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1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các dân tộc dễ dàng đưa văn 

hóa của mình ra giới thiệu với thế giới và cũng dễ dàng tiếp thu, 

dung nạp các nền văn hóa khác. Là một trong những phạm trù của 

văn hóa, kiến trúc cũng hòa theo dòng chảy giao thoa đó. Làm thế 

nào để xây dựng nền kiến trúc mang bản sắc riêng là điều mà Nhà 

nước và các thế hệ kiến trúc sư miệt mài tìm kiếm. 

Kiến trúc nhà ở truyền thống đã đồng hành lâu nhất với nền văn 

minh loài người. Nhà ở truyền thống Việt Nam là nơi lưu giữ bản sắc 

của dân tộc. Nhà ở của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc khác nhau sẽ có 

những đặc trưng riêng biệt. Kiến trúc nhà ở truyền thống tỉnh Tiền 

Giang là tổng hòa của sự giao thoa các nền văn hóa của các tộc 

người di cư đến vùng đất này. Với tính cách cởi mở và luôn sẵn sàng 

tiếp thu cái mới, nhà ở truyền thống tỉnh Tiền Giang mang dấu ấn 

niên đại của xã hội đương thời, đầy màu sắc của sự giao thoa, cách 

tân văn hóa, nhưng không làm mất đi bản sắc của dân tộc. Kiến trúc 

nhà ở truyền thống tỉnh Tiền Giang là một bài học về kiến trúc thích 

ứng với môi trường tự nhiên, xã hội đồng thời là sự kết tinh văn hóa. 

Tuy nhiên, do tác động từ nhiều yếu tố khách quan cũng như 

chủ quan, sự tàn phá của thiên nhiên, tốc độ đô thị hóa ngày càng 

tăng, quá trình bê tông hóa nông thôn đã làm xuống cấp, biến dạng 

không gian cảnh quan cũng như kiến trúc của các ngôi nhà ở truyền 

thống tại địa phương. Bên cạnh đó, sự thiếu nhận thức của người dân 

và việc thiếu kinh phí cũng như biện pháp quản lí của chính quyền 

mà việc bảo vệ các ngôi nhà truyền thống cũng gặp nhiều khó khăn.  

Trong tình trạng cấp thiết nêu trên, cần có một nghiên cứu khoa 

học hoàn chỉnh về đặc điểm kiến trúc và giá trị của nhà ở truyền 

thống tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, là người con của miền Tây sông 
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nước, đứng trước tình trạng các giá trị văn hóa lịch sử của quê hương 

đang dần bị mai một thậm chí có thể biến mất, học viên đã chọn đề 

tài “Giao thoa văn hóa trong kiến trúc nhà ở truyền thống tỉnh 

Tiền Giang”. Học viên thực hiện luận văn này với hy vọng đây là 

một tài liệu nhỏ để góp phần nhận dạng, bảo vệ và phát huy giá trị 

truyền thống của nhà ở tỉnh Tiền Giang. 

2. Tổng quan về các nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Kiến trúc nhà ở truyền thống là một đề tài được giới chuyên 

môn đã quan tâm, đào sâu nghiên cứu; bài viết “Đặc điểm cư dân 

vùng ĐBSCL” của Trần Phỏng Diều, hay quyển “Nhà xưa Nam 

Bộ” của Ngô Kế Tựu. Những tài liệu này đã kể lại tổng quát về kiến 

trúc nhà ở truyền thống Nam Bộ.  

Tác phầm “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam” và “Văn hóa 

người Việt vùng Tây Nam Bộ” của Trần Ngọc Thêm là nguồn tài 

liệu quý giá cung cấp cái nhìn sâu sắc về văn hóa của người Việt. 

Công trình nghiên cứu “Nam Bộ vài nét lịch sử - văn hóa” của 

Trần Thuận đã khắc họa quá trình hình thành nền văn hóa Nam Bộ.  

Luận văn “Tính linh hoạt trong nhà ở dân gian nông thôn 

ĐBSCL” của Ngô Hồng Năng đã nêu lên những đặc trưng kiến trúc 

dân gian nông thôn vùng Tây Nam Bộ. Tổng hợp những giá trị và 

những biến đổi trong nhà ở dân gian nông thôn truyền thống. 

Luận văn “Hiện tượng phố hóa nhà ở nông thôn vùng 

ĐBSCL” của Lê Hồ Tuyết Ngân đề cập đến quá trình chuyển đổi cấu 

trúc không gian nhà ở nông thôn. Luận văn đã mở ra một hướng 

nghiên cứu mới mà học viên quan tâm. 

Ngoài ra, còn rất nhiều các tài liệu của những ngành khoa học 

khác liên quan đến giao thoa văn hóa trong kiến trúc nhà ở truyền 

thống. Mặc dù nội dung của các tài liệu không trực tiếp nghiên cứu 
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đến kiến trúc nhà ở truyền thống tỉnh Tiền Giang, nhưng cũng là 

nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho học viên hoàn thành cơ sở 

khoa học của nghiên cứu. 

Thông qua các công trình nghiên cứu về kiến trúc nhà ở được 

nêu ở trên, học viên nhận thấy kiến trúc nhà ở truyền thống tại 

ĐBSCL là chủ đề được sự quan tâm của các nhà chuyên môn, song 

cũng giới hạn ở mức độ khái quát chưa có công trình khoa học 

nghiên cứu sâu về sự ảnh hưởng của văn hóa đến kiến trúc nhà ở 

truyền thống tại một địa phương cụ thể như Tiền Giang. Vì vậy, đề 

tài “Giao thoa văn hóa trong kiến trúc nhà ở truyền thống tỉnh 

Tiền Giang” tiếp nối các nghiên cứu trên một cách cụ thể hơn, theo 

một góc nhìn chi tiết và mang tính địa phương hơn, là một hướng 

nghiên cứu không trùng lặp và cần thiết. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn có 2 mục tiêu chính 

- Hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc nhà ở nông thôn và đô thị 

truyền thống tỉnh Tiền Giang.  

- Nhận diện các yếu tố giao thoa văn hóa trong kiến trúc nhà ở 

truyền thống tỉnh Tiền Giang.  

4. Giới hạn đề tài 

Không gian : nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, là nơi có 

nhiều công trình nhà ở truyền thống, và là nơi thể hiện rõ nét quá 

trình giao thoa văn hóa tại ĐBSCL. 

Đối tượng khảo sát : luận văn khảo sát kiến trúc của 7 nhà ở đô thị 

truyền thống và 7 nhà ở nông thôn truyền thống trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang.  

Thời gian : chủ yếu giới hạn trong khoảng thời gian từ thế kỉ XVII 

về sau trong bối cảnh giao thoa văn hoá của quá trình Nam tiến. 



4 

 
 

5. Nội dung nghiên cứu  

- Khảo sát các nhà ở truyền thống trên tỉnh Tiền Giang. Chọn lọc 

các kiến trúc nhà ở tiêu biểu nhất. 

- Tổng hợp những yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế, lịch sử hình 

thành và phát triển của tỉnh Tiền Giang từ thế kỉ XVII đến nay.  

- Tìm hiểu tổng hợp những cơ sở lý luận về giao thoa văn hóa và 

giao thoa văn hóa trong kiến trúc tại tỉnh Tiền Giang. 

- Phân tích quá trình phát triển của kiến trúc nhà ở truyền thống. 

- Hệ thống hóa đặc điểm kiến trúc nhà ở truyền thống Tiền Giang.  

- Xác định yếu tố giao thoa văn hóa trong kiến trúc trong nhà ở 

truyền thống tỉnh Tiền Giang. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

 Nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra, luận văn sử dụng các 

phương pháp sau: Phương pháp khảo sát và điền dã, phương 

pháp lịch sử và logic, phương pháp so sánh, phương pháp phân 

tích và tổng hợp 

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ GIAO THOA VĂN HÓA, 

KIẾN TRÚC NHÀ Ở TRUYỀN THỐNG TẠI TIỀN GIANG VÀ 

VÙNG ĐBSCL 

1.1 Hệ thống khái niệm 

1.1.1 Khái niệm văn hóa  

Văn hóa được hiểu theo nghĩa bao quát tổng hợp tất cả các lĩnh 

vực liên quan đến đời sống con người từ tri thức, đạo đức đến tín 

ngưỡng, nghệ thuật. 

Văn hóa mang lại giá trị về tinh thần, vật chất cho con người. 

Sản phẩm văn hóa còn giá trị lịch sử, thể hiện nhận thức của thời đại.  

Một nền văn hóa được cấu thành từ nhiều yếu tố; tất cả đều tác 

động lên cách thức sinh hoạt, cách tư duy của con người. 



5 

 
 

1.1.2 Khái niệm giao thoa văn hóa 

Giao thoa văn hóa là sự tương tác, tiếp xúc lâu dài giữa hai hay 

nhiều nền văn hóa tạo nên sự dung hợp về văn hóa; gồm: tương tác 

nội văn hóa, liên văn hóa, giao văn hóa, xuyên văn hóa.  

Sự tương tác này là quá trình tác động hai chiều theo hướng 

cưỡng bức bạo lực và tự nguyện, luôn có sự kết hợp giữa yếu tố “nội 

sinh” và yếu tố “ngoại sinh” của dân tộc khác. Một nền văn hóa bị 

đồng hóa là do sức mạnh “nội sinh” của nó không đủ vững chắc. 

1.1.3 Giao thoa văn hóa trong kiến trúc vùng ĐBSCL 

Giao thoa văn hóa trong kiến trúc là hiện tượng gặp gỡ giữa các 

nền văn hóa dẫn đến sự dung hợp các yếu tố kiến trúc đặc trưng của 

các nền văn hóa. 

Kiến trúc nhà ở truyền thống ĐBSCL kế thừa đặc trưng kiến trúc 

người Việt có học hỏi sự sắp xếp không gian của người Chăm, Hoa 

và Khmer. Khi Pháp cai trị miền Nam, các công trình với Đông - Tây  

kết hợp, hội tụ được nét truyền thống và hiện đại. 

1.2 Tổng quan về lịch sử Tiền Giang trong bối cảnh giao 

thoa văn hóa thời kỳ Nam tiến 

1.2.1 Lịch sử hình thành tỉnh Tiền Giang 

Trước thế kỷ XVII, vùng đất Tiền Giang thuộc Chân Lạp. Từ thế 

kỷ XVII, người Việt từ vùng Ngũ Quảng đến khai hoang. Cuối thế kỉ 

XVII, người Hoa đến Mỹ Tho. Năm 1867, Nam kì thuộc Pháp. Năm 

1976, Tiền Giang được thành lập trên cơ sở ba đơn vị hành chính 

ngang tỉnh: tỉnh Mỹ Tho, TP Mỹ Tho, tỉnh Gò Công cho đến nay.  

1.2.2 Sự du nhập văn hóa do sự chuyển biến của xã hội 

Năm 1679, người Minh hương đến xin làm bề tôi của chúa 

Nguyễn. Người Hoa còn mang các tín ngưỡng, tâm linh đặc sắc 

trong việc thờ cúng rất nhiều nhân thần và nhiên thần.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2n_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17
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Giai đoạn đầu, dân ta có thái độ đối phó; sau bắt đầu hồ hởi tiếp 

thu văn hóa phương Tây. Đặc biệt sự xuất hiện dày đặc của các công 

trình kiến trúc mang phong cách Việt – Pháp. 

1.2.3 Sự xuất hiện những khu phố chợ ở Tiền Giang từ thế kỉ 

XVII 

Mỹ Tho đại phố được hình thành và phát triển mạnh có sự đóng 

góp của người Hoa, nằm ngay ngã ba sông nên trở thành một trong 

những đầu mối giao thương giữa người Việt và người ngoại quốc . 

Giữa thế kỷ XIX, nội ô Gò Công đã là một đô thị sầm uất, với 

những ô phố bàn cờ, những dãy phố mái ngói âm dương.  

1.3 Tổng quan về đặc điểm cư trú, nhà ở truyền thống vùng 

ĐBSCL 

1.3.1 Lịch sử phát triển kiến trúc nhà ở truyền thống 

ĐBSCL 

Từ thế kỉ XVII, nhà thường có dạng nhà sàn cao, cọc cừ tràm 

chống xuống nước. Khi cuộc sống đi vào ổn định, nhà được xây 

dựng kiên cố hơn bằng các loại gỗ quý và mái lợp ngói. Thời Pháp 

thuộc, nhà xây bằng bê tông cốt thép và trang trí phương Tây. 

1.3.2 Đặc điểm văn hóa cư trú cư dân vùng ĐBSCL 

Cư trú dọc ven sông, rạch: Nhà cư trú ven sông, vùng giáp 

nước, thuận tiện cho giao thông thủy, sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt 

thủy sản, đảm bảo tiện nghi khí hậu. 

 Cư trú trên đất giồng gò: hạn chế các tác hại của thủy triều. 

Cư trú các tuyến đường, phố: văn minh phương Tây du nhập 

vào, giao thông đường sắt và đường bộ ngày càng phát triển nên cư 

dân bắt đầu chuyển sang nhà dọc các tuyến đường.  

1.3.3 Phân loại nhà ở truyền thống vùng ĐBSCL 

Các dạng cấu trúc mặt bằng 
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Nhà chữ Nhất ( nhà Bát Dần): là nhà với mặt bằng hình chữ nhật 

đơn giản tương tự như chữ nhất (一) trong tiếng Hán. 

Nhà chữ Nhị (nhà Thảo Bạt, nhà Sắp Đọi): nhà chính và nhà phụ 

được ghép nối tiếp nhau, như dáng chữ nhị trong Hán tự (ニ).  

Nhà chữ Đinh: nhà phụ và nhà chính vuông góc nhau, theo kiểu 

chữ Hán (丁).  

Phân loại theo kết cấu 

Nhà cột giữa (là nhà Nọc ngựa, nhà Rọi): là nhà ở truyền thống 

có hình thức vì kèo là một cột nằm chính giữa (cột giữa) chống trực 

tiếp lên nó, đỡ cây đòn dông.  

Nhà Rường và nhà Xuyên Trính: sử dụng cấu trúc vì kèo có hai 

cột ở trung tâm (hai cột hàng nhất, cột cái) nằm về hai phía đối xứng 

với đòn dông.  

Tiểu kết chương 1: 

Có rất nhiều hệ thống khái niệm về giao thoa văn hóa và giao 

thoa văn hóa trong kiến trúc. Kiến trúc nhà ở truyền thống vùng 

ĐBSCL là sự kế thừa bộ khung kết cấu truyền thống của người Việt, 

kết hợp với không gian ở tiếp thu được của người Hoa và hình thức 

kiến trúc phương Tây. Từ đầu đến cuối, sự giao thoa này đều định 

hình trên cơ sở điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội của Tiền Giang. 

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ GIAO THOA VĂN HÓA 

VÀ KIẾN TRÚC NHÀ Ở TRUYỀN THỐNG  

TỈNH TIỀN GIANG  

2.1 Điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội tỉnh Tiền Giang 

2.1.1 Vị trí địa lý 

Tiền Giang nằm cách TPHCM 70 km và cách TPCT 90 km. 

Sông Tiền đoạn chảy qua Tiền Giang là cửa ngõ ra Biển Đông thuận 

lợi trong việc canh tác nông nghiệp và phát triển giao thương. 
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2.1.2 Điều kiện tự nhiên 

Địa hình – sông ngòi: địa hình tương đối bằng phẳng, có sông 

rạch chằng chịt, bờ biển dài thuận lợi cho việc giao lưu trao đổi hàng 

hoá, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.  

Khí hậu: nhiệt đới gió mùa với mùa mưa và mùa khô, ít có bão.  

Đất đai – Thổ nhưỡng: đất đai có nhiều loại, rất đa dạng.  

Yếu tố thuận lợi về điều kiện tự nhiên tác động tích cực đến sinh 

hoạt, tính cách và kiến trúc của các cư dân trong vùng. 

2.1.3 Sắc thái văn hóa – xã hội – tín ngưỡng 

Văn hóa Tiền Giang mang đặc trưng cơ bản của người Việt 

vùng Ngũ Quảng.  

Tính cách người Tiền Giang năng động, cởi mở, hiếu khách, anh 

dũng, bất khuất chiến đấu chống lại các kẻ thù xâm lược.  

Về văn hóa tinh thần tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, thần linh, 

con người, ngoài ra còn có lễ hội, ẩm thực, nhiều tôn giáo. 

Về văn hóa vật chất: toàn tỉnh có 21 di tích lịch sử cấp quốc gia 

và các phố, làng cổ với các di tích kiến trúc: Mỹ Tho Đại phố, Phố cổ 

Gò Công - Làng Thành phố ngày xưa, Làng cổ Đông Hòa Hiệp. 

2.2 Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến đời sống văn hóa 

truyền thống Tiền Giang 

2.2.1 Văn hóa, đời sống tộc người Việt 

Lịch sử văn hóa tộc người ở Tiền Giang là sự tương tác giữa 

người Việt với tự nhiên, tương tác giữa người Việt với các tộc người 

anh em. Vai trò lớn của gia đình đối với cộng đồng người Việt ở 

Tiền Giang tác động đến vật chất, tinh thần, xã hội và không gian ở.  

2.2.2 Văn hóa, đời sống tộc người Hoa 
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Người Hoa đã đến đến Tiền Giang mang theo các sinh hoạt tín 

ngưỡng, tôn giáo. Họ tôn thờ các nhân thần, nhiên thần. Bàn thờ 

Thiên của người Hoa đã phổ biến trong các gia đình của người Việt.  

2.2.3 Văn hóa phương Tây 

Văn minh phương Tây du nhập vào Nam Bộ bằng con đường 

như truyền giáo; thương mại; xâm lược và xác lập chế độ thống trị. 

Một trong những mặt tích cực khi tiếp xúc với văn hóa và văn minh 

phương Tây là các công trình nhà ở, chùa, nhà thờ và trường học, cầu 

cống, đường xá vẫn còn tồn tại như một chứng tích lịch sử. 

2.2.4 Văn hóa dựng nhà của người Tiền Giang 

Người Tiền Giang sống thoải mái, nhưng khi làm nhà họ luôn 

tuân thủ nhiều quy tắc do ảnh hưởng từ quê gốc. Khi dựng nhà, chủ 

nhà phải đối xử tốt với thợ; việc xây nhà thông qua việc thiết kế cây 

thước tầm bởi người thợ cả. Gia chủ giữ gìn cây thước, muốn sửa 

nhà chỉ cần làm theo kích thước đó và phải thực hiện nhiều nghi lễ. 

2.3 Đặc trưng kiến trúc truyền thống tỉnh Tiền Giang  

2.3.1 Đặc trưng kiến trúc truyền thống người Việt 

Kiến trúc truyền thống tỉnh Tiền Giang sử dụng gỗ làm bộ khung 

chịu lực với hệ thống cột, vì, kẻ, bẫy truyền lực và đỡ mái bằng liên 

kết mộng. Bố cục không gian tương tự như các công trình ở miền 

Trung và có một số chuyển biến để phù hợp với vùng đất mới.  

2.3.2 Đặc trưng kiến trúc truyền thống người Hoa 

Kiến trúc người Hoa có sự bất biến của mặt bằng và sự lặp lại ở 

những qui mô khác nhau. Mặt bằng nhà ở người Hoa luôn đặt bàn 

thờ Thiên, thường xây theo kiểu “Tứ hợp viện” với bố cục khắt khe, 

hướng nội. Bên trong họ thờ Tổ tiên, chư Phật, Quan Công.   

2.3.3 Đặc trưng kiến trúc phương Tây 
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Kiến trúc thực dân Tiên kỳ có mặt bằng hình chữ nhật, hành lang 

cuốn vòm rộng chạy dài bao xung quanh.  

Kiến trúc nhà thờ mô phỏng từ kiến trúc Roman và Gothic với bố 

cục hài hòa, mặt bằng hình chữ thập, cửa sổ cung nhọn.  

Phong cách kiến trúc Tân cổ điển là phục hưng những giá trị 

chuẩn mực của kiến trúc cổ Hy Lạp, La Mã.  

Đặc điểm của kiến trúc Đông Dương thể hiện ở bộ mái dốc lợp 

ngói ta với nhiều kiểu đa dạng, hành lang, hàng hiên, cửa lá sách. 

2.4 Khảo sát, phân tích hiện trạng nhà ở truyền thống tiêu 

biểu tại Tiền Giang 

2.4.1 Phân tích hiện trạng các nhà ở nông thôn truyền thống 

tiêu biểu 

Nhà ông Phan Văn Đức: xây năm 1938, mặt bằng chữ Nhất. 

Nhà ông Đỗ Văn Tòng: xây năm 1900, theo kiến trúc chữ Đinh.  

Nhà ông Trần Tuấn Kiệt: xây năm 1838, dạng chữ Ðinh.  

Nhà ông Lê Quang Xoát: xây năm 1818, là nhà Thảo bạt. 

Nhà ông Võ Văn Võ: xây năm 1902 kiểu chữ Đinh.  

Nhà bà Đỗ Thị Đào: xây năm 1902, mặt bằng hình chữ Nhất.  

Nhà ông Phan Văn Cự: xây năm 1880, kiểu chữ Công. 

Hiện nay, công năng trong nhà ở đã bị lỗi thời, mức độ tiện nghi 

kém, xuống cấp. Để có thêm kinh phí trùng tu, các hộ đã tham gia 

hoạt động du lịch, nhưng số lượng du khách khá ít và một số gia đình 

bị kẻ gian lấy cắp nên không muốn tiếp khách. 

2.4.2 Phân tích hiện trạng các nhà ở đô thị truyền thống 

tiêu biểu 

Nhà ông Nguyễn Văn Hải: xây năm 1860, kiểu chữ Môn.  

Nhà ông Lê Quang Vĩnh: xây năm 1902, kiểu chữ Môn.  

Nhà bà Nguyễn Thị Huệ: xây năm 1920, dạng chữ Nhất.  
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Nhà bà Nguyễn Thị Thúy Lan: xây năm 1928, kiểu chữ Nhất. 

Nhà bà Nguyễn Minh Phương: xây năm 1920, kiểu Sắp đọi.  

Nhà ông Đặng Văn Muôn: xây năm 1862, dạng chữ Nhất. 

Nhà ông Phan Văn Cường: xây năm 1860, dạng chữ Nhất.  

Phần lớn các ngôi nhà thuộc sở hữu tư nhân thường đóng cửa, bên 

trong nhà có dấu hiệu xuống cấp nhanh. Ngoài ra còn số ít công trình 

được giữ gìn và chuyển đổi công năng để bảo tồn ngôi nhà tốt hơn.  

2.5 Cơ sở lý luận về giao thoa văn hóa và giao thoa văn hóa 

trong kiến trúc 

2.5.1 Cơ sở lý luận về giao thoa văn hóa 

Sự tiếp xúc của các nền văn hóa dẫn đến giao thoa văn hóa, 

nhưng mức độ mạnh yếu phụ thuộc vào độ mở, bao dung của nền 

văn hóa đó.  

Giao thoa văn hóa ở ĐBSCL là sự tiếp xúc của văn hóa Việt, 

Khmer, Hoa và phương Tây. Văn hóa Việt học hỏi bình đẳng với nền 

văn hóa Hoa, Khmer nhưng lại trong thế bị động và đối phó với văn 

hóa phương Tây.  

2.5.2 Cơ sở lý luận về giao thoa văn hóa trong kiến trúc 

Sự giao thoa từ ứng xử với môi trường tự nhiên: trong quá 

trình khai hoang, họ đã tìm cách khắc phục và tận dụng tối đa những 

gì thiên nhiên mang lại.  

Sự giao thoa do sự cộng cư các dân tộc và cùng phát triển 

kinh tế: kiến trúc Trung Hoa thể hiện qua các công trình tín ngưỡng 

và khu phố người Hoa. Giai đoạn Pháp thuộc, xuất hiện công trình 

thương mại thay vì chợ truyền thống; ngân hàng và dinh thự. 

Sự giao thoa do bị áp đặt về chính trị: giữa thế kỷ XIX, thực 

dân Pháp quy hoạch đô thị Gò Công theo kiểu ô cờ, với kiến trúc 

Việt được bổ sung một số đặc điểm của kiến trúc Hoa và Pháp.  
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2.5.3 Mối quan hệ giữa văn hóa và kiến trúc 

Tác động của văn hóa đến kiến trúc: mối quan hệ giữa các 

thành viên trong gia đình rất quan trọng, hình thành tục thờ cúng tổ 

tiên trong nhà. Gian giữa không chỉ là không gian thờ cúng mà còn là 

nơi tiếp khách, sinh hoạt, thể hiện tính hiểu khách. 

Tác động của kiến trúc đến văn hóa, xã hội: Mỗi một công 

trình kiến trúc khi xây dựng đều phải phù hợp với khí hậu, thẩm mỹ, 

văn hóa của từng vùng. Kiến trúc là biểu hiện các giá trị văn hóa.  

Tiểu kết chương 2: 

Kiến trúc nhà ở truyền thống Tiền Giang gắn liền với lịch sử 

khai hoang mở đất. Khi nghiên cứu về kiến trúc và giao thoa văn hóa 

trong kiến trúc thì cũng nhìn nhận được văn hóa diễn ra như thế nào. 

Điều kiện tự nhiên, văn hóa và kiến trúc luôn có mối quan hệ chặt 

chẽ. Điều này được đút kết trong phát biểu của GS Hoàng Đạo Kính 

“Nhà không dựng từ móng từ cột/ Nhà dựng từ nếp nghĩ, nếp sống”  

CHƯƠNG 3 : ĐẶC ĐIỂM GIAO THOA VĂN HÓA TRONG 

KIẾN TRÚC NHÀ Ở TRUYỀN THỐNG TỈNH TIỀN GIANG 

3.1 Đặc điểm kiến trúc nhà ở truyền thống tỉnh Tiền Giang 

3.1.1 Đặc điểm kiến trúc nhà ở nông thôn truyền thống tỉnh 

Tiền Giang 

3.1.1.1 Vị trí và tổng mặt bằng: nhà gắn liền với một không gian 

miệt vườn rộng lớn, với nhiều hạng mục: cổng, hàng rào, sân, ruộng 

vườn, lẫm lúa, sàn nước, bến nước. Trung tâm khuôn viên là nhà 

chính, các thành phần khác lấy nhà chính làm chuẩn, bố cục phân tán 

sao cho thuận lợi trong sinh hoạt.  

3.1.1.2 Bố trí không gian mặt bằng nhà ở: 

 Nhà chính: được phân bố theo ba gian, ba gian hai chái, năm 

gian; có sự phát triển hơn về chiều sâu. 
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 Nhà phụ ghép nối với nhà chính thành các dạng chữ Nhất, chữ 

Nhị, chữ Đinh, chữ Công; là nơi diễn ra sinh hoạt hàng ngày. 

3.1.1.3 Hình thức mặt đứng, kiểu thức mái, cửa đi, cửa sổ 

 Mặt đứng nhà vươn cao hơn; lợp ngói vảy cá, ngói âm dương với 

cấu trúc mái bốn dốc có khu đĩ. Mặt đứng được làm theo kiểu song 

lam hay đan chéo kiểu mắt cáo hoặc xây tường xây bằng gạch, trang 

trí cuốn vòm và thức cột cổ điển phương Tây.  

3.1.1.4 Mặt cắt kết cấu 

 Kết cấu vì kèo nhà theo kiểu Xuyên trính có trụ đội. Các cột 

trong, mảnh trên hàng dọc được liên kết bằng các xuyên, xà tạo nên 

bộ khung vững chắc cho ngôi nhà và được kê trên đá tảng để chống 

mối mọt và ẩm mốc.  

3.1.1.5 Trang trí, vật liệu, màu sắc: 

 Đa số nhà truyền thống nông thôn đều trang trí liễn khảm xà cừ 

chạm lọng, chạm nổi, chạm chìm khéo léo. 

3.1.2 Đặc điểm kiến trúc nhà ở đô thị truyền thống tỉnh Tiền 

Giang 

3.1.2.1 Vị trí và tổng mặt bằng: Nhà thường đặt tại vị trí giao 

nhau của những trục đường lớn trong thành phố. Tổng thể gồm nhà 

chính, nhà phụ và một số hạng mục khác nhưng không đủ đầy bằng 

nhà ở nông thôn. 

3.1.2.2 Bố trí không gian mặt bằng nhà ở 

 Nhà phân chia không gian theo nhà chính và nhà phụ, ghép theo 

kiểu Sắp đọi, Thảo bạt, chữ Môn.  

 Nhà chính: cấu trúc không gian như nhà ở truyền thống nông 

thôn gồm nhà ba gian hai chái, không gian thờ tự đã thay đổi nhiều. 

 Nhà phụ trong những gia đình khá giả, nhà phụ được chia làm 

hai bên tả hữu và đặt phía sau nhà chính.  
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3.1.2.3 Hình thức mặt đứng, kiểu thức mái, cửa đi, cửa sổ 

 Tỉ lệ phần mái so với phần thân càng giảm nhỏ. Mái bốn dốc có 

đầu hồi, lợp ngói vảy cá, âm dương. Nhà ở truyền thống đô thị hầu 

hết đều theo kiểu kiến trúc phương Tây. Một số nhà vẫn giữ lại kiến 

trúc truyền thống và thêm phần thảo bạt theo kiểu cách phương Tây. 

3.1.2.4 Mặt cắt kết cấu 

 Nhà sử dụng kết cấu gỗ là chính; cột hàng nhất trong ba gian 

chính đều là cột gỗ, bộ kèo gỗ kiểu Xuyên trính có trụ đội. Nhiều nhà 

sử dụng hệ cột bê tông cốt thép giúp không gian cao vượt trội, tuy 

nhiên vẫn giữ lại không gian và hệ kết cấu mái gỗ truyền thống.  

3.1.2.5 Trang trí, vật liệu, màu sắc 

 Nội thất nhà được chạm lọng, chạm nổi, khảm xà cừ óng ánh. 

Một số nhà theo phong cách nội thất Châu Âu còn trang trí các tranh 

vẽ trên tường, cột và lợp trần để che kết cấu mái.  

3.1.3 Bài học kinh nghiệm rút ra từ đặc điểm kiến trúc nhà 

ở truyền thống Tiền Giang  

3.1.3.1 Bài học về thích ứng với môi trường tự nhiên 

Với sự ưu đãi mà thiên nhiên ban tặng, nhà ở truyền thống Tiền 

Giang nương tựa, tận dụng tối đa những ưu đãi và khắc phục những 

nhược điểm của thiên nhiên để phát triển. Đây chính là một kiểu mẫu 

kiến trúc mang tính sinh thái, bền vững. 

3.1.3.2 Bài học về thích ứng với môi trưỡng xã hội 

 Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhà đã thay đổi để đáp ứng môi 

trường sinh hoạt. Ngoài những tinh tế trong bố cục, tỷ lệ kiến trúc, 

các hình ảnh hoa lá, sinh hoạt trên kết cấu và nội thất cũng thể hiện 

tinh thần lạc quan, yêu cái đẹp, yêu lao động của người dân. 

3.2 Các yếu tố giao thoa văn hóa trong kiến trúc nhà ở nông thôn 

truyền thống tỉnh Tiền Giang 
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3.2.1 Giao thoa văn hóa trong bố cục tổng thể và bố trí mặt 

bằng 

Nhà không sử dụng bình phong để che chắn mà bố trí lối đi lệch 

sang một bên so với cửa chính. Trong sân, ngoài vườn cây ăn trái 

được trồng ngẫu nhiên, một số gia đình cũng làm những “cổng vào” 

vườn trang trí thức cột La Mã. Trong mặt bằng tổng thể có bàn thờ 

Thiên của văn hóa Trung Hoa.  

Nhà phụ ghép khít khao với nhà chính, mái kề mái, sử dụng 

máng xối để thu nước mưa, không nối bởi nhà cầu. Nhà chính có 

thêm không gian ngủ và sinh hoạt phía sau gian thờ dành cho người 

con kế thừa, phụ nữ và trẻ con trong nhà.  

3.2.2 Giao thoa trong mặt đứng, kiểu mái 

Mặt đứng kiểu song lam, người trong nhà có thể dễ dàng quan 

sát bên ngoài sân, nhưng người phía ngoài lại bị che tầm nhìn. 

Một số nhà xây thêm phần thảo bạt hoặc hàng hiên xung quanh 

nhà theo phong cách kiến trúc phương Tây, nhưng không gian bên 

trong vẫn giữ lại được nét Á Đông vốn có. 

3.2.3 Giao thoa trong mặt cắt, kết cấu 

Hệ kết cấu gỗ chịu lực của nhà là hệ Xuyên trính trụ đội nhưng 

đã thay đổi kích thước để không gian nhà cao, rộng hơn.  

Ngoài sử dụng kết cấu gỗ cho nhà chính, phần thảo bạt của nhà 

hiên Tây còn dùng cột gạch với các hình thức trang trí phương Tây.  

3.2.4 Giao thoa trong chi tiết trang trí, vật liệu, màu sắc 

Đuôi kèo, hai bên hông và dưới kèo nhà thường được chạm trổ 

những biểu tượng mang ý nghĩa tốt đẹp theo quan niệm của người 

Hoa. Các hoành phi, liễn đối và các cuốn thư viết chữ Hán. 

3.3 Các yếu tố giao thoa văn hóa trong kiến trúc nhà ở đô thị 

truyền thống tỉnh Tiền Giang 
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3.3.1 Giao thoa trong bố cục tổng thể và bố trí mặt bằng 

Nhà quay mặt trực tiếp đối diện với cổng chính, đặt cổng lệch 

sang một bên hoặc lùi sâu vào trong nhường chỗ cho khoảng sân 

vườn phía trước và nâng nền cao lên quá tầm mắt. Bố trí sân vườn 

ảnh hưởng từ nghệ thuật vườn cảnh phương Tây.  

Nhà phát triển theo chiều sâu với bố cục chữ Nhị; hoặc chữ Môn. 

Nhà đặt bàn thờ Thiên trong hàng hiên trước. 

Không gian nhà chính trong nhà ở đô thị vẫn thờ Phật, Tổ tiên và 

các vị thần theo tín ngưỡng người Hoa. Một số nhà ảnh hưởng văn 

hóa Pháp không bố trí không gian thờ tự. Không gian ngủ có vách 

ngăn và cửa kín đáo. 

3.3.2 Giao thoa trong mặt đứng, kiểu mái 

Mặt đứng với những cuốn vòm xếp liên tiếp thiết kế theo mô típ 

châu Âu. Nhà thường xây nền cao, bậc thềm lên nhà lắp thêm lan can 

với tay vịn đắp gờ chỉ như các công trình dinh thự người Pháp. Nhà 

lợp ngói vảy cá, âm dương hai, bốn dốc có đầu hồi. Một số nhà thêm 

lan can che phần mái dốc như một ngôi có sân thượng phía trên.  

3.3.3 Giao thoa trong mặt cắt, kết cấu 

Hệ kết cấu trong nhà ở truyền thống đô thị Tiền Giang kiểu 

Xuyên trính trụ đội với bộ kèo Lưỡng đoạn, Tam đoạn kẻ chuyền và 

liên kết mộng gỗ. Ngoài hệ chịu lực cột gỗ, nhà còn chịu lực bằng 

cột gạch, cột bê tông. Hệ chịu lực mái vẫn là kết cấu gỗ nhưng sử 

dụng kèo suốt và kém phần tinh tế hơn so với nhà ở nông thôn.  

3.3.4 Giao thoa trong chi tiết trang trí, vật liệu, màu sắc 

Trang trí bộ khung, bao lam, hoành phi, liễn đều được chạm các 

đề tài thể hiện quan niệm của người Hoa với ý nghĩa tốt lành đến cho 

gia chủ. Những ngôi nhà có hệ cột bê tông cũng được trang trí ốp đá, 

vẽ hoa văn, đắp phù điêu chân cột và đầu cột  
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Tiểu kết chương 3: 

Nhà ở truyền thống tỉnh Tiền Giang là nơi tương tác các giá trị 

nội văn hóa, liên văn hóa của các tộc người cộng cư. Quá trình tương 

tác với tự nhiên và dung nạp các nền văn hóa mới đã làm cho ngôi 

nhà truyền thống Tiền Giang tuy mộc mạc nhưng vẫn phù hợp với 

phong cách sinh hoạt mới và quan niệm thẩm mĩ lúc bấy giờ. Giao 

thoa văn hóa làm cho ngôi nhà có nhiều yếu tố “ngoại sinh” nhưng 

vẫn nổi bật được không gian sinh hoạt đậm nét truyền thống.  

KẾT LUẬN 

Toàn bộ kết quả nghiên cứu của Luận văn có thể được đúc kết 

thành các luận điểm chính như sau: 

1. Đặc điểm kiến trúc nhà ở truyền thống tỉnh Tiền Giang:  

- Nhà ở được xây dựng phù hợp với tính cách văn hóa của con 

người tại vùng đất mới trên cái nền văn hóa cũ ở quê hương. Về niên 

đại, hầu hết các ngôi nhà quy mô lớn đều được xây dựng vào khoảng 

cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 

- Tổ chức không gian: nhà ở nông thôn với bố cục phân tán, thiên 

về cả chiều ngang lẫn chiều sâu; nhà ở đô thị với bố cục tập trung, 

thiên về chiều sâu. Trong khuôn viên nhà nông thôn có nhiều hạng 

mục đặc trưng: cổng, lối vào, sân, vườn, ao, lẫm lúa, sàn nước, bến 

nước. Vị trí công trình thường dọc theo kênh, lộ thuận tiện cho sinh 

hoạt, buôn bán. 

- Cấu trúc mặt bằng: gồm nhà chính và nhà phụ thường ghép nối 

theo kiểu chữ Đinh, chữ Nhất, chữ Nhị, chữ Công và chữ Môn. Nhà 

chính thường có ba gian, ba gian hai chái, năm gian. Lòng nhà được 

mở rộng hơn và sâu hơn; phân chia không gian đối ngoại: thờ tự, tiếp 

khách nằm phía trước vách thờ và không gian đối nội: sinh hoạt nghỉ 

ngơi phía sau vách thờ. 
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- Kết cấu công trình: ngôi nhà truyền thống Tiền Giang là sự học 

hỏi bộ kết cấu gỗ liên kết mộng của nhà Rường, nhà Rọi miền Trung 

với vì Xuyên trính có trụ đội và kèo Tam đoạn kẻ chuyền nhưng có 

một số thay đổi để không gian được cao và thoáng hơn, cách ghép 

nối sao cho nhà rộng và tiện cho sinh hoạt hơn.  

- Hình thức mặt đứng: bộ mái vươn cao với tỉ lệ mái nhỏ. Nhà 

thường làm theo kiểu song lam, hoặc nửa trên đan chéo kiểu mắt cáo, 

nửa dưới ghép khít bởi các bản gỗ ván với màu gỗ tự nhiên. Ngoài ra 

còn có một số nhà làm thêm phần thảo bạt kiểu mặt đứng phương 

Tây thường quét vôi trắng hoặc vàng. Mái nhà bốn dốc có khu đĩ, 

thường lợp ngói vảy cá hoặc ngói âm dương.  

- Trang trí nội thất: ngôi nhà được dựng nên từ vật liệu địa phương, 

trang trí, chạm trổ hoa văn bởi các kíp thợ từ miền Trung vào, với 

một số cải tiến phù hợp tinh thần văn hóa vùng đất mới của người 

Nam Bộ. Nội thất công trình có sự tích hợp những yếu tố mới đương 

thời từ các món hàng nhập khẩu từ nước ngoài như ghế, bàn mặt cẩm 

thạch, tủ sắt, đồng hồ, tranh in nhiều màu. Nhiều công trình trang trí 

liễn cẩn, thếp vàng, kiểu đèn treo có chụp bằng sành, bằng pha lê từ 

Lái Thiêu, Thủ Dầu Một.  

2. Đặc điểm giao thoa văn hóa trong kiến trúc nhà ở truyền 

thống tỉnh Tiền Giang:  

- Các biểu hiện của sự tương tác, giao thoa các giá trị nội văn hóa 

được hình thành từ chính lối sống, tính cách mới phát sinh bên trong 

nội tại do thay đổi về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. Sự tương tác 

giao văn hóa và liên văn hóa được hình thành dựa trên tác động xã 

hội trong bối cảnh người ngoại quốc đến buôn bán và định cư.  

- Bên cạnh việc tổ chức không gian sinh hoạt như một ngôi nhà 

truyền thống miền Trung, nhà ở truyền thống Tiền Giang còn có 
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những biến đổi để phù hợp với vùng đất mới: không gian nhà mở 

rộng hơn về chiều ngang lẫn chiều sâu, tích hợp thêm nhiều chức 

năng sinh hoạt, thường cộng sinh cả ba thế hệ trong cùng một căn 

nhà. Từ hàng hiên, bến nước, đến bức vách song lam hay cổng rào và 

sân nhà đều toát lên đặc trưng tính cách riêng của người Tiền Giang: 

giản dị, thân thiện, hiếu khách, hào sảng và luôn tôn trọng mối quan 

hệ trong gia đình. Đó là biểu hiện của sự tương tác, giao thoa các giá 

trị nội văn hóa. 

- Ngôi nhà ngoài thờ tự Tổ tiên, chư Phật còn thờ những vị thần ảnh 

hưởng văn hóa Trung Hoa: ông Táo, Ngũ vị, Quan công, ông 

Thiên… thể hiện sự cởi mở tiếp thu tạo nên nét phong phú trong văn 

hóa tinh thần của con người nơi đây.  

- Những ngôi nhà với vẻ ngoài Tây hóa nhưng bên trong là nhà ba 

gian truyền thống cho thấy sự đa dạng trong kiến trúc và sự yêu thích 

cái mới, cái đẹp của người Tiền Giang. Không gian nhà truyền thống 

thuần Việt, mặt đứng, nội thất và trang trí được nhập cảng từ phương 

Tây và cả vùng Quảng Đông, Trung Hoa. Những biểu hiện này đánh 

dấu thời kì giao thoa văn hóa Việt – Hoa – Pháp trong kiến trúc nhà 

ở truyền thống Tiền Giang. 

- Người Tiền Giang tiếp thu văn hóa người Hoa và văn minh 

phương Tây khá sớm, không hề thiếu cân nhắc, và điều quan trọng là 

họ không có tâm lý “có mới nới cũ”. Họ vẫn giữ gìn giá trị truyền 

thống, biết lựa chọn tiếp thu những gì mình thiếu, để bổ sung cho 

mình ngày càng hoàn thiện hơn. Quá trình giao thoa văn hóa vẫn 

phát triển từng ngày và sẽ càng làm phong phú, đa dạng hơn nữa nền 

văn hóa nội tại.  

KIẾN NGHỊ 
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1. Nhà ở truyền thống Tiền Giang không chỉ có giá trị lịch sử 

mà còn chứa đựng những thành quả mà các thế hệ đi trước đã chắt 

lọc từ những nền văn hóa khác. Trong khi thế giới đang tìm kiếm 

một lý luận kiến trúc đa ngôn ngữ, kiến trúc sinh thái thì cha ông ta 

đã vận dụng những yếu tố đó một cách sáng tạo trong khuôn viên 

ngôi nhà truyền thống của mình – đó là những gợi ý cho một nền 

kiến trúc hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc. 

 Ngôi nhà ở truyền thống hiện nay đang đứng trước những thách 

thức. Thị hiếu thẩm mĩ kiến trúc thay đổi, nhu cầu lối sống hiện đại, 

cùng với tình trạng quản lý chưa thật nghiêm ngặt dẫn đến nguy cơ 

mai một các giá trị kiến trúc. Hiện tượng này cho thấy cần có định 

hướng nghiên cứu và xây dựng hệ thống pháp lý, tư liệu kiến trúc, 

đưa nhà ở truyền thống có giá trị vào danh sách di sản. Từ đó tạo 

điều kiện duy trì phát huy giá trị loại hình di sản này. 

2. Bên cạnh việc giữ gìn chức năng truyền thống của ngôi nhà 

là ở và sinh hoạt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại. Điều quan trọng 

là phải nhận thức ngôi nhà ở truyền thống là một “kho tàng lịch sử” 

sống động để giáo dục về ý thức cội nguồn cho các thế hệ, khơi gợi 

lòng tự hào về “nơi chôn nhau cắt rốn”, giúp nâng cao ý thức  bảo vệ 

di sản. Vì vậy cần nghiên cứu áp dụng những giải pháp thích ứng di 

sản như tích hợp công năng vào những ngôi nhà ở truyền thống: kết 

hợp tham quan, du lịch, dịch vụ hoặc chuyển đổi công năng phù hợp 

với cấu trúc vật thể của chính công trình. Tuy nhiên, việc này cần 

phải thực hiện đồng bộ, đa ngành; cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa 

các cơ quan Nhà nước: hỗ trợ về pháp lý, chuyên môn, quảng bá cho 

văn hóa Việt và du lịch sinh thái miệt vườn, làm tốt công tác tư 

tưởng, tạo nên nhận thức cởi mở từ chủ sở hữu thì công tác duy trì và 

phát huy giá trị di sản mới có điều kiện thực tiễn để thành công. 
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