinh tế và tâm hồn người dân xứ Huế.  

Bố cục của kiến trúc nhà thờ họ tại Huế không quá nặng nề mà 
thường được thiết kế một cách nhẹ nhàng, khoáng đạt... 

Đây là những đặc điểm điển hình của kiến trúc nhiệt đới. 
Nét đẹp Đông phương, nét đẹp Việt Nam, nét đẹp vùng miền và 

nét đẹp của riêng Huế đều được phần nào thể hiện trong kiến trúc 
nhà thờ họ. Đây là tài sản quý giá của người Huế, là một phần quan 
trọng không thể tách rời làm nên nét riêng của văn hóa Huế. 
3.2.2. Giá trị kỹ thuật xây dựng 

Có thể nói, giá trị về phương pháp xây dựng ở giai đoạn lịch sử 
này đã được gìn giữ thông qua cấu trúc vật thể của công trình. 

Với khả năng sử dụng và phối hợp nhuần nhuyễn các loại vật 
liệu địa phương; những người thợ, những nghệ nhân đã làm nên 
những công trình bền vững hàng thế kỷ. Nhà thờ họ là một trong 
những biểu tượng của nghệ thuật kiến trúc – điêu khắc đậm tính bản 
địa và bản sắc dân tộc; có những đóng góp nhất định về giá trị kỹ 
thuật xây dựng cho kiến trúc triều Nguyễn ở Huế.  
3.2.3. Giá trị phi vật thể 

Nhà thờ họ tại Huế mang nhiều gíá trị văn hóa phi vật thể.    
Công trình có giá trị lịch sử vì đây là nơi gắn kết và tiếp nối 

của nhiều thế hệ qua những bộ gia phả của dòng họ, có nhiều giá trị 
cộng đồng cao, là nơi thể hiện tình đoàn kết trong gia tộc.  

Nhà thờ họ còn phản ánh các giai đoạn phát triển lịch sử của 
thành phố có nhiều giá trị niên đại nổi bật. 
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Kiến trúc nhà thờ họ mang đậm tính dân tộc, phong tục, tập 
quán, tôn giáo, tín ngưỡng. Phản ánh những tư tưởng, nhận thức của 
con người về địa lý- tự nhiên, kinh tế-xã hội, từng giai đoạn lịch sử. 
Kết luận chương 3 

Từ những tổng quan về nhà thờ họ tại thành phố Huế và cơ sở 
khoa học cho việc phân tích giá trị kiến trúc nhà thờ họ, luận văn đã 
hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc nhà thờ Họ tại thành phố Huế 

Bằng cách hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc nhà thờ họ tại thành 
phố Huế có thể đúc kết các giá trị đa dạng của loại hình kiến trúc 
này: Giá trị phong cách - nghệ thuật kiến trúc, giá trị kỹ thuật xây 
dựng và giá trị phi vật thể. 

 
PHẦN 3 - PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 
Bên cạnh nhiều loại hình kiến trúc đặc trưng tại Huế như kiến 

trúc cung đình, kiến trúc tôn giáo, nhà vườn…thì loại hình kiến trúc 
nhà thờ họ giữ vai trò không thể thiếu trong tổng thể kiến trúc Huế, 
do phong tục thờ cúng tổ tiên là một trong những nét đẹp văn hóa 
truyền thống lâu đời của người dân xứ Huế.  

Dựa trên lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Huế và 
quá trình hình thành các tộc họ tại Huế, luận văn đã tìm hiểu hệ 
thống các nhà thờ họ tại thành phố này, và tiến hành đi sâu khảo sát- 
vẽ ghi đối với 5 công trình nhà thờ họ tiêu biểu. Kết hợp với việc 
phân tích các cơ sở khoa học về đặc điểm tự nhiên-văn hóa-tín 
ngưỡng, đặc điểm truyền thống về phong tục thờ cúng tổ tiên, đặc 
điểm kiến trúc truyền thống tại Huế, luận văn đã hệ thống hóa đặc 
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điểm kiến trúc nhà thờ họ tại thành phố Huế, và đúc kết các giá 
trị đa dạng của loại hình kiến trúc này. 

Nhà thờ họ tại Huế có giá trị phong cách- nghệ thuật kiến 
trúc, giá trị kỹ thuật xây dựng, giá trị phi vật thể. 

KIẾN NGHỊ 
Kiến trúc nhà thờ họ tại Huế có nhiều giá trị đa dạng, do đó việc 

bảo vệ và phát huy giá trị kiến trúc nhà thờ họ tại Huế là một nhu cầu 
thực tiễn cần được quan tâm.  

Việc trùng tu, tôn tạo nhà thờ họ có giá thành cao và khó bảo 
đảm thực hiện chất lượng nếu thiếu bài bản chuyên môn. Với sự hỗ 
trợ của nhà nước, người dân có cơ hội thực hiện trùng tu và tôn tạo 
nhà thờ họ, giữ gìn những giá trị truyền thống qua bao đời của gia 
tộc để lại và có cơ hội để phát huy các giá trị đó trong thời đại mới. 

Do quá trình đô thị hóa, hiện tượng chia nhỏ đất để bán hoặc mở 
đường nên những ngôi nhà thờ họ ngày nay ít giữ được bố cục tổng 
thể rộng lớn như ngày xưa. Cần nghiên cứu quy hoạch bảo tồn để 
tích hợp công tác bảo tồn kiến trúc nhà thờ họ vào hoạt động bảo tồn 
của cả thành phố. Mặt khác cần có những hướng dẫn phù hợp để 
định vị các không gian bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới trong tổng 
thể khuôn viên nhà thờ họ, để vừa bảo vệ các giá trị văn hóa, vừa đáp 
ứng nhu cầu của người dân.  


