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MỞ ĐẦU 
1. Lý do lựa chọn đề tài 
1.1. Trong lịch sử, các công sở hành chính, cơ quan chuyên môn của triều Nguyễn 

và khu vực sinh hoạt của Hoàng gia bao gồm cả một hệ thống kiến trúc với hàng trăm 
công trình có quy mô lớn nhỏ, chính phụ khác nhau. Hệ thống kiến trúc cung đình Huế 
là những điển hình cho trình độ kỹ thuật xây dựng cũng như trình độ thẩm mỹ của Việt 
Nam vào thế kỷ XIX. Đặc biệt, trên các kiến trúc cung đình Huế, ở những vị trí khác 
nhau tại ngoại thất cũng như nội thất kiến trúc thường có sự xuất hiện của các ô chữ 
Hán được bố trí xen kẻ với các họa tiết. Đó là những bài thơ, câu thơ chữ Hán, trang trí 
theo lối nhất thi, nhất họa. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế là sự khác biệt nổi bật của 
một kiểu trang trí kiến trúc riêng có của Việt Nam so với kiến trúc của các nước đồng 
văn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Việc chủ động trang trí thơ chữ Hán với 
các hình thức khác nhau trên kiến trúc chỉ có ở triều Nguyễn. Những công trình tương 
tự như vậy không xuất hiện ở các triều đại Việt Nam trước đó cũng như ở các nước 
đồng văn. Vì lẽ đó, có thể khẳng định thơ trên kiến trúc cung đình Huế là sự độc đáo 
của một lối trang trí kiến trúc định hình, ổn định và phát triển thành một ngôn ngữ thẩm 
mỹ riêng biệt. Đó là một giá trị có tính đỉnh cao. 

1.2. Nghiên cứu về một số đặc điểm nghệ thuật thơ trên kiến trúc cung đình Huế 
sẽ chỉ ra rằng, đây không chỉ là những chi tiết trang trí phục vụ mục đích thẩm mỹ, thơ 
được trang trí trên kiến trúc còn có những giá trị nội dung, giá trị tư tưởng và những 
phẩm chất nghệ thuật không thể phủ nhận từ giác độ là một văn bản nghệ thuật. Giá trị 
của các bài thơ ấy là nguồn tư liệu vô cùng quý giá, góp phần khẳng định diện mạo văn 
học cũng như lịch sử thời Nguyễn. Tồn tại trên các cấu kiện kiến trúc, thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế thật sự đã trở thành một bảo tàng vật chất khổng lồ về văn học, thật sự 
trở thành những minh chứng thuyết phục về một thời kỳ phát triển rực rỡ của văn học 
trung đại Việt Nam. Với những giá trị đó, vào ngày 19 / 5 / 2016, tại Hội nghị toàn thể 
lần thứ 7 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
(gọi tắt là MOWCAP), thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế đã được công nhận là “Di 
sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.  

1.3. Với nhiều ý nghĩa cộng hưởng và đáp ứng mục tiêu của chiến lược nghiên 
cứu, giới thiệu, quảng bá về di sản tư liệu đặc biệt nói trên, luận án xác định chọn nội 
dung Thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế để làm đề tài 
nghiên cứu. Việc nghiên cứu này sẽ phần nào giúp chúng ta không những nhận thức 
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một cách đúng đắn về nội dung các tác phẩm thơ ca trên kiến trúc cung đình Huế mà 
còn hiểu rõ hơn về những đặc điểm nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của chủ nhân / tác giả 
của nó. Việc tìm hiểu này sẽ chỉ ra rằng: “Thơ trên di tích đã góp phần làm nên phần 
hồn, làm tăng tính văn hóa cho các công trình kiến trúc thời Nguyễn. Đó cũng là bản 
chất tâm hồn của chủ nhân với những khát vọng và ước mơ chính đáng về triều đại. Và, 
thơ đã trở thành thông điệp để nối quá khứ với hiện tại, quá khứ với tương lai trong một 
hành trình bất tận của cuộc kiếm tìm và khám phá cái đẹp” [107, tr.238]. 

2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Luận án nghiên cứu toàn diện thơ chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế đã được ghi 

chép, dịch thuật, chú giải bước đầu và được tác giả luận án hệ thống, biên dịch, chú giải, 
hiệu đính lại bao gồm 1.087 bài thơ ở các thể khác nhau. Bên cạnh đó, tác giả luận án 
cũng đối chiếu, kiểm chứng lại với số lượng thơ trên kiến trúc cung đình Huế từ khuôn 
khổ sử dụng các nguồn tài liệu đã công bố bao gồm: 47 bài thơ chạm khắc trên điện Long 
An được giới thiệu trong sách Điện Long An, di tích kiến trúc nghệ thuật do Trung tâm 
Bảo tồn Di tích Cô đô Huế xuất bản năm 2005; các bài thơ được giới thiệu trong Kỷ yếu 
Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế do 
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xuất bản năm 2015; tham khảo 115 bài thơ tại lăng 
Minh Mạng in trong sách Lăng của Hoàng đế Minh Mạng do Hội Sử học Việt Nam, Hội 
Sử học Thừa Thiên Huế xuất bản 1993; 8 bài thơ trên kiến trúc Ngọ Môn, 191 bài thơ 
trên điện Thái Hòa in trong sách Từ Ngọ Môn đến Thái Hòa Điện của tác giả Huỳnh 
Minh Đức do Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh xuất bản năm 1994; 191 bài thơ trên điện Thái 
Hòa in trong luận văn thạc sĩ của Nguyễn Phước Hải Trung. Bên cạnh đó, luận án còn sử 
dụng một số bài thơ do tác giả luận án tự dịch được đăng tải trên các diễn đàn khác nhau. 
Ngoài ra, một số tài liệu chính sử của triều Nguyễn sẽ được luận án sử dụng để nêu cơ sở 
kiểm chứng những lập luận, phán đoán trong luận án. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu  
Luận án xác định một số phạm vi nghiên cứu bao gồm các nội dung như những 

quan niệm về con người trong văn học trung đại tham chiếu vào hình tượng con 
người trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế; nghiên cứu, nhận định về hình tượng 
không gian, thời gian; phân tích thi pháp thơ từ đặc điểm sử dụng từ ngữ, sử dụng 
thể loại, cấu tạo nhịp vần cùng các biện pháp nghệ thuật đặc sắc có mặt trong thơ 
trên kiến trúc. Ngoài ra, luận án còn chú ý phân tích những giá trị thẩm mỹ nhìn từ 
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chỉnh thể bài trí, từ các thể chữ đến nghệ thuật thư pháp của thơ trên kiến trúc cung 
đình Huế; đồng thời phân tích các nội dung chứa đựng những giá trị mang tính 
thông điệp lịch sử được gửi gắm qua tác phẩm văn chương. 

3. Cơ sở lý thuyết và nhiệm vụ nghiên cứu 
Luận án sử dụng lý thuyết thi pháp học kết hợp các kiến giải từ góc độ ngôn 

ngữ học, sử học và văn hóa học để nghiên cứu. Trên cơ sở lý thuyết, tác giả xác định 
những vấn đề cần giải quyết trong luận án, bao gồm: 

- Thông qua các tài liệu, lý thuyết và các công trình nghiên cứu có liên quan đến 
luận án để miêu tả khái quát về cơ sở xã hội trong thời đại nhà Nguyễn với việc quy 
hoạch kiến trúc cung đình; giới thiệu về loại hình thơ trên kiến trúc với những đặc điểm 
cơ bản gắn liền với tình hình văn học thời Nguyễn. Nội dung này có tính chất miêu 
thuật cụ thể về đối tượng nghiên cứu, làm cơ sở cho sự phân tích ở nhiệm vụ trọng tâm.  

- Luận án tiến hành phân tích về thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế, những giá trị nghệ thuật thơ trên kiến trúc cung đình Huế, làm rõ 
một số đặc điểm qua quan niệm nghệ thuật, các hình tượng không gian, thời gian, 
các phương thức biểu hiện của một loại hình thơ rất đặc biệt xét từ góc độ văn bản 
học, đó là thơ trên kiến trúc. Việc nghiên cứu này sẽ góp phần chỉ ra các cấu trúc 
hình thức mang tính nội dung các bài thơ trên kiến trúc cung đình Huế, nhằm có cơ 
sở để hiểu đủ, hiểu đúng các tác phẩm văn chương trong quá trình phát triển tư duy 
nghệ thuật, phục vụ cho việc tìm hiểu nội dung tác phẩm một cách xác đáng nhất. 
Bên cạnh đó, nó còn giúp đánh giá đúng tư duy nghệ thuật của mỗi tác phẩm văn 
chương và hình tượng tác giả. Từ đây sẽ có những căn cứ xác đáng để có thể đánh 
giá một cách đúng đắn hơn về giá trị nội dung tư tưởng của nó. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Để tiến hành nghiên cứu “Thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung 

đình Huế”, chúng tôi sử dụng các phương pháp, thủ pháp liên ngành khác nhau: 
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phân tích, tổng hợp là phương pháp cơ 

bản nhất được áp dụng để phân tích tác phẩm thơ, được áp dụng trên cơ sở dựa vào 
hệ thống lý thuyết thi pháp học, tu từ học để phân tích, nhận xét, đánh giá đặc điểm 
nghệ thuật và các giá trị thẩm mỹ của thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Từ cơ sở 
này sẽ rút ra được những nhận định cơ bản, có tính khái quát về những thông điệp 
thẩm mỹ của hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế.  
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- Phương pháp so sánh, đối chiếu: Đây là phương pháp được sử dụng khi 
phân tích nhằm chỉ ra những nét tương đồng, dị biệt trong nội tại hệ thống thơ trên 
kiến trúc cung đình Huế cũng như so sánh với các dạng thức khác. Đó là cơ sở để 
làm nổi bật những giá trị của thơ trên kiến trúc cung đình Huế. 

- Phương pháp thống kê, phân loại: Thực chất ở đây chủ yếu là thống kê tần 
số hoạt động của chữ, mật độ sử dụng ngôn ngữ ở cấp độ chữ, từ ngữ tạo nên ngữ 
liệu cần thiết tương ứng với các yêu cầu cụ thể khi phân tích, nhận định các vấn đề 
được nêu tại các chương, mục trong luận án, là cơ sở, là điều kiện cần để kiểm 
chứng các lập luận, phán đoán, nhận định.    

- Ngoài ra, trên cơ sở yêu cầu của đề tài, các thủ pháp liên ngành như lịch sử, 
văn hóa, bảo tàng học, thư pháp học, mỹ học, điền dã, v.v. cũng được chúng tôi vận 
dụng để soi chiếu các vấn đề về thời đại nhà Nguyễn, về kiến trúc cung đình Huế, 
về lịch sử văn chương thời Nguyễn, văn chương cung đình thời Nguyễn cũng như 
định hướng các lập luận khi phân tích để đưa ra phán đoán và nhận định. 

5. Đóng góp khoa học của luận án   
Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, việc nghiên cứu nghệ thuật thơ trên 

kiến trúc cung đình Huế sẽ có những đóng góp mang ý nghĩa về khoa học và thực tiễn. 
- Trước hết việc nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình Huế sẽ góp phần 

nghiên cứu lịch sử phát triển của văn học thời Nguyễn nói riêng cũng như văn học Việt 
Nam nói chung. Đặc biệt là khái quát được tình hình "văn học cung đình thời Nguyễn" 
gắn liền với các hoàng đế thi sĩ, nội dung mà trước đây ít có công trình đề cập đến. 

- Việc nghiên cứu về thế giới nghệ thuật của thơ trên kiến trúc cung đình Huế 
sẽ giúp các nhà nghiên cứu văn học trung đại hiểu thêm về một nguồn thi liệu quan 
trọng, có giá trị để làm đối tượng và dẫn liệu khi nghiên cứu về văn học trung đại ở 
Việt Nam nói riêng cũng như văn hóa dân tộc nói chung.       

- Từ sự kiện được UNESCO công nhận là di sản tư liệu, việc chọn nghiên cứu 
về thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế của luận án còn có ý 
nghĩa cấp thiết như một gợi ý lâu dài về đối tượng nghiên cứu đối với chuyên ngành 
văn học Việt Nam, ngành ngôn ngữ học, ngành Hán Nôm học.  

- Ngoài các ý nghĩa trên đây, việc nghiên cứu này còn có ý nghĩa đặt vấn đề 
nghiên cứu toàn diện khi nghiên cứu văn hóa lịch sử thời Nguyễn. Cho đến nay, các 
nghiên cứu về triều Nguyễn thường đi sâu vào các vấn đề chính trị, kinh tế, quốc 
phòng, văn hóa, mỹ thuật, nhưng rất ít công trình đề cập đến thơ của các hoàng đế 
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triều Nguyễn, đặc biệt là thơ trên kiến trúc cung đình Huế với các nội dung thể hiện 
tình cảm của các hoàng đế cũng như quan điểm của triều đại. Nghiên cứu này cũng 
góp phần bổ sung những vấn đề liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu văn hoá nghệ 
thuật thế kỷ XIX. Do vậy, những nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình Huế sẽ 
phần nào bổ sung cứ liệu để các nhà nghiên cứu có những nhận định khách quan và 
thỏa đáng hơn khi đánh giá về triều đại này.  

- Nghiên cứu thơ trên kiến trúc cung đình Huế cũng góp phần khẳng định giá trị 
của một loại hình tư liệu đã được UNESCO công nhận là "Di sản ký ức thế giới", tiếp 
tục khẳng định truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu bản sắc của con người Việt Nam. 

6. Cấu trúc luận án 
Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận án được 

cấu trúc thành bốn chương: 
- Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu. 
Chương này nhằm tính tổng kết thực tiễn tài liệu về thơ trên kiến trúc cung 

đình Huế mà chúng tôi đã khảo sát. Ngoài miêu tả và đánh giá những nội dung mà 
người đi trước đã thực hiện, phần tổng quan nêu lên những định hướng nội dung cho 
toàn bộ luận án. 

- Chương 2: Bối cảnh xã hội - văn hóa  thời Nguyễn và thơ trên kiến trúc cung đình Huế. 
Xuất phát từ tính chất, đặc điểm đối tượng nghiên cứu, nên chương này khái 

quát những vấn đề cơ bản về lịch sử và tình hình văn học thời Nguyễn, giới thiệu 
tổng quan về thơ trên kiến trúc cung đình Huế qua những nét cơ bản có tính định 
hướng, làm cơ sở cho sự lập luận, phân tích ở chương tiếp theo. 

- Chương 3: Thơ trên kiến trúc cung đình Huế nhìn từ hình tượng con người, 
không gian và thời gian. 

Việc nghiên cứu hình tượng về con người, không gian và thời gian mang ý nghĩa 
quan trọng, vì quan niệm gắn với hình tượng chi phối toàn bộ tác phẩm của nhà văn. 
Chương 3 mô tả đặc điểm về hình tượng con người, các kiểu không gian và thời 
gian, đánh giá các hiện tượng phổ biến liên quan đến cảm thức và quan niệm. 

- Chương 4: Thơ trên kiến trúc cung đình Huế nhìn từ phương thức biểu hiện. 
Xuất phát từ các đặc điểm nổi bật qua sử dụng ngôn từ, ở chương này, chúng 

tôi tiến hành đánh giá thơ trên kiến trúc cung đình Huế qua các phương thức biểu 
hiện, đặc biệt là các biện pháp nghệ thuật nổi bật được sử dụng trong thơ trên kiến 
trúc cung đình Huế. 



 13 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

 

1.1. Tổng quan về tình hình dịch thuật, giới thiệu và nghiên cứu 

Kiến trúc cung đình Huế đã phản ảnh nhiều giá trị truyền thống ở nhiều 

giác độ khác nhau. Từ lịch sử đến kiến trúc, từ mỹ học đến văn học, từ công 

nghệ cổ truyền đến ngành nghề truyền thống v.v. rõ ràng đã khái quát lên một 

phức hợp di sản vật chất lẫn tinh thần với hai thế kỷ tồn tại. Trong ý nghĩa này, 

hệ thống thơ ca trên di tích cung đình Huế đã đặt ra những yêu cầu bảo tồn, gìn 

giữ, nghiên cứu và giới thiệu đối với đội ngũ làm công tác bảo tồn di sản ở Huế 

nói riêng cũng như giới nghiên cứu văn hóa nghệ thuật nói chung. Sau năm 

1975 đến nay, nhiều công trình kiến trúc đã được tu bổ, trùng tu, trả lại những 

giá trị vật chất và tinh thần cho từng di tích. Theo đó, các bài thơ trên di tích 

cũng được bảo tồn theo nguyên dạng ở nhiều công trình kiến trúc như Thế 

Miếu, Triệu Miếu, Hưng Miếu, điện Sùng Ân, Minh Lâu, v.v.  

Nghiên cứu về một số đặc điểm nghệ thuật thơ trên kiến trúc cung đình 

Huế sẽ chỉ ra rằng, đây không chỉ là những chi tiết trang trí phục vụ mục đích 

thẩm mỹ, thơ được trang trí trên kiến trúc còn có những giá trị nội dung, giá trị 

tư tưởng và những phẩm chất nghệ thuật không thể phủ nhận từ giác độ là một 

văn bản nghệ thuật. Giá trị của các bài thơ ấy là nguồn tư liệu vô cùng quý giá, 

góp phần khẳng định diện mạo văn học cũng như lịch sử thời Nguyễn. Tồn tại 

trên các cấu kiện kiến trúc, thơ trên kiến trúc cung đình Huế thật sự đã trở 

thành một bảo tàng vật chất khổng lồ về văn học, thật sự trở thành những minh 

chứng thuyết phục về một thời kỳ phát triển rực rỡ của văn học trung đại Việt 

Nam. Với những giá trị đó, vào ngày 19 / 5 / 2016, tại Hội nghị toàn thể lần 

thứ 7 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương (gọi tắt là MOWCAP), thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế đã được 

công nhận là “Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương”.  
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Nhiều năm qua việc tổ chức ghi chép, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải một 

cách tổng thể các ô chữ Hán ở toàn bộ các di tích Huế đã góp phần gìn giữ các 

di sản thơ trên di tích. Đây thật sự đã trở thành một nguồn tư liệu phong phú, 

được bảo lưu có tính hệ thống nhằm tạo cơ sở dữ liệu cho công tác nghiên cứu 

văn học cũng như công tác bảo tồn. Hiện nay, việc khai thác, phát huy giá trị 

thơ ca trên di tích Huế đang được sự quan tâm của những người làm công tác 

nghiên cứu khoa học gắn liền với sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

cung đình Huế. 

Đối với hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế, vấn đề giới thiệu, 

nghiên cứu chỉ mới được đặt ra trong những năm gần đây. So với các loại hình 

thi ca trung đại khác, thành tựu về nghiên cứu thơ trên kiến trúc cung đình Huế 

đang còn khá khiêm tốn, chỉ mang tính gợi mở, đặt vấn đề. 

1.1.1. Tình hình dịch thuật, giới thiệu  

Chỉ trong khoảng 20 năm trở lại đây, loại hình thơ trên kiến trúc cung đình 

Huế mới được một số ít các nhà nghiên cứu quan tâm, xem là đối tượng để 

nghiên cứu, nhưng thực tế thì chưa có nhiều thành tựu đáng kể. Do đó, lịch sử 

nghiên cứu về đối tượng văn học này không có được diễn trình phong phú như 

các đối tượng văn học khác trong dòng chảy văn học trung đại nói riêng cũng 

như văn học Việt Nam nói chung. Vì vậy, trước khi đề cập đến tình hình nghiên 

cứu, ở đây, chúng tôi xin trình bày khái quát về công tác dịch thuật, giới thiệu 

thơ trên kiến trúc cung đình Huế, vì đó chính là đối tượng nghiên cứu trực tiếp 

trong nội dung của luận án này. 

Từ năm 1991, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm BTDTCĐ 

Huế) đã tổ chức một nhóm nghiên cứu Hán Nôm tiến hành ghi chép, phiên âm, 

dịch nghĩa hệ thống văn tự chữ Hán (chủ yếu là thơ) trên kiến trúc cung đình Huế 

nhằm gìn giữ khối lượng di sản tư liệu này trước nhiều nguy cơ bị hủy hoại theo 

các công trình. Đợt này có sự tham gia của các nhà nghiên cứu như Trần Đại 

Vinh, Phan Thuận An, Nguyễn Tân Phong đã tiến hành ghi chép, phiên âm hệ 

thống thơ được chạm khắc trên các kiến trúc như Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Thế 

Tổ Miếu, Hưng Tổ Miếu (thuộc khu vực Hoàng Thành); Bi Đình, Hiển Đức 
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Môn, điện Sùng Ân, Minh Lâu (thuộc lăng Minh Mạng); Hồng Trạch Môn, điện 

Biểu Đức, (thuộc lăng Thiệu Trị); điện Long An (nay thuộc Bảo tàng Cổ vật 

Cung đình Huế); đình Hương Nguyện (thuộc chùa Linh Mụ).  

Sau đó, năm 1995, một nhóm nghiên cứu khác gồm Phan Thuận An, 

Nguyễn Tân Phong, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Phạm Đức 

Thành Dũng tiếp tục điền dã ghi chép phần còn lại của hệ thống thơ trên kiến trúc 

cung đình Huế. Đợt này đã thực hiện việc điền dã, ghi chép, phiên âm, dịch nghĩa 

thơ ở các kiến trúc như Triệu Tổ Miếu, Tam quan điện Phụng Tiên (thuộc khu 

vực Hoàng Thành); Bi đình (lăng Thiệu Trị); điện Long Ân (lăng Dục Đức); điện 

Ngưng Hy (lăng Đồng Khánh); Di Luân Đường (Quốc Tử Giám); điện Khải 

Thành (lăng Khải Định). 

Nhìn chung, cả hai đợt điền dã, các nhóm nghiên cứu đã cơ bản ghi chép, 

phiên âm, dịch nghĩa bước đầu về hệ thống văn tự tồn tại trên hệ thống kiến trúc 

cung đình Huế. Tuy vậy, công việc này mới dừng lại ở những chừng mức nhất 

định. Toàn bộ tài liệu điền dã đã được cố định mang tính tư liệu ở mức độ lưu 

trữ, tham khảo, chưa được chỉnh lý, hiệu chỉnh một cách khoa học. 

Năm 1993, Hội Sử học Việt Nam, Hội Sử học Thừa Thiên Huế xuất bản 

sách “Lăng của Hoàng đế Minh Mạng” của tác giả Mai Khắc Ứng. Tập sách 

ngoài mục đích chính là giới thiệu về kiến trúc lăng Minh Mạng, tác giả cũng đã 

cố gắng phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ 115 bài thơ tại Bi đình, điện Sùng Ân và 

Hiển Đức Môn thuộc quần thể lăng Minh Mạng. Trong sách này, Mai Khắc Ứng 

cũng đã phân tích nêu lên quan điểm về cách ghép (sắp xếp) các câu thơ được 

chạm khắc trên kiến trúc nằm ở các vị trí khác nhau để liên kết thành bài thơ.  

Năm 1994, tác giả Huỳnh Minh Đức xuất bản tác phẩm “Từ Ngọ Môn đến 

Thái Hòa Điện” (Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 1994), được xem là tác phẩm 

đầu tiên giới thiệu tương đối hệ thống về các bài thơ trên kiến trúc cung đình, 

ở đây là trường hợp Ngọ Môn và điện Thái Hòa. Công trình chủ yếu giới thiệu 

khái lược về kiến trúc Ngọ Môn, điện Thái Hòa và phiên âm dịch nghĩa, chú 

thích 8 bài thơ trên kiến trúc Ngọ Môn, 191 bài thơ trên điện Thái Hòa. Trong 

lời tựa của sách, Bửu Cầm đã nhận định: “Cuốn Từ Ngọ Môn đến Thái Hòa 
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Điện của ông Huỳnh Minh Đức là một đóng góp tích cực vào công cuộc bảo 

vệ những di sản văn hóa bị thời gian và chiến tranh tàn phá (…) Chỉ tiếc một 

điều là trong sách này, tác giả chưa dành thời gian để phân tích, tổng hợp và 

đánh giá nội dung tất cả các văn tự được trang trí ở hai công trình kiến trúc 

cung đình nổi tiếng ấy” [19, tr.155]. 

Năm 2005, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xuất bản sách “Điện 

Long An, di tích kiến trúc nghệ thuật”. Đây là cuốn sách giới thiệu về lịch sử, 

kiến trúc, mỹ thuật điện Long An - một ngôi điện tiêu biểu về nghệ thuật chạm 

khắc trên gỗ và khảm cẩn xà cừ và là một ngôi điện điển hình nhất về kiến trúc 

nghệ thuật triều Nguyễn. Phần cuối sách đã tuyển chọn phiên âm, dịch nghĩa 47 

bài thơ chạm khắc trên ngôi điện này.  

Ngoài ra, từ năm 2015 trở về trước, các tác giả như Phan Thuận An, Ngô 

Thời Đôn, Nguyễn Phước Hải Trung, Phạm Đức Thành Dũng cũng đã có một 

số bản dịch giới thiệu thơ trên kiến trúc cung đình Huế thông qua các nghiên 

cứu đăng tải ở nhiều diễn đàn khác nhau. 

Đến năm 2016, toàn bộ hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế về 

cơ bản đã được Trung tâm BTDTCĐ Huế quay phim, chụp ảnh, số hóa để lưu 

trữ nhằm đề phòng những tình huống bất ngờ xảy đến với kiến trúc, làm tổn hại 

đến hệ thống thi ca tại đây. Đó là một hình thức “san định” hiệu quả, tạo nên 

một “phông dữ liệu” phục vụ nghiên cứu về di sản. Đặc biệt, cũng trong năm 

này, “Hợp tuyển thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” đã được Trung tâm 

BTDTCĐ Huế tổ chức tiến hành dịch thuật, nhuận sắc để làm tư liệu tham khảo 

đặc biệt. Hợp tuyển giới thiệu 146 bài thơ thuộc các kiến trúc Ngọ Môn, điện 

Thái Hòa, Thế Tổ Miếu, Hưng Tổ Miếu (thuộc khu vực Hoàng Thành); Minh 

Lâu (thuộc lăng Minh Mạng); điện Biểu Đức, (thuộc lăng Thiệu Trị); điện 

Ngưng Hy (thuộc lăng Đồng Khánh); điện Long Ân (thuộc lăng Dục Đức); điện 

Long An (thuộc Bảo tàng tàng Cổ vật Cung đình Huế); đình Hương Nguyện 

(thuộc chùa Linh Mụ). 

Cùng với công tác dịch thuật, giới thiệu, lưu trữ, nghiên cứu về thơ trên 

kiến trúc cung đình Huế tuy chưa được nhiều tác giả quan tâm, nhưng cũng đã 



 17 

được sự lưu ý của một số nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu lịch 

sử, văn hóa Huế.  

1.1.2. Tình hình nghiên cứu  

Việc nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình Huế từ trước đến nay nói 

chung vẫn chưa có nhiều thành tựu đáng kể so với bức tranh thành tựu nghiên 

cứu thơ ca trung đại ở Việt Nam. Ở một số tạp chí, sách báo từ năm 1972 đến 

nay, có những tác giả đã đề cập đến một số vấn đề liên quan trực tiếp hoặc gián 

tiếp đến hệ thống thơ trên di tích Huế như Pierre Daudin, Nguyễn Tân Phong, 

Nguyễn Tài Cẩn, Trần Đại Vinh, Phan Thuận An, Nguyễn Phước Hải Trung, 

Phạm Đức Thành Dũng, v.v. Gần đây nhất, hội thảo “Bảo tồn và phát huy hệ 

thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” đã ít nhiều thu hút sự quan tâm của 

nhiều nhà nghiên cứu trong toàn quốc. Dưới đây, xin được lược khảo về tình hình 

nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình Huế kể từ khi giới nghiên cứu đặt vấn 

đề vào năm 1960 đến nay. 

Năm 1960, ban biên tập Tập san Việt Nam khảo cổ đã phát động kêu gọi 

các bậc thức giả khám phá bí mật bài thơ “Vũ trung sơn thủy” (Non nước trong 

mưa) của vua Thiệu Trị được chạm cẩn xà cừ trên điện Long An. Bài thơ có bố 

cục từ 56 chữ Hán nhưng đọc được 64 bài thơ khác nhau, nhưng đến thời điểm 

bấy giờ chưa có ai lưu ý giải mã. Nội dung lời kêu gọi này có đoạn: “Viện Bảo 

tàng Huế đã nhờ mấy vị túc nho đọc mấy bài thơ ấy, có vị chỉ đọc được đôi bài, 

có vị đọc được vài ba bài (…). Ẩn ngữ thời cổ Sumer, Assyrie, Ai Cập, Hy Lạp 

còn có người biết được huống chi chỉ có hai bức thơ chữ Hán khảm trong một 

cung điện có cách đây hơn một thế kỷ mà chẳng lẽ không ai đọc được hay sao? 

Dẫu sao chúng ta cũng nên nhờ ngay một số nhà cựu nho sớm vén màn bí mật, 

nếu không, hai bức thơ ấy sẽ trở thành những ẩn ngữ chôn vùi vĩnh viễn với 

thời gian” [75, tr.10]. Nhưng cuộc phát động này không thu được kết quả. Mãi 

đến 12 năm sau, năm 1972, một học giả nước ngoài là Pierre Daudin mới “bước 

đầu” tìm cách giải mã bài thơ này. Trên tạp chí của Hội Nghiên cứu Đông 

Dương (B.S.E.I) có đăng bài “Poèmes anacycliques de l’empereur Thieu Tri” 

(Tìm lời đáp về bài thơ của Hoàng đế Thiệu Trị) của Pierre Daudin với nội 
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dung nghiên cứu về bài thơ nói trên với kết quả giải mã được 12 bài theo thể 

thất ngôn bát cú Đường luật. Pierre Daudin cũng chỉ giải quyết được cách đọc 

thành 12 bài trong lúc mà bài thơ chơi chữ của vua Thiệu Trị yêu cầu phải đọc 

được thành 64 bài khác nhau. Nhưng dẫu sao, thực tế này cho thấy, có lẽ Pierre 

Daudin là người đầu tiên nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình Huế. 

Hơn hai mươi năm sau, các tác giả như Nguyễn Tân Phong, Nguyễn Tài 

Cẩn lại tiếp tục tập trung nghiên cứu bài thơ chơi chữ theo lối kỹ xảo nói trên.   

Năm 1994, Nguyễn Tân Phong xuất bản tập sách “Về hai bài thơ hồi văn 

kiêm liên hoàn của vua Thiệu Trị” (Nxb. Thuận Hóa, Huế) tập trung vào việc giải 

mã hai bài thơ “Vũ trung sơn thủy” (Non nước trong mưa) và bài “Phước Viên 

văn hội lương dạ mạn ngâm” (Ngâm vịnh tại hội thơ ban đêm ở vườn Phước 

Viên). Tập sách cũng giải mã và định hình cách đọc được 64 bài thơ nhưng chỉ ở 

thể thất ngôn tứ tuyệt trong lúc mà bài thơ của vua Thiệu Trị yêu cầu phải đọc 

được thành 64 bài thể thất ngôn bát cú Đường luật. 

Tiếp theo, năm 1996, trên tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Thừa 

Thiên Huế, tác giả Nguyễn Tài Cẩn đã có hai bài viết “Thử tìm hiểu thêm về bài 

thơ Vũ trung sơn thủy của Thiệu Trị” và “Bàn thêm về kỹ xảo bài Vũ trung sơn 

thủy” (hai bài viết này đều in lại trong sách “Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn 

tự và văn hóa”). Trong bài viết, tác giả đã phân tích rất chi tiết về những khả 

năng kết hợp để có thể đảm bảo tính chất hồi văn kiêm liên hoàn của bài thơ: từ 

01 bài thơ gốc ban đầu, có thể đọc được 64 bài, thậm chí còn gấp đôi số lượng 

này. Tác giả nhận định: “Rõ ràng bài Vũ trung sơn thủy là một trường hợp hồi 

văn khá phức tạp: tuy Thiệu Trị chỉ dùng 56 chữ, nhưng do cách kết cấu, sắp 

xếp các câu, các đoạn, cuối cùng 56 chữ ấy đã cho phép ta có thể tìm ra 64 điểm 

xuất phát, rồi đọc ‘quanh co đi lại’ thành được 128 bài” [9, tr.351]. Năm 1998, 

tác giả Nguyễn Tài Cẩn xuất bản sách “Tìm hiểu kỹ xảo hồi văn kiêm liên hoàn 

trong bài Vũ trung sơn thủy của Thiệu Trị”. Sau nghiên cứu này, Nguyễn Tài 

Cẩn đã giải quyết dứt điểm về cách đọc để có được 64 bài thơ thể thất ngôn bát 

cú đối với cả hai bài thơ “Vũ trung sơn thủy” và “Phước Viên văn hội lương dạ 

mạn ngâm”.  
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Những nghiên cứu đã nêu trên chỉ đề cập đến loại đối tượng đơn lẻ đó là 

hai bài thơ chơi chữ của vua Thiệu Trị được cẩn xà cừ trên điện Long An mà 

thôi. Ngoài các nghiên cứu về trường hợp thi ca này, một số tác giả khác đã 

quan tâm đến việc nghiên cứu thơ trên kiến trúc cung đình Huế ở những nội 

dung và phạm vi khảo cứu khác nhau.   

Năm 1991, trong cuốn sách “Kiến trúc cố đô Huế”, khi nghiên cứu về 

kiến trúc điện Thái Hòa, Phan Thuận An đã giới thiệu một số bài thơ chạm 

khắc trên kiến trúc này. Tuy chỉ là những điểm xuyết, nhưng cũng khái quát 

được phần nào về hệ thống thơ ở kiến trúc điện Thái Hòa: “Tòa cung điện này 

còn ghi lại được nhiều ngôn ngữ văn học với 297 ô hộc khắc chạm và đúc nổi 

[sic] thơ chữ Hán, nói lên một trong những nét đặc sắc của văn hóa Phú Xuân 

thế kỷ XIX” [1, tr.58].   

Năm 1992, Trần Đại Vinh có bài viết “Thơ trên các di tích kiến trúc cung 

đình Huế” đăng trên tạp chí Thông tin Khoa học Công nghệ số 1. Trong bài viết 

này, thông qua những nhận định về nội dung tác phẩm, Trần Đại Vinh đã giới 

thiệu 25 bài thơ được chạm khắc tại các kiến trúc như Ngọ Môn, điện Thái Hòa, 

lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị. Tác giả nhận định: “Toàn bộ các ô hộc thơ đó 

hợp thành vài ngàn bài đã tỏ rõ chiều sâu tâm hồn và tư tưởng của các vua. Đề 

tài gồm vịnh cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt, sự nghiệp thành tựu của vương 

triều. Thể tài [sic] là thơ luật Đường, thất ngôn tứ tuyệt bát cú, nhưng phần lớn 

là ngũ ngôn tứ tuyệt hay ngũ ngôn bát cú. Tất cả đều dùng văn tự Hán.” [117, 

tr.22]. Đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu tổng quan về thơ trên kiến trúc 

cung đình Huế. Tuy nhiên, nội dung nghiên cứu chỉ dừng ở tính chất giới thiệu, 

điểm xuyết sơ lược về nội dung các bài thơ được đề cập đến, chưa có những 

khảo sát kỹ lưỡng về nghệ thuật thơ. Nhưng dẫu sao bài viết này cũng đã khái 

quát nên được nội dung cơ bản nhất của hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình 

Huế, rất có ý nghĩa vào thời điểm bấy giờ.  

Năm 2005, Phạm Đức Thành Dũng có bài “Vua Thiệu Trị và những bảo 

tàng thơ” in tại sách “Điện Long An, di tích kiến trúc nghệ thuật”. Tác giả đã tập 

trung nghiên cứu về thân thế sự nghiệp của vua Thiệu Trị, đồng thời giới thiệu và 
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nêu nhận định về những bài thơ khắc trên các công trình tiêu biểu dưới thời 

Thiệu Trị như Minh Trưng Các, điện Long An (thuộc Quốc Tử Giám); đình 

Hương Nguyện (thuộc chùa Linh Mụ). Phạm Đức Thành Dũng nhận định: “Thơ 

ở điện Long An được chạm khắc muôn màu muôn vẻ trên các ô hộc liên hoàn, ở 

các liên ba, đố bản với nhiều loại hình trang trí  và đầy đủ các kiểu tự dạng chân 

thảo triện lệ” [61, tr.123].  

Liên quan đến những vấn đề khác nhau của hệ thống thơ trên kiến trúc cung 

đình Huế, từ năm 1995 đến năm 2014, tác giả Nguyễn Phước Hải Trung đã có hơn 

20 bài nghiên cứu. Trong đó, đáng chú ý là các bài Thơ trên Di tích Huế, tâm 

tưởng một triều đại (tạp chí Sông Hương số 12, 1998); Chủ đề trọng nông trong 

thơ trên di tích Huế (tạp chí Nghiên cứu Văn hoá nghệ thuật số 9, 1998); Thơ trên 

di tích cung đình Nguyễn- những giá trị nhân văn và vấn đề đặt ra cho công tác 

bảo tồn (“Kỷ yếu hội thảo Di sản Hán Nôm Thừa Thiên Huế”, Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội, Trung tâm BTDTCĐ Huế, xb. năm 2003); 

Thơ chữ Hán trên điện Thái Hòa, một di sản tư liệu có giá trị nghiên cứu về thời 

Nguyễn (1802-1945) ở Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 

tư của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tại Hà 

Nội, tháng 11/2014). Những bài nghiên cứu của tác giả Nguyễn Phước Hải Trung 

về thơ trên kiến trúc cung đình đã tập trung vào ba vấn đề chính. Thứ nhất, các 

nghiên cứu của tác giả đã giới thiệu một cách tổng quan về hệ thống thơ trên kiến 

trúc cung đình Huế. Ở góc độ nghiên cứu tổng quan về lịch sử văn hóa, qua bài 

viết “Thơ trên di tích Huế tiếp cận từ giá trị văn hóa”, tác giả nhận định: “Hiện 

nay, trên các công trình kiến trúc cung đình Huế hiện còn khoảng 3.500 ô chữ Hán 

(chính là các bài thơ, đoạn thơ, câu thơ) thường được trang trí xen kẽ với các họa 

tiết hoa văn kỹ hà, thảo mộc, linh vật, chim thú cách điệu với phong cách ước lệ... 

Mô típ trang trí này thường được gọi là nhất thi nhất họa. Nếu như các họa tiết 

mang tính khái quát cao về thẩm mỹ, về nhận thức thế giới khách quan thì các ô 

chữ Hán lại mang tính cụ thể về tư tưởng thông qua nội dung của các ký tự này, 

đồng thời cũng khái quát được thế giới nội tâm của con người, của chủ nhân các 

công trình kiến trúc này” [63, tr.75]. Thứ hai, các nghiên cứu của tác giả đã 
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nghiên cứu và giải quyết một số trường hợp cụ thể của hệ thống thơ này qua các 

nhóm đề tài như “Những bài thơ có câu “Hà xứ xuân sinh tảo” trên di tích Huế”, 

“Chủ đề trọng nông trong thơ trên di tích Huế”, “Nhã nhạc trong thơ trên điện 

Thái Hòa”. Nhóm đề tài này phân tích thơ trên kiến trúc cung đình ở các chủ đề 

thông qua nội dung phản ánh trong thơ, đối chiếu viện dẫn cứ liệu lịch sử để góp 

phần chứng minh một số quan điểm, tư tưởng của nhà Nguyễn. Thứ ba, các 

nghiên cứu của tác giả đã đề ra các biện pháp, phương thức nhằm gìn giữ, bảo 

tồn và phát huy loại hình tư liệu văn chương này. Trong bài viết “Thơ trên di tích 

cung đình Nguyễn - Những giá trị nhân văn và vấn đề đặt ra cho công tác bảo 

tồn”, Hải Trung nhấn mạnh: “Việc bảo tồn di sản thi ca trên di tích Huế đang đặt 

ra những yêu cầu bức thiết đối với thực tế hiện nay. Do vậy, nội dung của việc 

bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của thơ trên kiến trúc cung đình Huế theo 

chúng tôi cần kết hợp với các nhà khoa học am hiểu chữ Hán trong lĩnh vực bảo 

tồn thơ trên di tích thông qua các lĩnh vực trùng tu, nghiên cứu. Bên cạnh đó, cần 

đẩy mạnh các công tác chỉnh lý hoàn thiện các hồ sơ tư liệu về thơ trên di tích 

hiện có, tập trung công tác nghiên cứu và xuất bản các công trình khoa học liên 

quan đến di sản thơ trên di tích kiến trúc cung đình Huế” [107, tr. 112]. Trong 

các nghiên cứu của tác giả Nguyễn Phước Hải Trung, đáng chú ý là tham luận tại 

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học năm 2014 “Thơ chữ Hán trên điện Thái Hòa, 

một di sản tư liệu có giá trị nghiên cứu về thời Nguyễn (1802-1945) ở Việt Nam”. 

Trong tham luận này, tác giả khẳng định: “Ngôn ngữ thơ trên điện Thái Hòa thực 

sự là một hình ảnh thu nhỏ của một cộng đồng ngôn ngữ là giai cấp quý tộc, của 

tầng lớp đại diện cho tiếng nói triều đình Nguyễn. Xuất phát từ những nhu cầu 

nhận thức và phản ánh và đã làm nên một hiện tượng nghệ thuật đặc biệt. Và có 

thể cho rằng thơ trên điện Thái Hòa là tập đại thành về nghi thức tổ chức nhà 

nước quân chủ Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XIX. Đó là cơ sở để nghiên cứu về 

một loại hình về thơ ca mang tính nghi thức, đồng thời nó cũng có thể là cơ sở để 

nghiên cứu về nghi thức, điển chế của cả một giai đoạn lịch sử. Thơ trên điện 

Thái Hoà là sự phản ánh rất tập trung về “bức chân dung” chế độ và triều đại sản 

sinh ra nó” [110, tr.588]. Tựu trung, những nghiên cứu của Nguyễn Phước Hải 
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Trung đều có nội dung tập trung bình luận văn chương theo hướng tiếp cận của 

liên ngành nghiên cứu văn học - lịch sử - văn hóa, chưa phát triển vấn đề theo 

hướng tiếp cận về nghệ thuật thơ. Những nghiên cứu này là những bài khảo cứu 

riêng lẻ, chưa đặt vấn đề nghiên cứu nghệ thuật thơ một cách hệ thống. 

Trước đó, tác giả Nguyễn Phước Hải Trung đã thực hiện luận văn thạc sĩ 

với đề tài “Đặc điểm ngôn ngữ thơ trên điện Thái Hòa” (Chuyên ngành Ngôn 

ngữ học, Trường Đại học Khoa học Huế, 2006). Đây là một đề tài nghiên cứu 

có hệ thống về 191 bài thơ chữ Hán với hướng tiếp cận thống kê ngôn ngữ học 

và phân tích đặc điểm ngôn ngữ, từ đó rút ra những nội dung của hệ thống thơ 

chạm khắc trên điện Thái Hòa. Luận văn này nghiên cứu thơ trên điện Thái Hòa 

ở góc độ thống kê ngôn ngữ học. Nghiên cứu ngôn ngữ thơ đều xuất phát từ cơ 

sở các chủ đề được diễn đạt thông qua các hình thức ngôn ngữ, mà trước hết là 

việc sử dụng từ ngữ. Với tính chất đó, trong luận văn tác giả đã thống kê và 

miêu tả các tần số sử dụng chữ, từ ngữ nhằm làm nổi bật các chủ đề tư tưởng 

trong thơ trên điện Thái Hòa. Tác giả nhận định: “Một hệ thống thơ với 764 câu 

trong 1.078 chữ có tần số xuất hiện như đã phân tích, có sự trùng lặp về câu, 

chữ ở rất nhiều trường hợp như thế đã nói lên rằng, triều Nguyễn đã dùng thơ 

như ‘công cụ bổ sung’ cho việc trị nước: để giáo huấn, để bày tỏ lý tưởng, để 

bày tỏ ước mơ, để khẳng định về triều đại mình. Qua con số thống kê và từ 

những nhận xét trên cũng có thể chỉ ra rằng, việc sử dụng từ ngữ gắn liền với 

những chủ đề, ứng với vị trí của nó ở điện Thái Hòa đã tạo nên những giá trị 

thẩm mỹ, giá trị phong cách” [108, tr.59]. 

Đặc biệt, năm 2015, nhằm chuẩn bị cho việc đệ trình hồ sơ đến UNESCO 

để công nhận hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế là Di sản ký ức thế giới, 

Trung tâm BTDTCĐ Huế đã tổ chức hội thảo cấp quốc gia về “Bảo tồn và phát 

huy hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” vào tháng 5/2015, thu hút 

sự quan tâm của giới nghiên cứu. Hội thảo này đã nhận được 34 tham luận tham 

gia ở các nhóm chủ đề như tổng quan về thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế; 

đánh giá giá trị của thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế; đề xuất phương án 

bảo tồn và phát huy giá trị.  
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Ở nhóm chủ đề về tổng quan hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, 

các tác giả Phan Thanh Hải, Lê Thị An Hòa, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Tiến 

Dũng, Trương Quốc Bình, Hải Trung đã khái quát nên một bức tranh chung về hệ 

thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Từ góc độ là nhà quản lý trực tiếp di sản, 

TS. Phan Thanh Hải cùng nhóm cộng sự ở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

đã khảo sát và giới thiệu một cách khá đầy đủ và hệ thống toàn bộ thơ văn hiện 

còn trên kiến trúc cung đình Huế; xác định nguồn gốc, tính xác thực và nguyên 

gốc, tính độc đáo cũng như giá trị nhiều mặt của loại hình di sản này. Từ cái nhìn 

tổng quan về một loại di sản tư liệu độc đáo, các tác giả đã đặt ra kế hoạch quản 

lý, bảo tồn đối với hệ thống này. Cũng là cách nhìn tổng quan, tác giả Nguyễn 

Tuấn Cường có bài “Phác họa một số đặc trưng của hệ thống di văn trên kiến 

trúc cung đình Huế” đã nêu lên những phác thảo về những thuộc tính nghệ thuật 

trong thư pháp, trong sử dụng điển cố, trong đa dạng thể loại của hệ thống văn tự 

này. Tác giả nhấn mạnh: “Xét về thể loại, trong hệ thống di văn trên kiến trúc 

cung đình Huế có nhiều thể loại văn học truyền thống, trong đó thiên về vận văn 

(văn vần) hơn là tản văn và biền văn (…) Tất cả những thể loại này đều có đặc 

điểm chung là ngôn ngữ cô đọng, đúc rút, súc tích, lời ít ý nhiều, chính là cảnh 

giới biểu đạt cao nhất của ngôn ngữ cổ Hán văn” [66, tr.65]. 

Ở nhóm chủ đề về đánh giá giá trị của thơ văn trên kiến trúc cung đình 

Huế, đáng chú ý là có 18 tham luận tập trung vào hai địa hạt: nghiên cứu, đánh 

giá về những giá trị tiêu biểu trong nội dung của các tác phẩm thi ca chạm khắc 

trên kiến trúc cung đình Huế và giới thiệu thơ chữ Hán trên một số kiến trúc 

tiêu biểu. Các đề tài nghiên cứu, đánh giá về giá trị tư tưởng của hệ thống thơ 

chạm khắc tại điện Thái Hòa (Hoàng Thành) như “Thơ văn trên kiến trúc cung 

đình Huế - Di sản văn học nghệ thuật sống động” (Phan Tiến Dũng); “Tinh thần 

tự hào dân tộc và ý thức củng cố nền thống nhất quốc gia qua thơ văn chữ Hán 

ở điện Thái Hòa” (Nguyễn Minh Tường); “Khát vọng hòa bình của người Việt 

Nam thể hiện trong các bài thơ chữ Hán ở Hoàng cung Huế” (Nguyễn Tá Nhí). 

Cùng chung chủ đề này nhưng lại đi sâu chi tiết vào việc bình luận một bài thơ 

cụ thể khắc tại trung tâm ngôi điện này có các tham luận “Niềm tự hào Đại Nam 
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qua bản ‘Tuyên ngôn’ đặt giữa điện Thái Hòa” (Nguyễn Thị Bích Hải); “Đọc 

lại bài thơ quan trọng nhất ở điện Thái Hòa” (Phan Đăng); “Về một bài thơ chữ 

Hán ở điện Thái Hòa” (Phan Anh Dũng). Tác giả Phan Đăng nhận định: “Riêng 

về lĩnh vực văn chương và ngôn ngữ, những bài thơ khắc trên các ô hộc trong 

và ngoài điện Thái Hòa là những viên ngọc quý, không chỉ mang ý nghĩa trang 

trí mà từ đó còn toát lên niềm tự hào về con người, lịch sử, về cảnh thái bình an 

lạc của đất nước một thời cũng như ước mơ của một dân tộc luôn canh cánh hai 

nhiệm vụ lớn lao là giữ nước và dựng nước.” [66, tr.174]. Tác giả Nguyễn Thị 

Bích Hải còn nhấn mạnh: “Những tác phẩm thơ chữ Hán được đặt trang trọng ở 

điện Thái Hòa cùng với toàn bộ hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế 

sẽ trở thành di sản ký ức của nhân loại - trước hết là di sản ký ức của Việt Nam, 

nhắc nhở người Việt nhớ lấy để tự hào, yêu quý và gìn giữ độc lập thống nhất 

của Tổ quốc; đồng thời cũng nhớ lấy để rút ra bài học, khắc phục những hạn 

chế để hội nhập và phát triển cùng thời đại” [66, tr.173]. Trong bài viết “Tinh 

thần tự hào dân tộc và ý thức củng cố nền thống nhất quốc gia qua thơ văn chữ 

Hán ở điện Thái Hòa”, sau khi phân tích những giá trị nội dung, tư tưởng của 

thơ trên điện Thái Hòa, tác giả Nguyễn Minh Tường đã nhấn mạnh về giá trị nổi 

bật của loại hình tư liệu này: “Nói là tư liệu độc đáo, hiếm có, vì lẽ, loại văn thơ 

chữ Hán được trang trí theo phong cách nhất thi, nhất họa, trên phạm vi nước 

ta, chỉ thấy ở các kiến trúc cung đình Cố đô Huế. Ở các nơi khác, phong cách 

trang trí này, dường như không có, và nếu có đi chăng nữa, thì về mặt số lượng 

cũng không nhiều, đặc biệt về nội dung văn thơ chữ Hán cũng không thể phong 

phú và sâu sắc như ở đất Cố đô này. Vì vậy, chúng tôi thiết nghĩ: Cần có những 

biện pháp vừa khoa học, vừa lâu dài để bảo tồn những tư liệu độc đáo này, cho 

thế hệ tương lai” [66, tr.150]. Tựu trung, các tham luận thuộc nhóm đề tài này 

đã chỉ ra rằng, thơ trên điện Thái Hòa là sự khẳng định vị thế của triều Nguyễn 

trong lịch sử và lòng tự hào về nền văn hiến của Việt Nam, đồng thời thể hiện 

khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam và đánh giá cao những giá trị của hệ 

thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Các đề tài khảo sát, nghiên cứu về các 

giá trị nội dung, hình thức trang trí, ngôn ngữ của thơ trên kiến trúc cung đình 
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như “Một số giá trị thơ văn trang trí trên di tích cung đình Huế - Điển hình là ở 

điện Thái Hòa” (Phan Thuận An); “Ngôn ngữ thơ trên điện Thái Hòa qua số 

liệu thống kê” (Nguyễn Phước Hải Trung); “Thơ trên miếu điện” (Vĩnh Cao);  

“Thơ ký ức sắc màu đất nước - Kinh đô trên cung điện Huế” (Ngô Thời Đôn); 

“Thơ khắc trang trí tại điện Long An” (Trần Đại Vinh). Đó là các đề tài nêu lên 

giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật trang trí, ngôn ngữ và hình thức kết cấu của 

loại hình di sản tư liệu này. Trong bài “Thơ ký ức sắc màu đất nước - Kinh đô 

trên cung điện Huế”, sau khi phân tích một số nội dung về thiên nhiên gắn với 

những hình ảnh của đất nước, tác giả Ngô Thời Đôn đã nhận định rằng: “Thơ 

trên cung điện cố đô Huế không phải là thơ dễ đọc, dễ cảm, nhưng một khi ta đã 

đọc được, cảm được thì thấy thơ ấy chính là một thứ ký ức chân thực, to lớn, 

vẹn tuyền về sắc màu đất nước ký gởi trên di tích bằng tinh thần kiến trúc Á 

Đông mà đậm vẻ Việt Nam. Hình bóng kinh đô chở che sắc màu đất nước, hình 

bóng đất nước rung lên độ lớn, chiều sâu của tình cảm nhà vua / người thơ / 

người dân đối với kinh đô” [66, tr.221]. Trong “Một số giá trị thơ văn trang trí 

trên di tích cung đình Huế - Điển hình là ở điện Thái Hòa”, tác giả Phan Thuận 

An đã phân tích nội dung tư tưởng của các bài thơ trên điện Thái Hòa với ba nội 

dung chủ yếu là tự hào về nền văn hiến của Việt Nam và khẳng định vị thế của 

triều Nguyễn trong lịch sử nước nhà, ca ngợi vẻ tráng lệ và tính thiêng liêng của 

Kinh đô Huế, quan tâm đến nghề nông trong xã hội. Tác giả cho rằng: “Giữ vị 

thế trung tâm quyền lực của cả nước một thời, điện Thái Hòa, so với thơ văn ở 

các công trình kiến trúc khác, là nơi vua quan nhà Nguyễn gửi gắm những tư 

tưởng quan trọng nhất trong việc trị quốc an dân” [66, tr.159]. Trong “Thơ trên 

miếu điện”, tác giả Vĩnh Cao đã tập trung phân tích tính chất của các chủ đề thơ 

khắc trên miếu điện, giới thiệu một số đặc tính đối ngẫu trong thơ, tác giả nhận 

định: “Thơ văn trên các điện miếu đề cập đến nhiều vấn đề, hoặc ngợi ca việc 

điều hành, hoặc đất nước thịnh trị, hoặc mô tả cảnh sắc sông núi, hoa cỏ. Tùy 

thuộc là miếu, là điện, là đình, nơi làm việc hoặc nơi thờ tự… mà nội dung thơ 

sẽ nghiêng nhiều về công năng của cấu trúc. Như ở miếu thờ thì đề cập đến thừa 

tự, ở nơi triều hội thì nói đến vấn đề cai trị đất nước hoặc đạo trị nước hoặc ca 
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ngợi sự thịnh trị, ở nơi đình lâu thì mô tả cảnh thiên nhiên” [66, 241]. Trong 

“Thơ khắc trang trí tại điện Long An”, tác giả Trần Đại Vinh đã quan tâm đến 

vấn đề tác giả: “Trong đó, các bài thơ có khắc tên đề bài gồm 73 bài, được xác 

định là sáng tác của vua Thiệu Trị và 121 bài không khắc tên bài thơ, trong đó 

vừa có sáng tác của vua, vừa có sáng tác và phụng họa của một số văn thần đời 

vua Thiệu Trị” [66, 222] cùng những nội dung tư tưởng của hệ thống thơ điện 

Long An: “Thơ khắc ở biệt điện cần phải nhắc nhở nhà vua luôn luôn cầu thị, 

nghĩ đến ơn cha và mệnh trời nặng nề để cai trị nhân dân một cách đúng đắn, 

trung chính, cốt phải siêng năng và thân người hiền, làm cho phong hóa thịnh 

trị” [66, 226]. Các đề tài giới thiệu thơ chữ Hán trên một số kiến trúc tiêu biểu 

như ở lăng tẩm các hoàng đế triều Nguyễn “Ngự chế thi trên di tích Hiếu Lăng” 

(Lê Na); “Thơ văn của vua Thiệu Trị trên điện Biểu Đức” (Lê Thị Mỹ Châu); 

“Thơ trên di tích kiến trúc điện Long Ân - lăng Dục Đức” (Nguyễn Thị Diệu 

Linh); “Tổng quan về hệ thống thơ văn chữ Hán trên di tích lăng Đồng Khánh” 

(Lê Thị Toán, Lê Tiến Đặng);  và hệ thống thơ ở các kiến trúc miếu điện khác 

tại Hoàng Thành, Kinh Thành Huế như “Tổng quan về ô hộc thơ trên Thế 

Miếu” (Nguyễn Hoàng Khánh Trang); “Thơ trên di tích kiến trúc điện Long An” 

(Nguyễn Thị Hồng Hạnh). Các đề tài chủ yếu là giới thiệu những bài thơ tiêu 

biểu ở các kiến trúc lăng tẩm và miếu điện. Trong bài “Tổng quan về hệ thống 

thơ văn chữ Hán trên di tích lăng Đồng Khánh”, các tác giả đã cho rằng: “Nội 

dung của các bài thơ được thể hiện trên Cung Môn và điện Ngưng Hy (lăng 

Đồng Khánh) cũng có các chủ đề như đa phần các kiến trúc cung đình Nguyễn. 

Đa số các bài thơ có chủ đề tư tưởng ca ngợi về triều đại, ca ngợi chính sự tốt 

đẹp, ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước, bày tỏ mơ ước về thái bình, 

quốc thái dân an” [66, tr.302]. Đáng chú ý là các đề tài về thơ ở Hiếu Lăng 

(lăng Minh Mạng), ở lăng Thiệu Trị, ở điện Long An, các tác giả đã giải quyết 

được vấn đề tác giả khi đối chiếu hệ thống thơ chạm khắc ở các kiến trúc này 

với các tập “Ngự chế thi” của các hoàng đế triều Nguyễn. Tựu trung, ở nhóm 

chủ đề này, các tác giả đã tập trung giới thiệu hệ thống thơ tại các công trình cụ 

thể qua một vài trường hợp cụ thể tương ứng với các nội dung trong các luận 
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điểm của từng bài viết. 

Nhóm chủ đề về đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị có 4 bài 

viết  đều xuất phát từ việc đánh giá cao giá trị của thơ văn chữ Hán trên kiến 

trúc cung đình để từ đó đề xuất các kế hoạch quản lý và bảo tồn giá trị di sản 

độc đáo này. Với bài viết, “Bảo tồn phần cốt của văn tự trên di tích kiến trúc”, 

tác giả Trần Minh Đức đã đi sâu vào tìm hiểu thực tế công việc bảo tồn phần 

cốt của văn tự trên gỗ của di sản kiến trúc cung đình Huế. Tác giả đã đề cập đến 

hai vấn đề chính là bảo tồn phần cốt, nhất là cốt gỗ và quan điểm về tu bổ hiện 

vật mang ký tự phải được xem như là cổ vật hay di tích động sản. Từ những 

phân tích đó để có ứng xử thích hợp trong công tác bảo tồn, bảo quản và phát 

huy giá trị của hệ thống tư liệu thành văn này. Các bài viết của các tác giả Đặng 

Văn Bài, Lê Thị An Hòa, Phạm Đức Thành Dũng đã đánh giá tình trạng hệ 

thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế từ sau năm 1945 cho đến nay, từ đó 

kiến nghị một số phương án để bảo tồn thích hợp. Trải qua thời gian hơn 200 

năm, do ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, tàn phá của thiên tai, một số công 

trình được trang trí thơ văn chữ Hán đã bị phá hủy như Thái Tổ Miếu, Đại Cung 

Môn, điện Cần Chánh, điện Càn Thành v.v. Đáng chú ý là bài viết “Biện luận 

tìm lại những chữ đã mất trên hai ô thơ ở liên ba Triệu Miếu” của tác giả Phạm 

Đức Thành Dũng. Trên cơ sở phân tích ngữ nghĩa, vần thơ, văn tự, tác giả đã sử 

dụng biện pháp loại suy để phục nguyên các chữ Hán đã mất trong 3 bài thơ 

trên liên ba Thế Miếu. Trước đây, tác giả Phạm Đức Thành Dũng cũng có 

nghiên cứu các vấn đề về các giải pháp bảo tồn hệ thống thơ trên kiến trúc cung 

đình Huế, trường hợp đình Hương Nguyện (chùa Linh Mụ). Bài viết “Ghép 

những ô thơ trên đình Hương Nguyện - đề xuất giải pháp trùng tu” của tác giả 

đã ứng dụng vào việc trùng tu di tích này vào năm 2004. Những nghiên cứu về 

thơ trên kiến trúc cung đình của tác giả Phạm Đức Thành Dũng thường tập 

trung vào việc phân tích đề nghị sắp xếp lại các ô thơ (do bị trùng tu sai lệch 

vào thời gian trước 1975), hoặc phân tích, biện luận nhằm phục hồi các chữ đã 

mất (do bị chiến tranh tàn phá trước đây). Đó là những đóng góp quan trọng vào 

thực tiễn bảo tồn di sản. 
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Nhìn chung, những nghiên cứu tham gia hội thảo “Bảo tồn và phát huy hệ 

thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” đã đánh giá nhiều nội dung khác 

nhau về đối tượng nghiên cứu đặc biệt này. Nhiều quan điểm của các tác giả đã 

chỉ ra rằng, hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là một di sản vô giá 

mà triều Nguyễn đã để lại cho thế hệ sau. Giá trị độc đáo và duy nhất của thơ văn 

trên kiến trúc cung đình Huế cùng với nghệ thuật trang trí nhất thi nhất họa đã 

đạt đến những giá trị khu biệt, đặc sắc điển hình của thơ văn trang trí trên kiến 

trúc cung đình thời Nguyễn. Di sản này hoàn toàn xứng đáng được UNESCO 

vinh danh như các di sản tư liệu thuộc “Chương trình Ký ức thế giới”. Thơ văn 

chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế vốn được tuyển chọn từ trước tác của các 

vị hoàng đế, thân vương, quan lại triều Nguyễn được thể hiện bằng nhiều phương 

thức mang tính mỹ thuật cao trên các công trình kiến trúc cung đình tại Kinh đô 

Huế trong giai đoạn 1802-1945. Hệ thống này bao gồm hàng ngàn bài thơ, bài 

văn, câu đối được thể hiện trực tiếp bằng nhiều loại hình chất liệu khác nhau (gỗ, 

xà cừ, pháp lam, sành sứ) trên 9 đơn vị công trình kiến trúc thuộc Quần thể Di 

tích Cố đô Huế, như một cách thức trang trí đặc biệt, riêng có tại Huế. Trải qua 

thời gian, những biến động  của lịch sử và sự khắc nghiệt của khí hậu, Cố đô Huế 

vẫn còn bảo tồn được một số lượng rất lớn hệ thống thơ văn độc đáo này. Theo 

thống kê, hiện nay trên kiến trúc cung đình Huế hiện còn 2.967 ô thơ văn chạm 

khắc, sơn thếp, cẩn xà cừ trên gỗ; 146 ô thơ văn viết tráng men thành pháp lam; 

78 đơn vị ô hộc, câu đối, bài văn được đắp ngõa sành sứ. Đó thật sự là một bảo 

tàng sống động về nền văn học thời Nguyễn. Hệ thống thơ văn trên kiến trúc 

cung đình Huế vẫn còn ở tình trạng khá nguyên vẹn và vẫn giữ được tính nguyên 

gốc và chân xác cao. Tuy nhiên trong kế hoạch quản lý cần xác định và có giải 

pháp xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình 

Huế, nhằm bảo tồn một cách bền vững hệ thống di sản tư liệu này. Có thể nói 

rằng, các hướng nghiên cứu trong các đề tài tham gia hội thảo “Bảo tồn và phát 

huy hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” đã đặt ra những góc nhìn 

tổng quát về nhiều nội dung, địa hạt trong nghiên cứu, bảo tồn hệ thống thơ trên 

kiến trúc cung đình Huế.  
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Như vậy có thể nói, liên quan đến hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình 

Huế nói chung đã có một số công trình nghiên cứu đề cập tới. Những công trình 

nêu trên đã giúp chúng tôi nhiều tài liệu quan trọng, những đánh giá và nhận 

định đáng quan tâm tham khảo. Tuy nhiên do phạm vi nghiên cứu, đối tượng 

nghiên cứu ở những địa hạt khác nhau, nên các công trình này chưa đề cập đến 

vấn đề một cách hệ thống, đầy đủ và toàn diện, nhất là ở địa hạt nghiên cứu 

nghệ thuật thi ca, và đó cũng là nhiệm vụ đặt ra cho luận án này. 

1.2. Đánh giá về tình hình dịch thuật, nghiên cứu và hướng triển khai đề tài 

1.2.1. Đánh giá về tình hình dịch thuật, nghiên cứu 

Tổng quan tình hình nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình đã cho 

thấy, đến thời điểm hiện nay ngoài một số công trình dịch thuật, việc nghiên 

cứu về thơ trên kiến trúc cung đình Huế nói chung đa số đều tồn tại ở hình thức 

là bài nghiên cứu. Về số lượng các công trình dịch thuật, giới thiệu thơ và các 

công trình nghiên cứu đã công bố, theo sự thu thập khá đầy đủ của chúng tôi, có 

04 tác phẩm dịch thuật giới thiệu thơ hoặc liên quan đến việc công bố bản dịch 

các bài thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã in thành sách; có 02 tác phẩm in 

thành sách nghiên cứu về một đối tượng cụ thể là bài thơ chơi chữ “Vũ trung 

sơn thủy” của vua Thiệu Trị chạm khắc trên điện Long An; có 01 luận văn cao 

học ngôn ngữ nghiên cứu về thơ trên điện Thái Hòa; có khoảng dưới 60 tác 

phẩm là bài nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình được in trong các kỷ yếu 

hội thảo khoa học, sách nghiên cứu và các tạp chí. Về nội dung nghiên cứu, 

ngoài luận văn cao học đã nêu, những nghiên cứu này chủ yếu phân tích, đánh 

giá nội dung chủ đề, quan điểm tư tưởng của các bài thơ trên kiến trúc cung 

đình Huế ở góc nhìn văn bản học, bình luận văn chương theo hướng so sánh đối 

chiếu từ cảm thức văn hóa, lịch sử. Từ thực tế này, chúng tôi có một số nhận xét 

như sau: 

- Thứ nhất, nghiên cứu thơ trên kiến trúc cung đình nói chung được quan 

tâm sớm nhất cũng chỉ vào năm 1972 với sự xuất hiện của tác giả Pierre Daudin 

khi nghiên cứu về bài thơ chơi chữ khắc trên điện Long An của vua Thiệu Trị. 

Sau đó 20 năm (1992), lần đầu tiên mới có 01 bài nghiên cứu về vấn đề này 
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đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế. Điều này cho thấy 

việc nghiên cứu thơ trên kiến trúc cung đình Huế là không mấy được quan tâm 

vào thời điểm bấy giờ trở về trước. Sau sự kiện quần thể di tích cố đô Huế được 

UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (tháng 12 / 1993), việc nghiên 

cứu thơ trên kiến trúc cung đình mới bắt đầu có sự chú ý của một số cá nhân. 

Tình hình đó nói lên rằng việc nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình Huế 

đã bị bỏ ngỏ trong thời gian khá dài. 

- Thứ hai, với những vận hội mới, sau khi di tích cố đô được công nhận là 

di sản văn hóa thế giới, rồi sự kiện chuẩn bị hồ sơ để công nhận hệ thống thơ 

văn trên kiến trúc cung đình Huế là di sản tư liệu thế giới, việc nghiên cứu về 

thơ trên kiến trúc cung đình Huế bắt đầu thu hút sự quan tâm của xã hội. Tuy 

vậy, kết quả của những nghiên cứu vẫn dừng lại ở những mức độ nhất định, 

chưa toàn diện và chuyên sâu. 

- Thứ ba, qua những công trình, bài viết đã nêu, chúng ta thấy các tác giả 

chủ yếu tập trung vào việc giới thiệu, nghiên cứu về nội dung, tư tưởng tác 

phẩm trong sự khảo tả, quan sát kết hợp với đối chiếu lịch sử, văn hóa để phân 

tích, luận giải vấn đề, chưa có sự quan tâm kỹ lưỡng để nghiên cứu về giá trị 

nghệ thuật của hệ thống thi ca này.  

- Thứ tư, có một số bài viết tuy mới dừng ở mức độ điểm xuyết về mỹ học 

cũng như nghệ thuật thơ, dù chỉ đặt vấn đề, nhưng có nhiều ý kiến rất hữu ích, 

rất đáng được quan tâm, tham khảo, chẳng hạn như nghệ thuật kết hợp thi - họa, 

nghệ thuật điển cố, thể loại nhưng cũng đã gợi mở cho chúng tôi những luận 

điểm khi triển khai đề tài. 

- Cuối cùng, trên cơ sở vấn đề mà chúng tôi đã quan tâm trong 20 năm nay 

cùng với nguồn tài liệu mà chúng tôi thu thập được, có thể kết luận rằng, ngoại 

trừ hai công trình nghiên cứu chuyên sâu về một bài thơ chơi chữ của vua Thiệu 

Trị chạm khắc trên điện Long An của tác giả Nguyễn Tân Phong, của tác giả 

Nguyễn Tài Cẩn và luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học về thơ trên điện Thái Hòa 

của Nguyễn Phước Hải Trung, đến nay chưa có công trình chuyên sâu nghiên 

cứu về nghệ thuật thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Điều này cho phép đề tài 
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luận án hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp mới về khoa học lẫn thực tiễn.  

1.2.2. Hướng triển khai của đề tài 

Từ những kết quả nghiên cứu đã nêu và phân tích như trên, đề tài xác định 

hướng nghiên cứu sẽ là những khía cạnh về nghệ thuật thơ. Đó là giá trị nội 

dung, giá trị nghệ thuật trang trí, ngôn ngữ và hình thức kết cấu của loại hình di 

sản tư liệu này với những thể hiện đa dạng trong nghệ thuật từ chương. Một số 

thành quả nghiên cứu đi trước cũng như một số luận điểm nghiên cứu trước đây 

của chúng tôi sẽ được tiếp thu, kế thừa phát triển trong luận án này. Với quan 

điểm như vậy, hướng nghiên cứu đề tài “Thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến 

trúc cung đình Huế” được triển khai như sau: 

Đầu tiên, xuất phát từ những đặc điểm về đối tượng nghiên cứu trong đề tài, 

luận án sẽ tập trung giải quyết những vấn đề chung nhất, có ý nghĩa cơ sở thực 

tiễn, tiền đề lý luận. Đó là việc giải quyết những vấn đề cụ thể như cơ sở lịch sử xã 

hội và tình hình về văn học thời Nguyễn. Từ đó, lý giải nguyên nhân hình thành 

loại hình thơ trên kiến trúc để trở thành một bảo tàng thơ độc đáo của Việt Nam. 

Ngoài ra, ở những vấn đề chung, luận án cũng tập trung làm rõ những đặc điểm về 

số lượng, sự phân bố và tác giả của hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế. 

Những phân tích này sẽ là tiền đề quan trọng cho việc lập luận, phân tích, phán 

đoán, nhận định trong luận án.  

Thế giới nghệ thuật thơ là một chỉnh thể bao gồm nhiều yếu tố có quy luật 

cấu trúc riêng, thể hiện cảm thức của con người đối với khách thể thẩm mỹ thông 

qua lăng kính cá thể mang dấu ấn của thời đại. Trên cơ sở này, luận án hướng tới 

các mục tiêu nghiên cứu qua các nội dung như phân tích những quan niệm về con 

người trong văn học trung đại tham chiếu vào thơ trên kiến trúc cung đình Huế; 

như nghiên cứu về không gian, thời gian nghệ thuật. Việc nghiên cứu này sẽ góp 

phần chỉ ra các cấu trúc hình thức mang tính nội dung các bài thơ trên kiến trúc 

cung đình Huế, nhằm có cơ sở để hiểu đủ, hiểu đúng các tác phẩm văn chương 

trong quá trình phát triển tư duy nghệ thuật. Điều đáng nói khác là các hình tượng 

nghệ thuật nói trên được thể hiện qua nghệ thuật ngôn từ, do vậy luận án còn tập 

trung làm sáng tỏ phương thức biểu hiện bao gồm đặc điểm ngôn ngữ, sự vận dụng 
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của các thể thơ tiêu biểu, các biện pháp nghệ thuật đặc sắc trong thơ trên kiến trúc 

cung đình Huế. Trên cơ sở đó để phân tích mối liên hệ biện chứng giữa hình thức 

và nội dung trong  thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Những điều này sẽ giúp đánh 

giá đúng tư duy nghệ thuật của mỗi tác phẩm văn chương và hình tượng tác giả.  
 

Tiểu kết chương 1 

Tóm lại, có thể khái quát như sau, việc xem thơ trên kiến trúc cung đình Huế 

là một đối tượng nghiên cứu chỉ mới được quan tâm trong những năm gần đây. 

Ngoài các công trình nghiên cứu về trường hợp bài thơ “Vũ trung sơn thủy” và 

luận văn thạc sĩ “Đặc điểm ngôn ngữ thơ trên điện Thái Hòa” thì việc nghiên cứu 

thơ trên kiến trúc cung đình Huế chỉ tồn tại dưới hình thức là các bài viết ngắn. Đa 

số các nghiên cứu này đều xuất phát từ những vấn đề đơn lẻ và chỉ mang tính chất 

đặt vấn đề, thiếu hệ thống và chưa thật sự xem thơ trên kiến trúc cung đình Huế là 

một đối tượng văn chương cần được khảo sát và nghiên cứu toàn diện. Mặt khác, ở 

nội dung nghiên cứu, hầu như chưa có tác giả nào đặt ra vấn đề nghiên cứu về thế 

giới nghệ thuật đối với hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Bởi vậy, có thể 

xem, nghiên cứu về thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế là 

một nội dung đang còn bỏ ngõ, chưa được quan tâm.  

Xuất phát từ cơ sở trên, có thể nói rằng, nghiên cứu thế giới nghệ thuật 

trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế là một vấn đề mới. Thực tế đó vừa phản 

ảnh những khó khăn của người nghiên cứu vì ít được kế thừa các thành quả đi 

trước; đồng thời cũng phản ảnh những thuận lợi nhất định cho người viết vì khi 

đưa ra các quan điểm, luận điểm nghiên cứu sẽ có đóng góp mới. Việc nghiên 

cứu nghệ thuật thơ trên kiến trúc cung đình Huế tại luận án như vậy sẽ có 

hướng triển khai mới mẻ, đạt yêu cầu đề ra, và cũng hy vọng gợi mở cho các 

hướng nghiên cứu tiếp theo về thơ trên kiến trúc cung đình Huế cũng như văn 

học trung đại Việt Nam. 



 33 

Chương 2 
BỐI CẢNH XÃ HỘI - VĂN HÓA THỜI NGUYỄN 

VÀ THƠ TRÊN KIẾN TRÚC CUNG ĐÌNH HUẾ 
Thơ trên kiến trúc cung đình Huế là một loại hình khá đặc biệt, trước hết là chúng 

tồn tại trên các công trình kiến trúc triều chính và sinh hoạt của nhà Nguyễn. Nội dung 
thơ trên kiến trúc lại gắn bó với trường triết mỹ của thời đại này. Do vậy, việc khái quát 
về triều Nguyễn cùng với công cuộc chấn hưng Nho giáo, quy hoạch, xây dựng kiến 
trúc và đánh giá tổng quát về tình hình văn học thời Nguyễn nói chung cũng như thơ 
trên kiến trúc cung đình nói riêng là rất cần thiết bởi đó là cơ sở tồn tại của thơ trên kiến 
trúc và là cơ sở cho những phân tích, nhận định trong các nội dung nghiên cứu.     

2.1. Triều Nguyễn với công cuộc chấn hưng Nho giáo và quy hoạch, xây dựng 
kiến trúc cung đình 

Hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế phản ánh những giá trị tinh thần gắn 
kết với triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam - triều Nguyễn. Kể từ hoàng đế Gia 
Long, triều Nguyễn đã nối tiếp với 13 triều vua, trị vì đất nước trong suốt 143 năm 
lịch sử (1802-1945). Đây là triều đại có nhiều thăng trầm qua một diễn trình lịch sử 
đầy biến động, phức tạp của bối cảnh khu vực lúc bấy giờ. Tuy vậy, đây cũng là 
triều đại đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm đối với đất nước Việt Nam, nhất là những 
dấu ấn về văn hóa nghệ thuật. 

2.1.1. Triều Nguyễn với công cuộc chấn hưng Nho giáo 
Sau khi đánh thắng nhà Tây Sơn, năm 1802, hoàng đế Gia Long lên ngôi và lập 

ra triều Nguyễn. Trải qua 13 đời hoàng đế với những đặc điểm của từng triều vua, 
thăng trầm khác biệt, do vậy có thể phân định lịch sử của triều Nguyễn thành hai 
giai đoạn lớn: đó là giai đoạn độc lập, tự chủ và giai đoạn mất quyền tự chủ, hoàn 
toàn lệ thuộc sự bảo hộ của ngoại bang. 

- Giai đoạn từ năm 1802 đến năm 1883 được xem là thời gian tự chủ, thịnh trị 
của triều Nguyễn với sự ổn định, vững mạnh về nhiều mặt dưới các triều vua như 
Gia Long (1802-1819), Minh Mạng (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847) và giai 
đoạn đầu ở triều Tự Đức (1848-1883).  

Lên ngôi năm 1802, chính thức lập nên triều Nguyễn, tháng 3.1804, đổi quốc 
hiệu là Việt Nam, vua Gia Long đã tập trung ổn định, củng cố chấn hưng đất nước. Từ 
đây, Việt Nam đã xây dựng nhà nước phong kiến độc lập trên một quốc gia thống 
nhất, kiến lập hệ thống Lục Bộ và tập trung chấn chỉnh về quân sự, ngoại giao. Năm 
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1820, hoàng đế Minh Mạng nối ngôi đã có nhiều cải cách quan trọng, đặc biệt là công 
cuộc cải cách hành chính, làm cho mọi mặt văn hóa xã hội có nhiều sự phát triển đáng 
kể, đổi quốc hiệu là Đại Nam vào năm 1838. Tiếp theo là hoàng đế Thiệu Trị kế tục từ 
năm 1840, đã tiếp tục hoàn thiện và giữ gìn những thành tựu các triều đại trước để lại, 
chủ trương đường lối nội trị và ngoại giao có phần mềm dẻo hơn thời Minh Mạng. 
Năm 1848, hoàng đế Tự Đức lên ngôi, giai đoạn khoảng 20 năm đầu khá thịnh trị. 
Triều đại Tự Đức có nhiều chỉnh đốn, sửa sang về khoa cử, đặt ra Nhã Sĩ Khoa và Cát 
Sĩ Khoa, để chọn lấy người có tài văn học ra làm quan. Tuy vậy, triều Tự Đức gặp rất 
nhiều khó khăn, nhất là đất nước phải đối mặt với nguy cơ ngoại xâm. Từ năm 1858 
đến 1884, mặc dù có sự khủng hoảng dần vào giai đoạn cuối với những biến động tác 
động trực tiếp vào sự hưng vong của đất nước thể hiện qua các biến cố như: Pháp tấn 
công vào cửa biển Đà Nẵng (1858); triều đình Tự Đức nhượng bộ cắt ba tỉnh miền 
Đông Nam kỳ (1862), ba tỉnh miền Tây Nam kỳ (1867) cho thực dân Pháp; rồi sự 
kiện Pháp đánh vào Hà Nội và buộc triều đình ký Hiệp ước Harmand (1883) thừa 
nhận quyền bảo hộ của Pháp, nhưng phải đến năm 1884 khi triều Nguyễn ký Hiệp ước 
Patenôtre thì Việt Nam mới chính thức mất độc lập, toàn bộ chủ quyền đất nước đặt 
dưới sự kiểm soát của Pháp. Vì vậy vẫn có thể nói rằng, từ năm 1802 đến năm 1883 là 
giai đoạn độc lập, tự chủ của triều Nguyễn - giai đoạn được xem là từ khởi đầu đến ổn 
định, rồi phát triển, thịnh trị. Đây là nền tảng xã hội cho sự phát triển văn hóa.  

 - Giai đoạn từ năm 1884 đến năm 1945 là thời gian Việt Nam mất quyền tự 
chủ, thực dân Pháp đã kiểm soát mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội.  Có thể thấy 
rằng, ở giai đoạn này nhiều chính sách trong đối ngoại của triều Nguyễn đã không 
còn phù hợp với bối cảnh quốc tế. Trước những chuyển biến phức tạp của tình hình 
thế giới, lấy lý do Việt Nam bế quan tỏa cảng, quân đội viễn chinh Pháp đã tấn công 
vào Đà Nẵng (1858), Nam Kỳ (1859-1867), Bắc Kỳ (1873-1882), sau đó tiếp tục tấn 
công Kinh đô Huế từ cửa biển Thuận An và cuối cùng là đánh chiếm Kinh đô Huế 
(1883). Kinh đô Huế thất thủ, rơi vào tay thực dân Pháp. 

Các vị vua như Hàm Nghi (1884-1885), Thành Thái (1889-1907), Duy Tân 
(1907-1916) với lòng yêu nước và ý thức dân tộc đã tìm cách chống lại thực dân 
Pháp để giành độc lập dân tộc, nhưng đều không thành công và bị đày biệt xứ. Đến 
tháng Tám năm 1945, cách mạng Việt Nam đã giành chính quyền về tay nhân dân, 
vua Bảo Đại đã tuyên Chiếu thoái vị, chấm dứt chế độ Quân chủ ở Việt Nam, chấm 
dứt 143 năm tồn tại của triều Nguyễn.  
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Nhìn lại giai đoạn tự chủ với nhiều ổn định và phát triển trong khoảng 80 năm 
(1802 - 1883), có thể thấy rằng bốn hoàng đế đầu triều đã có nhiều nỗ lực trong công 
cuộc chấn hưng, cải cách nhiều mặt để phát triển đất nước. Chính những điều đó đã 
đưa đất nước dần dần vào thế ổn định, phong hóa được chấn hưng, dân chúng được 
hưởng cảnh sống thanh bình. 

Thời kỳ đầu độc lập của triều Nguyễn được mở ra bằng công cuộc chấn hưng 
Nho giáo. Từng trải qua thời gian dài chinh chiến, trước thực tế các triều thần nhà 
Nguyễn đa số là võ tướng, nên sau khi lên ngôi, Gia Long chú trọng đến việc học 
hành thi cử để tuyển chọn nhân tài. Ông cho thành lập Quốc Tử Giám ở Phú Xuân để 
dạy con quan, tổ chức thi Hương, củng cố giáo dục, v.v. Đến thời Minh Mạng, việc 
xây dựng hệ thống quan lại được tiến hành với những quy củ, điển chế quy chuẩn, có 
vị trí chiến lược. Từ triều đại này trở đi, chế độ giáo dục và khoa cử được thống nhất 
trên phạm vi cả nước. Các mô hình giáo dục, đào tạo từ thấp đến cao, các kỳ thi 
Hương, thi Hội, thi Đình được tổ chức để thông qua đó đào tạo, tuyển dụng nhân tài. 
Triều Nguyễn đã siết chặt kỹ cương của thi cử, nghiêm trị các gian lận, tệ nạn trong 
thi cử với những quy định chặt chẽ về đối tượng dự thi, sĩ tử, quan trường thi cử v.v. 
Việc chấn chỉnh và mở rộng khoa cử của triều Nguyễn đã cho thấy mục tiêu, chiến 
lược xây dựng và sử dụng nhân tài trong điều kiện bấy giờ hết sức được chú trọng, 
chứng tỏ việc đào tạo nguồn lực cho phát triển xã hội luôn được quan tâm, đề cao. 
Đây cũng là điều kiện để hình thành một tầng lớp trí thức thực tài, có kiến thức, phục 
vụ trực tiếp cho bộ máy chính trị và là điều kiện để trở thành những văn nhân sau này.  

Bên cạnh đó, triều Nguyễn đã không ngừng củng cố, nâng cao hiệu quả, chất 
lượng hoạt động của các cơ quan khoa học, đặc biệt là Quốc Sử Quán. Vào năm 1820, 
triều Minh Mạng cho lập Quốc Sử Quán trong Kinh Thành thuộc phường Trung Hậu 
(nay là Thuận Thành). Từ thời Gia Long ở Huế đã có một cơ quan đảm nhận chức năng 
này với tên gọi là Sử Cục. Trong Minh Mạng chính yếu, vua Minh Mạng có đoạn nhấn 
mạnh tầm quan trọng của quốc sử như sau: “Nước có sử là để tin ở đời nay, mà truyền 
lại đời sau (...) hãy nên cố gắng làm sao cho bút pháp được đúng đắn, vựng biên không 
thiếu sót, tập thành tín sử một đời, ngõ hầu cơ đồ thần truyền thánh kế, quy mô văn hiển 
võ thừa được lưu truyền mãi mãi” [79, tr.856]. Cùng với ý thức đó, Quốc Sử Quán triều 
Nguyễn đã hoạt động trên 120 năm với nhiều đóng góp cho nền sử học của nước nhà 
không những vào giai đoạn mà nó tồn tại mà còn có đóng góp lớn lao cho sử học hôm 
nay qua nhiều công trình biên soạn có giá trị về nhiều mặt. Các bộ lịch sử, địa chí do 



 36 

Quốc Sử Quán biên soạn, chỉnh lý, ấn hành đã trở thành pho tư liệu hết sức quý giá với 
hàng chục ngàn trang viết, hàng chục bộ sách. Có thể điểm qua một số bộ sách chính, 
do Quốc Sử Quán biên soạn, ấn hành như Đại Nam thực lục (560 quyển); Đại Nam liệt 
truyện (85 quyển); Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (262 quyển, chưa kể phần tục 
biên); Đại Nam nhất thống chí (31 quyển); Khâm Định Việt sử thông giám cương mục 
(53 quyển), v.v. Điều đó cũng đủ khái quát lên quy mô đồ sộ của các trước thuật được 
soạn tại cơ quan khoa học xã hội mang tính quốc gia này. 

Có thể thấy rằng, nhà Nguyễn đã xây dựng một chế độ quân chủ trung ương tập 
quyền, lấy học thuyết Nho giáo làm nền tảng tư tưởng và xây dựng bộ máy quan lại 
để quản lý đất nước, điều hành nhà nước thông qua khoa cử. Cuộc chấn hưng Nho 
giáo của triều Nguyễn đã biến hệ tư tưởng này thành vị trí độc tôn chi phối toàn diện 
quan điểm, đường lối chính trị. Tuy vậy, “Nho giáo thời Nguyễn bao hàm nhiều xu 
hướng khác nhau, trong đó, nổi bật nhất là ba xu hướng thể hiện ba đặc trưng ảnh 
hưởng khác nhau là Hán Nho, Đường Nho và Tống Nho” [94, tr.171].  

Vào giai đoạn đầu thời Nguyễn đã xuất hiện một bộ phận đông đảo các Nho gia có 
thực tài nhưng rơi vào cảnh bất đắc chí hoặc không mấy thành công trên con đường khoa 
bảng thường chủ trương theo xu hướng Hán Nho. Đây là những nhà Nho có khuynh 
hướng trọng sử, thường đề cao Kinh Xuân Thu, xem đó là nền tảng của tình cảm và tư 
tưởng. Thơ văn của họ thường sao dẫn và luận giải căn cứ vào Kinh Xuân Thu, hoặc 
mượn chuyện xưa, tích cũ giải bày tình cảm, hoặc nghiêng hẳn về viết sử, nhiều tác phẩm 
của họ mang màu sắc lịch sử hay dã sử. Chẳng hạn như Ngô Thì Du với Hoàng Lê nhất 
thống chí (từ hồi 8 đến hồi 14); như Ngô Cao Lãng với Lịch triều tạp kỷ, Thanh Hóa dư 
đồ sự tích ký; như Phạm Đình Hổ với hàng loạt tác phẩm: An Nam chí, Ô châu lục, Quốc 
triều hội điển, Ải Lao sứ trình, Vũ trung tùy bút, Tang thương ngẫu lục; như Phan Huy 
Chú với Lịch triều hiến chương loại chí;, Hoàng Việt dư địa chí, Mai Phong du Tây thành 
dã lục, Hoa thiều ngâm lục; Ngô Thế Vinh với Trúc Đường chu dịch tùy bút, Tống sử 
học; Lê Ngô Cát với Đại Nam quốc sử diễn ca; Nguyễn Văn Siêu với Phương Đình dư 
địa chí, Chư kinh khảo ước, Chư sử khảo thích; v.v. Họ là Nho gia nhưng đồng thời cũng 
là những sử gia, ngoài những sáng tác thi ca, những bộ địa chí, ghi chép, khảo đính lịch 
sử của họ trở thành những đóng góp xuất sắc cho nền trước thuật xã hội nhân văn. 

Nếu như xu hướng Hán Nho là đề cao lịch sử với sự chú trọng Kinh Xuân Thu thì 
Đường Nho lại đề cao Tứ Thư, đặc biệt là sách Luận Ngữ và Mạnh Tử. Các nhà nho 
theo khuynh hướng này thường đề cập đến những suy nghiệm của mình vào văn 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%8Bch_tri%E1%BB%81u_t%E1%BA%A1p_k%E1%BB%B7&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=An_Nam_ch%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%94_ch%C3%A2u_l%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_h%E1%BB%99i_%C4%91i%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_h%E1%BB%99i_%C4%91i%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%BA%A2i_Lao_s%E1%BB%A9_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_trung_t%C3%B9y_b%C3%BAt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tang_th%C6%B0%C6%A1ng_ng%E1%BA%ABu_l%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Huy_Ch%C3%BA#cite_note-9
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chương thi phú. Một số tác giả vào thời Nguyễn còn chú trọng đến việc cổ xúy cho tinh 
thần “tam giáo đồng nguyên”. Số lượng Nho gia thời Nguyễn theo xu hướng Đường 
Nho không đông đảo. Có thể kể đến như Vũ Tông Phan với nhiều suy ngẫm, triết lý về 
thế sự; tràn ngập trong thơ là cảnh sắc thiên nhiên của đất nước qua các tập Thăng Long 
hoài cổ, Lỗ An di cảo thi tập, Kiếm hồ thập vịnh; như Nguyễn Tư Giản với những đau 
đáu dân sinh, phác họa được hình ảnh người dân lao động qua các tập Quan hà tập, 
Tiểu Tuyết Sơn phòng thi tập, Thạch Nông toàn tập; Nguyễn Đức Đạt với kiểu viết theo 
lối vấn đáp, thảo luận về các nội dung Thiên đạo, đạo đức và trị đạo qua các tác phẩm 
Nam Sơn tùng thoại, Đông hiên hà dạ tập, Cần kiệm vựng biên; đặc biệt như Nguyễn 
Du với kiểu mô tả hiện thực nổi lên sắc nét bằng tất cả sự sinh động của sắc màu, âm 
thanh, tràn trề xúc cảm qua nhiều tác thơ chữ Hán (Thanh Hiên tiền hậu tập, Nam trung 
tạp ngâm, Bắc hành tạp lục.) cũng như Truyện Kiều; v.v. Nho gia theo xu hướng 
Đường Nho cũng có vịnh sử nhưng chủ yếu là qua thơ với tính chất đượm màu triết lý. 

Khác hai xu hướng trên, các nhà Nho chủ trương Tống Nho có số lượng nhiều hơn 
hẳn và điều quan trọng lực lượng này chi phối tư tưởng chính trị đương thời. Xu hướng 
Tống Nho đề cao Ngũ Kinh, đặc biệt xem trọng Kinh Dịch; xem trọng Tứ Thư nhưng 
tập trung vào Đại học và Trung Dung. Tư tưởng chính của Tống Nho là tuyệt đối hóa 
chế độ quân chủ, đề cao Thuyết thiên mệnh, xem hoàng đế là người thay mặt đấng tối 
cao và tối linh. Ở xu hướng này, các Nho gia là quần thần, quan lại là tầng lớp gắn bó 
mật thiết với triều đình. Họ được sự "lưu dung" của triều Nguyễn, họ là các khoa bảng 
hiển đạt ở triều đại này. Điển hình như Ngô Nhân Tĩnh với sự thanh liêm, giản dị, đau 
đáu nỗi niềm thương nhớ nước trong những dòng thơ đi sứ, u uẩn thế thời vận nước qua 
các tập Thập Anh đường thi tập, Gia Định tam gia thi tập; Lê Quang Định với những 
bài thơ sáng trong tình cảm với quê hương, đất nước, với những dấu ấn địa dư lưu 
truyền cùng hậu thế qua các tập Hoa nguyên thi thảo, Gia Định tam gia thi tập, Hoàng 
Việt nhất thống địa dư chí; Đặng Đức Siêu với những dòng văn biên niên về chúa 
Nguyễn, những ca khúc tán tụng công đức của hoàng đế Gia Long bình định giang sơn 
qua các tác phẩm Thiên Nam thế hệ, Hồi loan khải ca;  Trương Đăng Quế với tâm hồn 
nhạy cảm để lại nhiều trước tác thi ca qua các tập Quảng Khê văn tập, Trương Quảng 
Khê thi văn, Nam Giao nhạc chương, đặc biệt là tham gia biên soạn nhiều bộ sử chính 
yếu của triều Nguyễn; Bùi Ngọc Quỹ đến đâu cũng xướng họa qua các tập Hữu Trúc thi 
tập, Yên Đài anh thoại, Sứ trình anh thoại khúc, Yên hành khúc; Phan Thanh Giản với 
những dòng thơ bày chí, tỏ đạo, chân thành xúc cảm như nhưng trang nhật ký cuộc đời 
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qua Lương Khê văn thảo, Sứ Thanh thi tập, Tây phù nhật ký, Ước Phu thi tập, và là chủ 
biên của hai bộ sách Việt sử thông giám cương mục, Minh Mạng chính yếu;  Đặng Huy 
Trứ với những tư tưởng tiến bộ nhấn mạnh sự liêm chính, cần kiệm của quan trường, 
chống tham ô, hối lộ, đề cao phẩm chất tốt đẹp của con người qua nhiều tác phẩm Từ 
thụ yếu quy, Tùng chinh di quy, Tứ thập bát hiệu ký Sự tân biên, Hoàng Trung thi văn, 
Việt sử thánh huấn diễn nghĩa; Nguyễn Công Trứ với tráng chí nam nhi, luôn thể hiện 
là con người hành động, luận bàn nhân tình thế cuộc qua nhiều bài thơ Nôm ngất 
ngưỡng tiêu sái, luận bàn nhân thế; Trần Bích San với tư tưởng cải cách, tuyệt đối 
chống xâm lăng qua các tác phẩm Thanh tâm tài nhân quốc âm thi, Nhân sự kim giám, 
Mai Nham thi thảo; v.v. Mỗi nho gia dù có những biểu hiện khác nhau nhưng tựu trung 
đều một lòng phụng sự triều đình, hoàn thành chức phận xã hội. Cũng cùng chung xu 
hướng Tống Nho còn một đội ngũ nho gia khác là các hoàng đế, hoàng thân (chúng tôi 
sẽ đề cập ở phần sau).  

Nhìn chung, dù cả ba xu hướng trên có vị trí, ý nghĩa khác nhau, nhưng sự phân 
chia ở đây cũng chỉ mang tính tương đối, các xu hướng này luôn có sự chuyển hóa, 
thậm chí còn hô ứng trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định. Trên hết là các nho 
gia luôn xuất phát từ hiện thực để xuất xử và sáng tác, điều này là hiện thực tất yếu. 

Các mặt tư tưởng, văn hóa được củng cố, chấn hưng song song cùng quá trình 
kiến tạo cơ sở vật chất, xây dựng công sở hành chính, thiết lập thiết chế nhà nước 
cần thiết, bảo đảm cho quá trình quản lý, điều hành đất nước. Quy hoạch, xây dựng 
kiến trúc cung đình dưới thời Nguyễn đã có những bước phát triển gắn với công 
cuộc tạo dựng một hệ thống công trình kiến trúc ở Kinh đô Huế, phục vụ bộ máy 
chính quyền trung ương cũng như các sinh hoạt hoàng gia. 

2.1.2. Công cuộc quy hoạch, xây dựng kiến trúc cung đình 
Cùng với sự hình thành và phát triển qua 143 năm lịch sử, gắn với công cuộc 

cai trị đất nước, triều Nguyễn đã kiến tạo nên một phức hệ kiến trúc phong phú và đa 
dạng ở Kinh đô Huế. Kinh đô Huế thời Nguyễn phản ánh sự dung hợp hài hòa, phát 
triển đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc truyền thống Việt Nam. Từ một quy hoạch 
hoàn chỉnh về không gian, người xưa đã kiến cục nên một phức hợp kiến trúc với 
nhiều loại hình, tính chất đan xen với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của sông 
núi, ao hồ, đầm phá. Bức tranh kỳ tráng về kiến trúc được kiến tạo nên qua một hệ 
thống công trình được quy hoạch, xây dựng với những quy mô khác nhau.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A2m_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_Th%C3%B4ng_gi%C3%A1m_c%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BB%A5c
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Trong lịch sử, kinh đô triều Nguyễn là một hệ thống gồm cả hàng trăm công 
trình lớn nhỏ, chính phụ được xây dựng vào nhiều giai đoạn nhưng chủ yếu là được 
kiến thiết vào triều Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Đó là các giai đoạn 
hình thành, ổn định và phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam 
vào lúc bấy giờ. Những giai đoạn về sau chỉ là sự bổ sung, hoặc tiếp tục duy trì và 
phát triển của hệ kiến trúc này. Thời cận hiện đại, một dòng kiến trúc “tân cổ điển” 
được du nhập vào Việt Nam, kết hợp với thẩm mỹ của kiến trúc truyền thống cung 
đình Nguyễn cũng để lại một dấu ấn đáng kể đối với hệ thống kiến trúc ở Kinh đô. 

Kinh Thành là một tòa thành lũy đồ sộ và kiên cố (chu vi trên 10.000m, với diện 
tích bên trong là 5,2 km2) được xem là chủ thể trong quy hoạch tổng thể của Kinh đô 
Huế. Được khảo sát xây dựng từ năm 1803 đến khi hoàn chỉnh vào năm 1832, công 
trình Kinh Thành trải qua 30 năm xây dựng với hàng vạn nhân công tham gia. Có 
công năng là một pháo đài phòng thủ bốn mặt, Kinh Thành được xây dựng khúc 
khuỷu dích dắc, trên bố trí các vọng lâu, pháo nhãn, đại bác, tường bắn, phòng lộ, 
thành giai, kho đạn, v.v, để thuận lợi trong việc kiểm soát các mũi tấn công của đối 
phương. Xuất phát từ quan niệm phòng thủ truyền thống “kim thành thang trì” (Thành 
bằng đồng, hào chứa nước sôi), xung quanh Kinh Thành là hào nước (Hộ Thành hào) 
có chức năng là yếu tố phòng vệ đầu tiên của hệ thống, đồng thời còn giữ chức năng 
giao thông về đường thủy. Xung quanh Kinh Thành có 10 cửa ra vào cho đường bộ và 
02 cửa đường thủy. Bên trong Kinh Thành có nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau là 
những cơ quan như Cơ Mật Viện, Lục Bộ, Quốc Sử Quán, Tàng Thư Lâu, Tôn Nhơn 
Phủ, Khâm Thiên Giám, Hồ Tịnh Tâm v.v. nhưng quy mô nhất là khu vực Hoàng 
Thành và Tử Cấm Thành.  

Hoàng Thành (Đại Nội) là khu vực công sở hành chính và là không gian sinh hoạt 
của Hoàng gia có cả trăm công trình với nhiều tính chất khác nhau. Hoàng Thành vốn có 
136 công trình kiến trúc. Tuy nhiên, với sự thay đổi liên tục qua các thời kỳ xây dựng 
trong Hoàng Thành rất khó để đưa ra số lượng chính xác của các công trình kiến trúc. Bộ 
mặt Hoàng Thành lúc đầy đủ nhất có thể kể đến các tổ hợp không gian chính như: 

- Không gian nghi lễ chính trị, hành chính như Ngọ Môn - điện Thái Hòa: khu 
vực này là không gian nghi lễ quan trọng nhất của triều Nguyễn. Các cuộc đại lễ 
quan trọng của triều đình như lễ Đại triều (mỗi tháng 2 lần), lễ Đăng quang, lễ Vạn 
thọ, Nguyên đán… đều tổ chức ở điện Thái Hòa; lễ Duyệt binh, lễ Truyền lô công 
bố tân khoa tiến sĩ tổ chức ở Ngọ Môn. 
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- Không gian nghi lễ thờ tự như Triệu Tổ Miếu, Thái Tổ Miếu, Hưng Tổ Miếu, 
Thế Tổ Miếu, Hiển Lâm Các, Phụng Tiên Điện cùng hàng chục công trình phối 
thuộc là nơi thờ tự các vua chúa triều Nguyễn.  

- Không gian sinh hoạt của hoàng đế và hoàng gia ở khu vực Tử Cấm Thành 
với khoảng 50 kiến trúc lớn nhỏ chia thành 2 khu vực: hệ thống công sở hành chính, 
nơi nhà vua và các cận thần làm việc và xử lý triều chính hàng ngày gồm Đại Cung 
Môn -Tả Vu - Hữu Vu - Cần Chánh Điện - Đông Các Điện - Văn Minh Điện - Võ 
Hiển Điện; tiếp theo là khu vực sinh hoạt hàng ngày của hoàng đế, hoàng quý phi, 
cung phi, giai tần như Càn Thành Điện, Khôn Thái Cung, Lục Viện, v.v. 

- Không gian sinh hoạt riêng của hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu như cung 
Diên Thọ, cung Trường Sanh.  

- Không gian sinh hoạt giải trí, thư giãn như Duyệt Thị Đường, Dưỡng Tâm Điện, 
Minh Trinh Điện, Thái Bình Lâu cùng các ngự uyển như Thiệu Phương, Cơ Hạ, v.v. 

Các công trình này được xây dựng, bổ sung, thay đổi tùy theo nhu cầu, điều kiện 
nhất định, nhưng cơ bản, tất cả đều được bố cục một cách hài hòa, chặt chẽ và hầu như 
đều theo nguyên lý đăng đối trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc phong thủy, Dịch lý.  

Bên cạnh thành quách và cung điện, nhiều công trình dinh thự, đàn miếu, công sở 
khác cũng phần nào nói lên những thiết chế hoàn chỉnh của một nhà nước quân chủ. 
Ngoài khu vực Hoàng Thành, về thiết chế hành chính, khoa học, giáo dục có các kiến trúc 
như Quốc Sử Quán, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Võ Miếu, Tàng Thư Lâu, Phu Văn Lâu, 
v.v; về thiết chế thiên văn học có các kiến trúc như Quan Tượng Đài, Nha Khâm Thiên 
Giám; về thiết chế nghi lễ, tín ngưỡng có các kiến trúc như đàn Nam Giao, đàn Xã Tắc, 
điện Huệ Nam và hệ thống quần miếu, quần tự phong phú khác, v.v; về thiết chế quân sự 
có các kiến trúc như Trấn Hải Thành, Trấn Bình Đài, Hải Vân Quan v.v; cùng nhiều công 
trình cảnh quan, giải trí khác như hồ Tịnh Tâm, Nghinh Lương Đình, Hổ Quyền v.v.   

Ngoài ra, điển hình cho kiến trúc truyền thống Việt Nam, lăng tẩm các hoàng đế triều 
Nguyễn là một bức tranh sinh động về kiến trúc cảnh quan. Lăng tẩm các vua được xây 
dựng với tính chất là “biệt cung thứ hai”, kết hợp với quan niệm “sinh ký, tử quy” (sống là 
gửi, chết là về) nên luôn được quy hoạch xây dựng có hai phần: lăng mộ và tẩm điện, nhấn 
mạnh đến yếu tố cảnh quan. Điều này thể hiện rất rõ qua bảy khu lăng tẩm: Lăng Gia Long 
(Thiên Thọ Lăng), lăng Minh Mạng (Hiếu Lăng), lăng Thiệu Trị (Xương Lăng); lăng Tự 
Đức (Khiêm Lăng), lăng Dục Đức (An Lăng), lăng Đồng Khánh (Tư Lăng), lăng Khải 
Định (Ứng Lăng). Xuất phát từ những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, xã hội cụ thể khác 
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nhau, dù triều Nguyễn có đến 13 triều vua nhưng chỉ có bảy khu lăng tẩm được quy hoạch, 
xây dựng. Quan niệm lăng tẩm như một hành cung thứ hai của các vị vua triều Nguyễn đã 
hình thành nên một kiểu quy hoạch các công trình kiến trúc rất đặc sắc, đặc biệt là phần tẩm 
điện. Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng với chức năng là nơi sinh hoạt và giải trí 
của nhà vua, điển hình như ở lăng Tự Đức với hàng loạt kiến trúc như Dũ Khiêm Tạ, Xung 
Khiêm Tạ, Minh Khiêm Đường, v.v. Với tính chất là một cõi sống cho giấc vĩnh hằng đặc 
biệt như vậy nên kiến trúc lăng tẩm các vua triều Nguyễn cũng có những đặc điểm gần gũi 
với kiến trúc chốn hoàng cung.  

Kiến trúc triều Nguyễn ở Huế đã để lại nhiều dấu ấn về phong cách, nhất là về mỹ 
thuật trang trí. Nhìn vào di tích Huế ngày nay có thể thấy rằng, tất cả các yếu tố như vật 
liệu xây dựng, motif mỹ thuật v.v, đều có thể phản ánh về một phong cách kiến trúc Việt 
Nam vào thế kỷ XIX với những đặc trưng cơ bản nhất ở nhiều góc độ khác nhau. Từ 
ngoại thất đến nội thất, từ hệ thống kèo cột đến hệ thống mái lợp v.v. đều có sự trang trí 
mỹ thuật với nhiều hình thức và chất liệu. Đặc biệt, tại nhiều kiến trúc, ở khu vực mái lợp, 
các phần bờ nóc, bờ quyết 1, cổ diêm 2 đều được chia thành các ô hộc 3 để trang trí các 
họa tiết và chữ Hán; ở phần liên ba 4, đố bản nội thất cũng tương tự, trang trí các họa tiết 
và chữ Hán. Các chữ Hán này đa số là những bài thơ, đoạn thơ, câu thơ. Thơ trên kiến 
trúc là một tiêu biểu về giá trị thẩm mỹ, thể hiện một phong cách trang trí giàu tính văn 
hóa của các kiến trúc cung đình Huế, mà trước hết, tình hình văn học thời bấy giờ là yếu 
tố tác động trực tiếp làm nên hiện tượng này. 

2.2. Tình hình văn học dưới triều Nguyễn 
Thời Nguyễn được đánh giá là thời đại phát triển rực rỡ về nhiều mặt, trong đó 

có phần quan trọng của văn học. Chính sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội vào 
giai đoạn độc lập, tự chủ thời Nguyễn đã tạo điều kiện cho văn học phát triển. Cơ sở 
lịch sử xã hội đã quy định trực tiếp đến tình văn học nói chung. 

                                           
1 Bờ quyết: phần vữa đắp theo bờ nghiêng ở các góc của hệ thống mái. 
2 Cổ diêm (古 簷): dải nối giữa hai tầng mái trong một kiến trúc truyền thống.  
3 Ô hộc: là một thuật ngữ của ngành nghiên cứu lịch sử kiến trúc, chỉ hiện tượng chia nhỏ các 

dải liên ba, bờ nóc, cổ diêm trên công trình thành các ô hộc tạo để trang trí. 
4 Liên ba (連 葩): dải ván (hoặc vữa) nối giữa hệ thống cột trong một kiến trúc truyền thống. 

Trong các tài liệu chữ Hán về triều Nguyễn, liên ba vốn là xuyên hoa (川 葩 ) hoặc xuyên hoa 

(川花 ) dân gian vẫn quen gọi là liên ba. Ở  đây, chữ ba (葩) thực chất là chữ hoa (花), do kỵ húy 
tên bà Hồ Thị Hoa (mẹ của vua Thiệu Trị) nên các chữ hoa trong cách viết và nói từ triều Thiệu Trị 
trở về sau đều đổi là ba hoặc đổi bằng chữ khác.  
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2.2.1. Các chặng đường phát triển 
 

Xuất phát từ cơ sở lịch sử xã hội, văn học thời Nguyễn trải qua ba phân khúc 

thời gian là chặng đường sơ Nguyễn (1802-1819), thịnh Nguyễn (1820-1883) và suy 

Nguyễn (1884-1945).  
 

Văn học chặng đường sơ Nguyễn gắn liền với hai lực lượng sáng tác đó là các 

quan thời Gia Long, các cựu thần của triều Lê không thuận theo triều Nguyễn. Có thể 

kể đến các tác giả như Phạm Quý Thích, Nguyễn Du, Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, 

v.v. Văn học ở chặng đường này tập trung nội dung gắn với tính chất hoài vọng, tiếc 

nuối về triều đại cũ. Nhưng bộ phận văn chương ở vùng đất mới phương Nam lại có 

nhiều đóng góp. Đây là thời gian ở miền Nam có sự xuất hiện của nhóm Gia Định tam 

gia gồm Ngô Nhân Tĩnh, Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định cùng một số tác giả khác 

như Hoàng Ngọc Uẩn, Diệp Minh Phụng. Vùng đất này cũng đánh dấu sự ra đời của 

hai thi xã đó là Bình Dương thi xã và sau này có sự xuất hiện của Bạch Mai thi xã. Bình 

Dương thi xã ra đời ở Gia Định sau khi Gia Long lên ngôi khoảng một vài năm. Tác 

phẩm của Bình Dương thi xã thể hiện những niềm lạc quan trước vận hội mới thái bình, 

ca ngợi thiên nhiên cảnh sắc non nước trời Nam. 
 

Tiếp theo, chặng đường thịnh Nguyễn được xem là một thời kỳ văn học phát 

triển đến đỉnh cao với sự xuất hiện của một lực lượng sáng tác phong phú bậc nhất 

trong lịch sử dân tộc. Đánh giá về thời kỳ lịch sử này, Trần Văn Giàu từng tổng kết: 

“Không có thời nào, văn hóa phát triển như thời Nguyễn. Tám mươi năm [1802-1884] 

của nhà Nguyễn, sách vở, sáng tác gần bằng hoặc bằng, thậm chí nhiều hơn mấy trăm 

năm trước. Những nhà tư tưởng của triều Nguyễn cao hơn những nhà tư tưởng trước. 

Có thể nói sự phát triển văn hóa dưới thời Nguyễn tương đương với sự thống nhất 

quốc gia. Sự thống nhất về chính trị thúc đẩy sự phát triển văn hóa rất nhiều.” [21, 

tr.19]. Nhiều vị hoàng đế đã trở thành những tác giả lớn, tiêu biểu. Nhiều vị hoàng 

thân hoàng tộc thành tựu qua nhiều trước tác để lại cùng hậu thế. Nhiều bậc quan lại, 

nho sĩ làm nên tên tuổi và đi vào lịch sử văn học. Tất cả các thành phần xuất thân của 

lực lượng sáng tác như vậy đã thể hiện một “sự bùng nổ” có tính lịch sử trong diễn 

trình văn học trung đại. Tương truyền, vua Tự Đức từng khen ngợi có phần khích lệ 

về sự thịnh trị của văn chương thời ký này qua hai câu sau: “Văn như Siêu, Quát vô 

tiền Hán / Thi đáo Tùng, Tuy thất thịnh Đường”. Các quan lại, nho sĩ như Nguyễn Du, 

Nguyễn Công Trứ, Bùi Hữu Nghĩa, Cao Bá Quát, Nguyễn Hàm Ninh, Đinh Nhật 
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Thận, Vũ Duy Thanh, Phan Thanh Giản, Phạm Văn Nghị, Nguyễn Văn Siêu, Trương 

Đăng Quế, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Thị Hinh (Bà Huyện Thanh Quan), Chu Mạnh 

Trinh, Trần Tiễn Thành, Đặng Huy Trứ, v.v đều có thể là những đại diện tiêu biểu cho 

văn học thời kỳ này. Văn chương, đặc biệt là thơ ca của họ đã phản ánh sự đa diện của 

đời sống xã hội, thể hiện những suy tư về trách nhiệm của đình thần, vận mệnh của 

đất nước, những trở trăn, ưu tư của nỗi lòng kẻ sĩ trước thời cuộc. Nổi bật hơn cả ở 

thời kỳ thịnh Nguyễn là sự xuất hiện một bộ phận đáng kể các tác giả cung đình là các 

vị vua, các vị hoàng thân, hoàng tộc. Chính nhóm tác giả này đã làm cho diễn trình 

văn học thời Nguyễn có sự thay đổi lớn trong lịch sử văn học trung đại Việt Nam (về 

nội dung này, chúng tôi sẽ đề cập ở phần tiếp theo). 
 

Chặng đường suy Nguyễn, đất nước đặt dưới sự bảo hộ của Pháp. Hoàn cảnh 

lịch sử đã tác động trực tiếp đến tính chất của văn học. Song vào giai đoạn suy vong 

khi đất nước lệ thuộc vào Pháp, văn học cũng tự tìm đường tạo nên hướng đi mới 

nhằm tiếp tục phát triển cùng những nhu cầu phản ánh xã hội và bày tỏ quan điểm, 

tình cảm cá nhân. Thi ca không lệ thuộc vào sự suy vong của chế độ, tự điều chỉnh để 

đáp ứng được nhu cầu phản ánh xã hội. Nhiều tác giả đã sáng tác từ niềm xúc cảm của 

nỗi đau mất nước, của số phận dân tộc. Điển hình cho lực lượng sáng tác thời kỳ này 

là các tác giả Nguyễn Liên Phong, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Xuân 

Ôn, Tôn Thọ Tường, Hoàng Diệu, Nguyễn Thông, Phan Văn Trị, Trương Gia Mô, Hồ 

Huân Nghiệp, Nguyễn Nhược Thị, v.v. Thời kỳ này cũng chứng kiến sự ra đời của 

Bạch Mai thi xã ở phương Nam, nơi hội tụ của các tao nhân Gia Định. Càng về sau, 

tác phẩm của Bạch Mai thi xã chủ yếu sáng tác bằng chữ Nôm với những tên tuổi như 

Nguyễn Hữu Huân, Phan Văn Trị, Huỳnh Mẫn Đạt, v.v.   
 

Nhìn chung, trải qua ba chặng đường sơ Nguyễn, thịnh Nguyễn và suy Nguyễn, 

văn học thời Nguyễn ở Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ từ số lượng lẫn chất 

lượng, từ hình thức lẫn nội dung, từ lực lượng sáng tác đến tác phẩm được in ấn, phổ 

biến. Với đặc tính ngôn chí, thường được quan niệm như một mệnh đề mỹ học có 

tính phổ quát, văn chương bấy giờ đã hành chức phản ánh hiện thực một cách trọn 

vẹn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Suy cho đến cùng, chính lực lượng sáng tác hùng 

hậu và phong phú đã tạo nên một đột phá có tính nhảy vọt của văn học. Điều này sẽ 

được tiếp tục củng cố qua lực lượng sáng tác là các thi sĩ hoàng tộc.      
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2.2.2. Sự phát triển vượt bậc của văn học hoàng tộc 
Kinh đô Huế bấy giờ là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của Việt Nam, 

nơi hội tụ nhân tài của quốc gia, mặc nhiên cũng trở thành trung tâm văn học nghệ 
thuật của đất nước. Đây là điều kiện để văn chương triều Nguyễn phát triển. Trong 
nội tại hoàng tộc, đa số các hoàng đế, các hoàng tử, hoàng thân hầu hết đều trải qua 
quá trình đào tạo về kiến văn từ nhỏ nên họ được trang bị những tri thức với sở học 
rất ổn định. Đây cũng chính là điều kiện để hình thành nên một lực lượng sáng tác 
phong phú, tạo nên dòng văn học hoàng tộc. 

Đầu tiên phải kể đến là nhóm tác giả bao gồm các hoàng đế. Nhiều hoàng đế 
triều Nguyễn để lại các trước tác thi ca dưới dạng là tập thơ như Nguyễn Phúc Đảm 
(Minh Mạng), Nguyễn Phúc Miên Tông (Thiệu Trị), Nguyễn Phúc Hồng Nhậm (Tự 
Đức), Nguyễn Phúc Ưng Kỷ (Đồng Khánh), Nguyễn Phúc Bửu Lân (Thành Thái), 
Nguyễn Phúc Bửu Đảo (Khải Định). Nhiều hoàng đế đã để lại các trước tác thi ca 
dưới dạng bài thơ được lưu truyền hoặc chép trong các sách như Nguyễn Phúc Vĩnh 
San (Duy Tân), Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (Bảo Đại). Đặc biệt, các vị vua đầu triều 
đã để lại một khối lượng trước tác văn học cực kỳ đồ sộ, khó có thể hình dung. Theo 
thống kê của Viện Hán Nôm, trong 63 năm (từ 1820 đến 1883), các hoàng đế Minh 
Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã “ngự chế” 15.097 bài thơ văn dài ngắn khác nhau, được 
chép trong 25 tên sách, đóng thành 82 tập với 25.196 trang chữ Hán Nôm. Trong đó, 
tổng số lượng thơ của ba vị vua này thống kê được đã lên đến khoảng 11.800 bài 
(ước tính theo số làm tròn thì vua Minh Mạng có khoảng 4.200 bài thơ, vua Thiệu 
Trị có khoảng 3.200 bài, vua Tự Đức có khoảng 4.600 bài. Nếu đem so với các thi 
gia nổi tiếng thời trung đại thì số lượng trên là “vượt mức bình thường”: đại thi hào 
Nguyễn Trãi sinh thời sáng tác được gần 450 bài thơ; đại thi hào Nguyễn Du có 
khoảng 250 bài; thánh thơ Cao Bá Quát có chừng 1.400 bài [63, tr.459-460]. Điều 
này nói lên rằng, các vua đầu triều Nguyễn thực sự đã tạo nên một kỷ lục thi ca 
trong lịch sử văn chương của Việt Nam cũng như thế giới.  

Tình hình các tác phẩm thơ được in, hoặc tập hợp thành tập riêng của các 
hoàng đế còn được lưu trữ và miêu tả trong các tài liệu, cụ thể như sau: 

- Thơ của Hoàng đế Minh Mạng: Bộ thơ Ngự chế thi tập (gồm 4.768 trang, có 
3.783 bài thơ) khắc in năm 1831, bao gồm các tập Ngự chế thi sơ tập (gồm 10 
quyển, có 865 bài thơ), Ngự chế thi nhị tập (10 quyển, 813 bài thơ), Ngự chế thi tam 
tập (10 quyển, quyển này bị rách nát, ước khoảng 500 bài thơ), Ngự chế thi tứ tập 
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(10 quyển, 522 bài thơ), Ngự chế thi ngũ tập (10 quyển, 509 bài thơ), Ngự chế thi 
lục tập (10 quyển, 574 bài thơ); Bộ thơ Ngự chế tiễu bình Nam Bắc tặc khấu thi tập 
(gồm 228 trang, 73 bài thơ) khắc in năm 1835 gồm hai phần Ngự chế tiễu bình Nam 
kì tặc nghịch thi tập (34 bài thơ), Ngự chế tiễu bình Nam Bắc tặc khấu thi tập (79 
bài thơ); Bộ thơ Ngự đề danh thắng đồ hội thi tập (gồm 910 trang, 394 bài thơ), 
chưa rõ năm in gồm 4 tập: “Tập 1” từ quyển 1 đến quyển 3 (136 bài thơ); “Tập 2” từ 
quyển 4 đến quyển 7 (78 bài thơ); “Tập 3” từ quyển 8 đến quyển 10 (57 bài thơ); 
“Tập 4” quyển 13, 14 (đã mất quyển 11, 12, có 123 bài thơ).  

- Thơ của Hoàng đế Thiệu Trị: Tập thơ Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập 
(gồm 234 trang, có 200 bài thơ) bản viết tay năm 1847; Tập thơ Thiệu Trị ngự chế 
thi (gồm 5.634 trang, có 3.032 bài thơ) bản in, chưa rõ năm in; Tập thơ Ngự chế cổ 
kim thể cách thi pháp tập (có 157 bài thơ của vua Thiệu Trị và 218 bài thơ đi sứ của 
các quan), 157 bài thơ của hoàng đế Thiệu Trị trong tập thơ Ngự chế cổ kim thể cách 
thi pháp tập đều là những bài thơ chơi chữ dưới dạng kỹ xảo cao siêu, trác việt. Đã 
có 04 bài thơ trong tập này được chọn để khảm cẩn xà cừ trên điện Long An; Tập 
thơ Thánh chế Bắc tuần thi tập (gồm 173 bài thơ) sáng tác năm 1842; Tập thơ Ngự 
chế Vũ công thi tập (10 quyển, 141 bài thơ); Tập thơ Hoàng huấn cửu thiên (gồm 9 
thiên, 27 chương); Bộ thơ Ngự đề đồ hội thi tập (gồm 14 quyển và 2 quyển mục 
lục), bản in 1845, bộ thơ này gồm các phần Ngự đề danh thắng, Ngự đề cổ tích và 
Ngự đề nhân vật. Trong phần Ngự đề danh thắng có viết về 20 thắng cảnh của Huế 
gọi là Thần Kinh nhị thập cảnh với 150 bài thơ vịnh 20 thắng cảnh của đất Thần 
Kinh (Huế) gồm 7 thắng cảnh tự nhiên và 13 thắng cảnh kiến trúc hoặc là sự kết hợp 
giữa kiến trúc với tự nhiên, đó là những tư liệu lịch sử quý giá và các giá trị văn hóa 
lớn khi tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật cũng như lịch sử của Huế xưa vào thời 
Nguyễn.  

- Thơ của Hoàng đế Tự Đức: Bộ thơ Tự Đức Ngự chế thi (gồm 2.650 trang, có 
3.784 bài thơ) khắc in năm 1877, bao gồm các tập “Ngự chế thi sơ tập” (gồm 15 
quyển, có 996 trang), “Ngự chế thi nhị tập” (15 quyển, 624 trang), “Ngự chế thi tam 
tập” (20 quyển, 1.030 trang);  Bộ thơ Ngự chế Việt sử tổng vịnh (gồm 14 tập, có 212 
bài thơ); Tập thơ Tự Đức cơ dư tự tỉnh thi tập (gồm 512 trang, 560 bài thơ) bản viết 
tay; Tập thơ Tự Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca (gồm 610 trang, với 4.572 câu 
lục bát); Tập thơ Tự Đức thánh chế Luận Ngữ thích nghĩa ca (gồm 1.110 trang, với 
trên 6.000 câu lục bát); Tập thơ Ngự chế thi ngũ tập (gồm 64 trang, có 46 bài thơ); 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
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Ngự chế thi phú (180 trang). Ngoài ra, tác phẩm của vua Tự Đức còn được ghi chép 
ở hàng chục loại thư tịch khác. 

- Thơ của Hoàng đế Thành Thái: Tập thơ Canh tý thi tập (gồm 18 trang, có 14 
bài thơ), bản viết tay, năm 1900. Ngoài ra, vua Thành Thái còn có một số bài thơ lưu 
truyền trong dân gian in trong các sách văn học sau này. 

- Thơ của Hoàng đế Đồng Khánh: Tập thơ văn Đồng Khánh ngự chế thi văn 
(gồm 1 quyển thơ, 1 quyển văn), được chép lại năm 1925, thời Khải Định trong bộ 
Cổ học viện thư tịch thủ sách. 

- Thơ của Hoàng đế Khải Định: Tập thơ Khải Định ngự giá Như Tây thi tập 
(gồm 1 quyển), khắc in năm Khải Định thứ chín (1924). Ngoài ra, hoàng đế Khải 
Định còn có 01 bài thơ khắc trên bia đá chùa Thiên Mụ; 03 bài thơ in trong sách 
Đồng Khánh, Khải Định chính yếu. 

Ngoài ra một số hoàng đế khác như Duy Tân, Bảo Đại cũng có làm một vài bài 
thơ được lưu truyền qua các sách vở, tư liệu.  

Nghiên cứu về thơ các hoàng đế như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, nhiều 
nhà nghiên cứu đã công nhận ngôn ngữ thơ của các vua có tính bác nhã, thể hiện sở 
học uyên thâm. Đánh giá về thi ca của các hoàng đế triều Nguyễn, Nguyễn Tuấn 
Cường - một tác giả nghiên cứu Hán Nôm - đã không ngần ngại xác quyết rằng: 
“Việc tiếp cận hệ thống thơ văn ngự chế triều Nguyễn như là một bộ phận cấu thành 
của văn hóa cung đình triều Nguyễn là một hướng nghiên cứu khả thi, mặc dù cũng 
lường trước được không ít khó khăn do chúng ta sẽ phải đối mặt với những văn bản 
thuộc hàng tinh hoa nhất mà giới trí thức tinh hoa thời trung đại Việt Nam đã sản 
sinh ra” [63, tr.463]. Điều này cũng nói lên thực tế về giá trị của các “ngự chế thi”. 
Với số lượng vượt trội cùng những giá trị rất đáng lưu tâm, thơ của các vua Nguyễn 
thực sự là những di sản văn học, phản ảnh rõ nét về sự thịnh trị văn chương trong 
giai đoạn độc lập, tự chủ của thời Nguyễn.     

Bên cạnh những thi sĩ hoàng đế, đội ngũ các hoàng thân, hoàng tử, con em 
hoàng tộc cũng hình thành nên một lực lượng sáng tác hùng hậu. Có thể kể đến các 
tác giả như Nguyễn Phúc Miên Thẩm (Tùng Thiện Vương), Nguyễn Phúc Miên 
Trinh (Tuy Lý Vương), Nguyễn Phúc Miên Bửu (Tương An Quận Vương), 
Nguyễn Phúc Miên Định, Nguyễn Phúc Miên Nghi, Nguyễn Phúc Miên Liêu, 
Nguyễn Phúc Miên Bật, Nguyễn Phúc Miên Khoan, Nguyễn Phúc Miên Cư, 
Nguyễn Phúc Miên Ngung, Nguyễn Phúc Miên Thanh, Nguyễn Phúc Miên Kiền, 
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Nguyễn Phúc Miên Tuấn, Nguyễn Phúc Miên Triện, Nguyễn Phúc Hường Vịnh, 
Nguyễn Phúc Hường Hàng, Nguyễn Phúc Hường Y, Nguyễn Phúc Hường Sâm, 
Nguyễn Phúc Ưng Phục, Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa (công chúa Huệ Phố), Nguyễn 
Phúc Trinh Thận (công chúa Mai Am). Được đào tạo từ nhỏ về Nho học, các tác 
giả hoàng tộc có những kiến thức lẫn kỹ năng thi phú hơn người. Sách Đại Nam 
liệt truyện ghi nhận điều này qua hàng loạt mẩu truyện có nhận xét về khả năng 
của con em hoàng tộc. Miên Thẩm biết làm thơ khi 9 tuổi “ra ngoài học tập, không 
sách gì không thông hiểu”; Miên Trinh “lúc bé thông minh, (…) đến thầy đọc sách 
Tiểu học, Hiếu kinh, miệng đều đọc lầu lầu, người giảng tập lấy làm lạ, thật ra lúc 
mới 4 tuổi”; Miên Bửu thì “cố sức đọc sách, thông khắp kinh sử, có tiếng làm thơ, 
càng giỏi về quốc âm”; Miên Bật “lúc trẻ đĩnh ngộ lạ thường, vốn thích học viết 
khi mới trưởng thành, ra học thầy dạy bên ngoài, không sách gì là không đọc, vua 
rất yêu”; Miên Ngung “lúc trẻ ham học, có trí thông minh, làm văn hay, biết rộng 
kinh sử, xem khắp các sách của bách gia tử, không sách nào xem mà không nghiên 
cứu” [80, tr.85-112]. 

Nổi tiếng trong giới văn chương hoàng thân hoàng tộc là nhóm Tam đường 
gồm Miên Trinh, Miên Thẩm và Miên Bửu. Nguyễn Phúc Miên Thẩm là hoàng tử 
thứ mười của vua Minh Mạng. Ông có rất nhiều tác phẩm: Thương Sơn thi tập (54 
quyển: 2022 bài); Thương Sơn thi thoại; Thương Sơn văn di; Nạp bị tập; Nam cầm 
phổ; Lão sinh thường đà; Thức cốc biên; Thi kinh diễn nghĩa ca; Lịch đại thi nhân 
tiểu sử; Tỉnh y kí; Học giả chí; Tinh kị lịch đại đế vương thông hệ đồ; Độc ngã thư 
sao... Khi lập ra Mặc Vân sào tàng bản, ông chủ trương khắc in các tác phẩm của 
bằng hữu, như Quảng Khê thi tập của Trương Đăng Quế, Lương Khê thi tập của 
Phan Thanh Giản, Diệu Liên thi tập của công chúa Mai Am v.v. Nguyễn Phúc Miên 
Trinh là hoàng nam thứ mười một của vua Minh Mạng. Ông có tác phẩm chữ Nôm 
như Nữ phạm diễn nghĩa từ, Nghinh thường khúc; tác phẩm chữ Hán là Vĩ Dã hợp 
tập, Vĩ Dã thi tập (6 quyển), Vĩ Dã văn tập (5 quyển) và một số bài thơ Nôm rải rác 
khác, tiêu biểu như Hoà Lạc ca (cùng làm với Miên Thẩm và Miên Bửu). Nguyễn 
Phúc Miên Bửu là con thứ mười hai của vua Minh Mạng. Tác phẩm của ông có 
Khiêm Trai thi tập; Khiêm Trai văn tập; Hoài cổ ngâm (thơ Nôm); Trăm thương 
(thơ Nôm). Thơ của Miên Trinh, Miên Thẩm, Miên Bửu đượm chất triết lý, chất 
chứa nỗi ưu tư về đất nước và con người. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Mi%C3%AAn_Trinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Mi%C3%AAn_Th%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Mi%C3%AAn_Th%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Mi%C3%AAn_Trinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Mi%C3%AAn_Th%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Mi%C3%AAn_Th%E1%BA%A9m
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Nhóm Tam Đường bấy giờ đã tổ chức những sinh hoạt văn chương rất phong 
phú, tổ chức Mặc Vân thi xã (cũng gọi là Tùng Vân thi xã), con em trai gái cùng 
bạn bè ai thích văn chương đều được dự, cùng nhau xướng họa mạn đàm, thu hút 
nhiều danh sĩ đương thời. Người khởi sự đứng đầu thi đàn này là Miên Thẩm 
thường tổ chức tụ họp bình luận thi phú văn chương ở Ký Thưởng viên nằm trong 
vương phủ Tuy Lý. Thi đàn này bình đẳng với mọi thành phần nên đã quy tụ được 
nhiều danh sĩ trong Hoàng tộc cũng như bên ngoài như Cao Bá Quát, Hà Tôn 
Quyền, Nguyễn Văn Siêu, Phan Thanh Giản v.v. Nơi đây đã tạo hứng khởi cho các 
tao nhân, mặc khách sáng tác nhiều vần thơ hay. Diễn đàn thi ca này thật sự đã có 
nhiều đóng góp cho sự phát triển văn học nghệ thuật đương thời như thành lập nhà 
in với tên gọi là “Mặc Vân sào tàng bản” để in các trước tác văn chương, thi phú; 
như sáng tạo nên trò chơi chữ nghĩa “Thả thơ” hay “Đánh thơ” nổi tiếng mà nhà 
văn Nguyễn Tuân sau này từng miêu tả qua qua bài bút ký “Thả thơ, canh bạc văn 
chương” trong “Vang bóng một thời”, v.v. Nơi đây từng đón Nhân Trùng Khánh 
(một danh sĩ Trung Hoa bấy giờ) đến “sinh hoạt” rồi để lại lời nhận xét hoa mỹ về 
văn chương và lòng hiếu khách của thi xã: “Phân tài trực bách Ngụy Tào Thực / Ái 
khách cách siêu Tề Mạnh Thường” (So tài nào kém chi Tào Thực / Mến khách 
chẳng thua tướng Mạnh Thường). Những điều đó cho thấy sự phát triển của tình 
hình văn học lúc này.  

Đặc biệt, trong hoàng tộc có sự xuất hiện của “lực lượng” sáng tác nữ với tên 
tuổi của công chúa Huệ Phố và Mai Am. Công chúa Huệ Phố (Nguyễn Phúc Tĩnh 
Hòa) là hoàng nữ thứ 34 của vua Minh Mạng. Lúc trẻ, cùng với công chúa Diệu 
Liên và công chúa Quy Đức theo học thơ phú ở Tùng Thiện Vương và nổi tiếng là 
Tam Khanh ở Kinh Thành. Trước tác của bà có tác phẩm Huệ Phố thi tập, do Tùng 
Thiện Vương đề tựa, chưa được khắc in. Công chúa Mai Am (Nguyễn Phúc Trinh 
Thận) là hoàng nữ thứ 25 của vua Minh Mạng. Trước tác của công chúa Mai Am có 
tác phẩm Diệu Liên thi tập được khắc in đến hai lần và nhiều bậc khoa bảng có tiếng 
thời bấy giờ đề tựa. Thi tập gồm 370 bài thơ, chia làm 3 quyển. Bản in lần đầu vào 
năm 1867 gồm 2 quyển, 177 bài, do chính bà tuyển chọn, được Tùng Thiện Vương 
đọc duyệt. Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương viết lời bình v.v. Tập này được tái 
bản (có bổ sung) vào năm 1891. Đây là một tập thơ được giới trí thức đương thời 
chú ý, ở cuốn tái bản có ba bài tựa, một bài bạt, năm lời đề, năm bài thơ ghi cảm 
nhận của nhiều danh sĩ, trong đó 6 người Trung Quốc. Thật đúng như Hà Đình 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0o_Th%E1%BB%B1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1nh_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
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Nguyễn Thuật đã đề vào tập thơ Diệu Liên thi tập của công chúa Mai Am hai câu 
sau: “Thanh vận Ức mai vô hạn tuyệt / Danh hiệu Mai Am đáng để đời”. 

Đánh giá về lực lượng sáng tác đặc biệt này, Nguyễn Khắc Thuần có nhận 
định: “Những Nho gia xuất thân là quý tộc tuy không tham dự các khoa thi nhưng 
chính họ, với những cống hiến xuất sắc trong hoạt động trước thuật, đã tự nâng mình 
lên vị trí những Nho gia lừng danh đương thời” [94, tr.179]. 

Qua cái nhìn tổng quan về một dòng văn học hoàng tộc trong lịch sử như vậy, 
chúng ta có thể hình dung được về lực lượng sáng tác, về số lượng trước tác hùng 
hậu và phong phú dưới thời Nguyễn. Các nhà nghiên cứu văn học sử đã ghi nhận về 
thời kỳ rực rỡ này khi làm một phép thống kê về trước tác của các tác gia văn học 
thời Nguyễn. Chỉ trong một giai đoạn ngắn so với toàn bộ chiều dài lịch sử dân tộc, 
thời Nguyễn đã để lại khối lượng tác phẩm văn chương nhiều hơn so với các thế kỷ 
trước đó cộng lại. Chính sự thịnh trị văn chương vào thời Nguyễn, nhất là sự xuất 
hiện của dòng văn học cung đình gắn với tên tuổi của các hoàng đế triều Nguyễn, 
các hoàng thân, hoàng tộc đã hình thành nên một hình thức tồn tại khác của thơ ca 
đó là thơ trên kiến trúc cung đình. 

2.3. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế 
Trải qua nhiều biến động của thiên tai, của chiến tranh, có thể nói rằng, hệ 

thống thi ca trên kiến trúc cung đình Huế tuy không được nguyên vẹn như nó vốn 
có, nhưng những gì cơ bản còn lại đến nay đều đã trở thành vốn quý của văn học, 
lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên, tác giả cụ thể của các bài trong toàn bộ hệ thống thơ 
gần 1.500 đơn vị này là một vấn đề còn tồn nghi. 

2.3.1. Vấn đề về tác giả  
Hiện nay, mặc dù đã có nhiều cố gắng, chú ý nghiên cứu về hệ thống thơ trên 

di tích Huế nói chung, song chúng tôi chưa tìm được loại tài liệu nào để có thể làm 
rõ về vấn đề tác giả. Ngoài trường hợp bài thơ Vũ trung sơn thủy và Phước viên văn 
hội lương dạ mạn ngâm chạm khảm xà cừ trên điện Long An là có ghi rõ do vua 

Thiệu Trị sáng tác (紹 治 御 製 詩 Thiệu Trị ngự chế thi), thì hầu như không có 

trường hợp nào đề cập thơ chạm khắc trên kiến trúc cung đình Nguyễn là của tác giả 
nào. Nhà nghiên cứu Phan Thuận An nhận định: “Thơ văn trang trí ở đây phải là kết 
tinh của trí tuệ và tâm hồn của cả tầng lớp thượng lưu, trí thức, khoa bảng và hiền tài 
của cả nước đang hội tụ tại đế đô. Mặc dù trước các bài thơ không đề hai chữ 'Ngự 
chế' và sau các bài thơ không viết tên tác giả, nhưng qua nội dung gần 300 ô thơ văn 
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trang trí tại chỗ, chúng ta có thể cho rằng đó đều là những sản phẩm văn học của vua 
quan triều Nguyễn một thời”[66, tr.154]. Thực tế thì cũng có trường hợp đã xác định 
tác giả là hoàng đế khi có sự ghi chú hai chữ “ngự chế” trong phần đề lạc khoản ở ô 
hộc thơ. Như trường hợp điện Thái Hòa, tại bờ nóc ngoại thất, ở trên một tấm pháp 
lam đề thơ đã đề cập đến vấn đề tác giả một cách mơ hồ như sau: thơ vua làm, mười 

ba bài (御 製 詩 十 三 首 ngự chế thi thập tam thủ). Điều này rất khó để xác định: 

thơ vua làm, vua ở đây là vua nào, khi mà ngôi điện này đã trải qua cả một quá trình 
xây dựng, cải tạo dưới nhiều triều vua (?); rồi mười ba bài, nghĩa là các bài còn lại 
không phải của vua làm (?). Điều đáng nói nữa là, tại vị trí xác định “ngự  chế thi 
thập tam thủ” vừa nêu, dù ghi là mười ba bài, nhưng thực tế chỉ có mười hai bài (kể 
cả một bài bị mất toàn bộ), điều này cũng rất khó hiểu và chắc chắn là không quan 
hệ gì đến kết quả trùng tu vào các giai đoạn sau này (từ 1960 - 1992). Bởi lẽ thơ 
được viết trên các tấm pháp lam, đã được đánh dấu định vị trong quá trình trùng tu. 
Hơn nữa, dù cố tình làm sai lệch cũng không thể, vì tính chất bố cục theo motif nhất 
thi nhất họa và kích thước của các tấm pháp lam đều có những số đo xác định, chỉ 
có thể phân bố đủ trên một diện tích đã xác định. 

Tuy nhiên, đến nay đã có một số kết quả qua việc đối chiếu thơ trên kiến trúc cung 
đình Huế xác định được một số tác giả của hệ thống thơ ở vài miếu điện, lăng tẩm. Kết 
quả đối chiếu “ngự chế thi” của hoàng đế với các ô thơ trên các kiến trúc ở Hiếu Lăng 
có kết quả là “tất cả 475 ô thơ này đều chính là Ngự chế thi của vua Minh Mạng”; “hầu 
hết các ô hộc chữ Hán trên điện Biểu Đức đều có trong Thiệu Trị Ngự chế thi ”; “đã đối 
chiếu được 27 bài là thơ vua Thiệu Trị” trên tổng số 100 bài được đối chiếu ở Cung 
Môn và điện Ngưng Hy lăng Đồng Khánh [66, tr.301]. Khi đối chiếu 08 bài thơ ở bờ 
nóc, bờ quyết Ngọ Môn, 47 ô hộc thơ được viết trên nền pháp lam ở bờ nóc, cổ diêm, 
bờ quyết phần mái trước và sau điện Thái Thái Hòa với “ngự chế thi” của hoàng đế 
Minh Mạng có kết quả là tất cả các bài này đều của vua Minh Mạng.  

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, tuy đã xác định được tác giả ở một 
số trường hợp như đã nêu, nhưng quả thực vấn đề tác giả của hệ thống thơ trên kiến 
trúc cung đình cơ bản vẫn còn là những tồn nghi. Vì các nguồn tài liệu hiện còn 
không nêu tác giả của các bài thơ trên kiến trúc cung đình Huế nên cách duy nhất để 
xác định tác giả hiện nay vẫn là bằng con đường đối chiếu với các tác phẩm “ngự 
chế thi” của các hoàng đế. Nhưng công việc đối chiếu này là một quá trình cực kỳ 
công phu, mất rất nhiều công sức và thời gian bởi lẽ thơ của các hoàng đế có hằng 
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chục nghìn bài nằm ở trăm quyển khác nhau. Điều này sẽ không chắc hứa hẹn mang 
lại kết quả khả dĩ. Do vậy, đến nay ngoài những kết quả đã có thể đối chiếu được, 
xác định được tác giả, hơn 70% số ô hộc thơ còn lại hãy tạm xác định tác giả của 
chúng là vua quan triều Nguyễn. 

Các ô hộc (chính là các bài thơ, đoạn thơ, câu thơ chữ Hán) trên các công trình 
kiến trúc cung đình Huế thường được trang trí xen kẽ với các họa tiết hoa văn kỹ hà, 
thảo mộc, linh vật, chim thú cách điệu với phong cách ước lệ. Motif trang trí này 
thường được gọi là nhất thi nhất họa. Nếu như các họa tiết mang tính khái quát cao 
về thẩm mỹ, về nhận thức thế giới tự nhiên thì các ô chữ Hán lại mang tính khái quát 
về tư tưởng thông qua nội dung của các ký tự, đồng thời cũng khái quát được thế 
giới nội tâm của con người, của chủ nhân các công trình kiến trúc này. Điều đó cũng 
nói lên được rằng, kiến trúc chính là phần thể và thơ ca được khắc chạm ở đây là 
phần phách, tạo nên một chỉnh thể cân đối, hài hòa của kiến trúc Huế. Đây là một 
loại hình di sản vừa có tính vật thể, vừa có tính phi vật thể rất độc đáo của Việt Nam. 

Khi đến kiểm tra việc tu sửa điện Thái Hòa vào năm 1833,  hoàng đế Minh Mạng 
từng phân tích việc mở rộng quy mô điện Thái Hòa bằng cách bình luận về mấy câu thơ 
được khắc trên Đại Cung Môn. Sách Đại Nam thực lục có đoạn: “Vua đến chỗ thợ làm 
điện Thái Hòa, bảo Nội Các rằng: Chỗ chính giữa cửa Đại Cung có khắc bài thơ trong 
có câu một người chịu mệnh trời để cai trị thiên hạ, nhưng không phải đem cả thiên hạ 
để cung phụng một người. Tứ thơ rất tinh vi và đẹp đẽ. Ý nói vua nhận lĩnh mệnh trời 
để cai trị thiên hạ, nên lo lắng chăm nom mọi việc, khiến cho mọi vạn vật đều được yên 
chỗ, chứ đâu phải chỉ lấy sự đóng góp để cung phụng riêng một người hay sao? Nay 
xây dựng một phen, cũng vì chỗ vua ở là nơi tai mắt người ta trông vào, nên bất đắc dĩ 
phải làm, chứ chẳng phải có ý xa xỉ tự phụng” [78, tr.215]. Thực tế này cũng góp phần 
lý giải về một trong những tác tố để hình thành nên hiện tượng cho khắc thơ văn lên 
kiến trúc dưới thời Nguyễn. 

2.3.2. Chỉnh thể bài trí và định hình văn tự 
Sự thể hiện các bài thơ bằng các phương thức khác nhau, bằng các lối chữ khác 

nhau, ở các vị trí khác nhau, tại các loại kiến trúc khác nhau vừa tạo nên sự độc đáo 
riêng có của phong cách kiến trúc thời Nguyễn ở Việt Nam. 

Vị trí trang trí thơ trên kiến trúc là một đặc điểm rất đáng quan tâm. Thơ được 
trang trí ở hầu hết các loại kiến trúc có tính nghi thức như miếu điện, môn đình, lâu 
quán, v.v. Đặc biệt, các kiến trúc có tính nghi thức liên quan đến các vị hoàng đế là 
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miếu điện chắc chắn việc thể hiện các bài thơ trên các kiến trúc được xem như là 
điển chế. Chẳng hạn như là nơi làm việc của các vua (điện Thái Hòa, điện Cần 
Chánh); như là nơi thờ các chúa, nơi thờ các vua (Triệu Miếu, Thế Miếu, điện Sùng 
Ân, điện Biểu Đức, điện Ngưng Hy, điện Long Ân, điện Long An), v.v.   

Thơ được thể hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên kiến trúc. Tại ngoại thất của các 
kiến trúc, thơ văn được thể hiện trên bờ nóc, bờ quyết, cổ diêm của công trình. Tại 
nội thất, thơ được thể hiện trên các liên ba, đố bản tại các công trình kiến trúc. 

Chất liệu và phương thức "chế tác" cũng phản ánh sự sáng tạo khá đặc trưng. 
Thơ được thể hiện với nhiều loại hình vật liệu và nhiều phương cách thể hiện. Theo 
số liệu thống kê được, hiện nay trên kiến trúc cung đình Huế hiện còn 2.945 ô hộc thơ 
chữ Hán. Trong đó có 2.785 ô hộc thơ chạm khắc trên gỗ (khắc nổi hoặc đục chìm; 
sơn son thếp vàng hoặc chỉ thếp vàng chữ, chỉ sơn đỏ chữ), 136 ô hộc thơ viết trên 
nền pháp lam (đồng tráng men) và 24 ô hộc thơ đắp vữa nổi khảm mảnh sành sứ. 

Các phương thức thực hiện trên vật liệu cũng có nhiều cách thức phong phú. 
Cách thức thông thường nhất là dùng bút lông để thể hiện trên vải, trên giấy. Tuy 
nhiên, thơ trên kiến trúc cung đình đều thể hiện bằng các phương pháp như chạm 
nổi, khắc chìm, tráng men, chạm cẩn, đắp nổi với mục đích tạo nên sự ổn định, bền 
vững, đó là sự dụng công tương ứng với tính chất nghi thức, điển lệ của kiến trúc.    

Thơ được chạm chìm, hay khắc nổi trên các liên ba bằng gỗ sau đó sơn son, thếp 
vàng là cách thể hiện phổ biến nhất (xuất hiện ở nhiều kiến trúc); thơ được viết trên nền 
đồng rồi tráng men (pháp lam) với nhiều màu sắc (chữ màu đen, xanh, vàng trên nền có 
màu tương phản) cũng là một dạng thường thấy (như ở phần mái Ngọ Môn, điện Thái 
Hòa, tam quan điện Phụng Tiên, Bi đình lăng Minh Mạng v.v); thơ được đắp vôi vữa 
khảm sành sứ (như ở lăng Khải Định); thơ được chạm khắc thếp vàng chữ hoặc sơn chữ 
nhưng nền không sơn son thếp vàng (như ở điện Long An, điện Long Ân, Nghinh 
Lương Quán). Ngoài ra, thơ còn được cẩn xà cừ trên ván gỗ, tuy chỉ xuất hiện ở một số 
trường hợp cá biệt (như ở điện Long An) nhưng đã để lại một giá trị độc đáo. 

Đặc điểm vị trí tồn tại của các bài thơ cho thấy, có khi một bài được thể hiện 
hoàn chỉnh trên một ô; có khi một bài lại được thể hiện trên nhiều ô hộc, căn cứ vào 
lô-gic nghĩa và vần để ghép thành một bài. Trên kiến trúc cung đình Huế, thơ  được 
thể hiện với sự có mặt của nhiều thể thơ phổ biến thời bấy giờ, nhưng cách bố trí, 
sắp xếp có sự khác biệt về hình thức: có khi, các ô chữ là một bài thơ ngũ ngôn tứ 
tuyệt; có khi chỉ là hai câu của một bài thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú thường 
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được thể hiện nối tiếp, muốn có một bài hoàn chỉnh phải ghép lại mà thành; có khi 
cả ô chỉ là một đại tự, nhiều ô liên tục như vậy mà ghép thành một bài thơ; cũng có 
khi một ô lại là một rừng chữ với sự xếp đặt cầu kỳ (như hai bài thơ hồi văn kiêm 
liên hoàn của vua Thiệu Trị ở đố bản tại điện Long An).  

Trên các công trình, các liên ba ở nội thất kiến trúc; bờ nóc, bờ quyết, cổ diêm 
ở phần mái của các miếu, điện, môn, đình trong kiến trúc cung đình, thường được 
phân chia thành các ô để trang trí như điện Thái Hòa, điện Sùng Ân, điện Biểu 
Đức, điện Long An, điện Khải Thành; như Triệu Miếu, Hưng Miếu, Thế Miếu; như 
Ngọ Môn, Tam quan Phụng Tiên; Bi đình các lăng Minh Mạng, Thiệu Trị, v.v. 
Các ô trang trí thường là một bài thơ chữ Hán, câu thơ, hoặc một đại tự (Triện thư 
hoặc Khải thư) xen kẽ với một họa tiết. Nhóm họa tiết này là một phức hệ vô cùng 
phong phú với các đề tài như hoa văn kỹ hà, tứ linh, bát bửu, cổ đồ; gần gũi với 
đời sống hơn là các đề tài về thiên nhiên như nhóm tứ quý (mai, lan, cúc, trúc); 
nhóm tứ thời (mai, sen, cúc, tùng), các nhóm chủ đề như tùng - lộc, liên - áp (sen - 
vịt), hoa - điểu, v.v. Các họa tiết kết hợp với chữ Hán ở các ô hộc để tạo nên một 
lối cấu tạo nhất thi nhất họa hoặc nhất tự nhất họa. Đó cũng là dấu ấn đỉnh cao của 
quan niệm thi trung hữu họa, làm nên phong cách trang trí kiến trúc độc đáo, đặc 
sắc riêng có, mang đậm dấu ấn cung đình rồi trở thành điển lệ và điển chế trong 
trang trí kiến trúc thời Nguyễn. 

Nhìn vào tổng thể kiến trúc cung đình Huế có thể thấy rằng người xưa đã chủ 
đích tạo nên một thế giới thi ca mang màu sắc của nghệ thuật tạo hình, tác động lên thị 
giác của khách thể một cách trực tiếp về đối tượng nghệ thuật được phản ảnh. Do vậy, 
trang trí kiến trúc cung đình Huế nói chung và thơ trang trí thơ trên kiến trúc nói riêng 
thực sự đã tạo nên một đỉnh cao của nghệ thuật thị giác (hay còn gọi là nghệ thuật trực 
quan) vào thời bấy giờ. Tác phẩm cộng hưởng, tồn tại trong môi trường không gian 
vật lý cụ thể, nên để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thị giác, đối tượng tiếp nhận 
phải vận dụng lối tư duy tổng hợp qua quá trình tưởng tượng, liên tưởng phong phú. 

2.3.3. Sự phân bố chủ đề gắn với tính chất kiến trúc 
2.945 ô hộc thơ trên kiến trúc cung đình Huế được phân bố tại nhiều vị trí tại 

ngoại thất và nội thất ở 21 đơn nguyên kiến trúc với nhiều loại hình, tính chất công 
năng khác nhau của kiến trúc. Việc trang trí một cách có chủ đích ngay từ đầu đã 
làm cho hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế trở thành một thành tố không thể 
tách rời với kiến trúc, chuyển tải những giá trị thẩm mỹ và tư tưởng của thời đại. 
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Trong quần thể kiến trúc cung đình Huế có 8 khu di tích được khắc chạm thi ca đó là 
khu vực Hoàng Thành, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức, lăng Đồng 
Khánh, lăng Khải Định, Quốc Tử Giám và chùa Linh Mụ. Đặc điểm phân bố các ô 
hộc thơ tại các công trình kiến trúc cụ thể và khái quát nội dung như sau:  

- Ở khu vực Hoàng Thành có 1.130 ô hộc thơ chạm khắc tại các công trình kiến 
trúc bao gồm Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Triệu Tổ Miếu, Hưng Tổ Miếu, Thế Tổ 
Miếu, và Tam quan điện Phụng Tiên.  

+ Ngọ Môn xây dựng vào năm 1833, là nơi các vị vua Nguyễn tổ chức lễ Duyệt 
binh, lễ Truyền lô công bố tân tiến sĩ, lễ Ban sóc phát lịch, trở thành biểu trưng của 
cả đế đô, nơi thể hiện sự uy nghi của nhà Nguyễn và quốc gia thời bấy giờ. Tại bờ 
nóc, bờ quyết mái lầu Ngũ Phụng có 08 ô hộc thơ được viết trên nền pháp lam. Nội 
dung các bài thơ ca ngợi vẻ tráng lệ của Kinh đô và sự hòa hợp giữa trời đất, con 
người với thiên nhiên cây cỏ. 

+ Điện Thái Hòa là công trình quan trọng nhất trong Hoàng Thành làm nơi đặt 
ngai vua và tổ chức các lễ đại triều từ năm 1805 (từ khi xây dựng) đến năm 1945 (từ khi 
chấm dứt chế độ quân chủ ở Việt Nam). Đây là ngôi điện được đánh giá là uy nghi tráng 
lệ nhất trong hệ thống kiến trúc cung đình Huế và Việt Nam, là một trong những biểu 
trưng cho sự uy nghi của một triều đại với những giá trị tư tưởng, nghệ thuật của chế độ 
quân chủ triều Nguyễn. Tại bờ nóc, cổ diêm, bờ quyết phần mái trước và sau điện Thái 
Hòa có 47 ô hộc thơ được viết trên nền pháp lam. Tại các liên ba bằng gỗ trên hệ thống 
khung nhà điện Thái Hòa có 248 ô hộc thơ được chạm khắc, sơn son thếp vàng. Nội dung 
thơ rất phong phú với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng tựu trung đều tập trung ở những nội 
dung cơ bản là khẳng định ngôi vua, khẳng định triều đại, khẳng định về vị thế đất nước, 
bày tỏ sự quan tâm đối với đời sống nhân dân, tự hào về giang sơn, xã tắc. 

+ Triệu Tổ Miếu xây dựng năm 1804, là nơi thờ chúa Nguyễn Kim (1468-
1545), vị tổ của các vua chúa Nguyễn, thân phụ của chúa Nguyễn Hoàng (1525-
1613). Tại các liên ba bằng gỗ trên hệ thống khung nhà Triệu Tổ Miếu có 62 ô hộc 
thơ được chạm khắc, sơn son thếp vàng. Nội dung chủ yếu ca ngợi công lao của 
người được thờ tự tại đây, thể hiện lòng ngưỡng vọng và tri ân của hậu thế. 

+ Hưng Tổ Miếu là nơi thờ thân phụ và thân mẫu của hoàng đế Gia Long, được 
xây dựng từ năm 1804, bị hủy hoại năm 1947 và được bà Từ Cung (hậu của hoàng 
đế Khải Định) cho dựng mới lại vào năm 1957. Tại đây có 83 ô hộc thơ được chạm 
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khắc, sơn son thếp vàng. Nội dung chủ yếu là vịnh cảnh, tả vật. Một số bài trùng 
khớp với thơ “ngự chế” của vua Thiệu Trị.  

+ Thế Tổ Miếu được xây dựng từ năm 1821 đến 1823, là nơi thờ các hoàng đế 
và hoàng hậu triều Nguyễn. Đây là công trình có nhiều thơ nhất với 676 ô hộc thơ 
được chạm khắc tại liên ba bằng gỗ. Nội dung chủ yếu ngợi ca công đức vị vua đầu 
triều, khai sáng cơ đồ triều đại, xây dựng đất nước hùng mạnh, mở mang biên cõi; 
nhấn mạnh nền tảng Nho học với tam cương, ngũ thường, v.v. 

+ Tam quan điện Phụng Tiên là cổng chính để vào ra khu vực điện thờ dành 
cho phái nữ trong cung cúng tế các hoàng đế và hoàng hậu triều Nguyễn. Ở mặt 
ngoài tam quan có 06 bài thơ viết trên nền pháp lam. Nội dung chủ yếu là vịnh cảnh 
sắc thiên nhiên, gửi gắm tình người. 

- Ở khu vực lăng Minh Mạng có 474 ô hộc thơ chạm khắc tại các công trình 
kiến trúc bao gồm Bi Đình, Hiển Đức Môn, Điện Sùng Ân, Minh Lâu và Nghinh 
Lương Quán. Toàn bộ thơ ca ở đây đều do hoàng đế Minh Mạng sáng tác với nội 
dung đề vịnh thiên nhiên, con người qua đó gửi gắm những tình cảm của chủ thể 
sáng tạo với quê hương, đất nước. 

+ Bi Đình (nhà bia) là nơi đặt bia “Thánh đức thần công” do hoàng đế Thiệu 
Trị viết ca ngợi công đức của hoàng khảo Minh Mạng. Tại bờ nóc, bờ quyết phần 
mái của nhà bia có 11 ô hộc thơ được viết trên nền pháp lam. Tại các liên ba bằng gỗ 
trên hệ thống khung nhà có 64 ô hộc thơ được chạm khắc, sơn son thếp vàng. 

+ Hiển Đức Môn là một cửa tam quan có chức năng nghi thức trước khi vào 
điện chính của lăng. Tại các cấu kiện kiến trúc gỗ ở công trình có 42 ô hộc thơ được 
chạm khắc, thếp vàng. 

+ Điện Sùng Ân là điện thờ chính của lăng, nơi thờ hoàng đế Minh Mạng và Tá 
Thiên Nhân hoàng hậu. Tại bờ nóc, cổ diêm, bờ quyết phần mái điện có 14 ô hộc thơ 
được viết trên nền pháp lam. Tại các liên ba bằng gỗ trên hệ thống khung nhà có 111 
ô hộc thơ được chạm khắc, thếp vàng. 

+ Minh Lâu được xem là nơi thể hiện cách lý giải nhân sinh quan và vũ trụ 
quan của người xưa. Đó là nơi “linh hồn” của nhà vua ngự trị và suy nghiệm về mọi 
việc. Tại các liên ba bằng gỗ trên hệ thống khung nhà ở hai tầng có 216 ô hộc thơ 
được chạm khắc, thếp vàng.  

+ Nghinh Lương Quán là nơi hóng mát của “linh hồn” nhà vua theo quan niệm 
của người xưa. Tại các liên ba bằng gỗ có 16 ô hộc thơ được chạm khắc. 
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- Ở khu vực lăng Thiệu Trị có 255 ô hộc thơ chạm khắc tại các công trình kiến 
trúc bao gồm Bi Đình, Hồng Trạch Môn và Điện Biểu Đức. Toàn bộ thơ ca ở đây 
đều do hoàng đế Thiệu Trị sáng tác cũng với nội dung đề vịnh thiên nhiên, con 
người qua đó gửi gắm những tình cảm của chủ thể sáng tạo với quê hương, đất nước. 

+ Bi Đình (nhà bia) là nơi đặt bia “Thánh đức thần công” (bài bi ký dài hơn 
2.500 chữ)  do hoàng đế Tự Đức viết ca ngợi công đức của hoàng khảo Thiệu Trị. 
Tại các liên ba bằng gỗ trên hệ thống khung của nhà bia có 56 ô hộc thơ được chạm 
khắc, sơn son thếp vàng.  

+ Hồng Trạch Môn là một cửa tam quan có chức năng nghi thức trước khi vào 
điện chính của lăng. Tại các cấu kiện kiến trúc gỗ ở công trình có 48 ô hộc thơ được 
chạm khắc, thếp vàng. 

+ Điện Biểu Đức là điện thờ hoàng đế Thiệu Trị và hoàng hậu. Tại bờ nóc, cổ 
diêm, bờ quyết phần mái điện có 36 ô hộc thơ được viết trên nền pháp lam. Tại các 
liên ba bằng gỗ trên hệ thống khung nhà có 115 ô hộc thơ được chạm khắc, thếp vàng. 

- Ở khu vực lăng Dục Đức có 20 bài thơ chạm khắc ở điện Long Ân - điện thờ 
chính của lăng, nơi thờ đế và hậu của các vua Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân. Nội 
dung 20 bài thơ này chủ yếu ngợi ca công đức của chủ nhân được thờ tự tại đây là 
vua Dục Đức, xưng tụng ân trạch của thần linh… 

- Ở khu vực lăng Đồng Khánh có 284 ô hộc thơ chạm khắc ở Cung Môn và 
điện Ngưng Hy. Nội dung vẫn theo motif như ở lăng Minh Mạng và Thiệu Trị, ca 
ngợi cảnh sắc thiên nhiên, bày tỏ niềm lạc quan với thời thái bình thịnh trị v.v. 

+ Cung Môn là một cửa tam quan có chức năng nghi thức trước khi vào điện 
chính của lăng. Tại các cấu kiện kiến trúc gỗ ở công trình có 152 ô hộc thơ được 
chạm khắc, thếp vàng. 

+ Điện Ngưng Hy là điện thờ chính của lăng, nơi thờ hoàng đế Đồng Khánh và 
hoàng hậu. Tại bờ nóc, cổ diêm, bờ quyết phần mái điện có 14 ô hộc thơ được viết 
trên nền pháp lam. Tại các liên ba bằng gỗ trên hệ thống khung nhà có 118 ô hộc thơ 
được chạm khắc, thếp vàng. 

- Ở khu vực lăng Khải Định có 24 ô hộc thơ đắp ngõa sành sứ tại nội thất điện 
Khải Thành. Nội dung vịnh cảnh sắc thiên nhiên, đề vịnh tứ thời xuân, hạ, thu, đông; 
tụng ca tứ quý mai, lan, cúc, trúc v.v. 

- Ở khu vực Quốc Tử Giám có 702 ô hộc thơ chạm khắc tại các công trình kiến 
trúc bao gồm Di Luân Đường - Minh Trưng Các và điện Long An. Cả hai công trình 
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này đều gắn với hoàng đế Thiệu Trị, đều có nguồn gốc là kiến trúc vốn nằm trong 
cung Bảo Định. Do vậy, tất cả những bài thơ này đều do vua Thiệu Trị ngự chế với 
nhiều chủ đề khác nhau. 

+ Di Luân Đường - Minh Trưng Các vốn là một kiến trúc thuộc cung Bảo Định 
của vua Thiệu Trị. Năm 1908, Minh Trưng Các và Đạo Tâm Hiên ở cung này được 
dời ra khu vực Quốc Tử Giám để dựng làm nhà giảng văn với tên gọi mới là Di 
Luân Đường. Tại các cấu kiện kiến trúc gỗ ở cả hai tầng công trình có 152 ô hộc thơ 
được chạm khắc, thếp vàng. 

+ Điện Long An vốn là một cung điện riêng của vua Thiệu Trị. Năm 1845, 
hoàng đế Thiệu Trị cho xây dựng trong cung Bảo Định (phường Tây Lộc) một biệt 
điện với tên gọi là Điện Long An làm nơi nghỉ ngơi của vua sau khi làm lễ diễn canh 
(cày ruộng Tịch điền) vào đầu xuân. Đây cũng là nơi vua Thiệu Trị thường hay lui 
tới, nghỉ ngơi, đọc sách, làm thơ, ngâm vịnh. Năm 1909, ngôi điện này được dời ra 
khu vực Quốc Tử Giám để dựng làm Tân Thư Viện, rồi năm 1913 thành trụ sở của 
tạp chí B.A.V.H, cuối cùng thành nơi trưng bày chính của Musée Khải Định năm 
1923. Tại các cấu kiện kiến trúc gỗ ở công trình có 452 ô hộc thơ được chạm khắc, 
thếp vàng. Đặc biệt, trong đó có 04 ô hộc thơ khảm cẩn xà cừ các bài thơ chơi chữ 
của vua Thiệu Trị như các bài “Vũ trung sơn thủy” (Non nước trong mưa) và bài 
“Phước Viên lương hội văn dạ mạn ngâm” (Ngâm vịnh tại hội thơ ban đêm ở vườn 
Phước Viên) và hai bài thơ chơi chữ hình tròn, trên có ghi là “Phỏng Lương Vũ Đế 
cổ nghiên minh” (Phỏng theo bài minh trên chiếc nghiên mực cổ của Lương Vũ Đế). 

- Chùa Linh Mụ là kiến trúc cung đình khá đặc biệt, có lịch sử xây dựng và tu 
sửa gắn liền với triều Nguyễn, được xếp hạng “quốc tự” thời bấy giờ. Tinh thần “cư 
Nho mộ Thích” (sống hành động theo đạo Nho, mến chuộng đạo Phật), lấy tư tưởng 
Nho giáo làm nền tảng pháp luật để điều hành xã hội; xem giáo lý Phật giáo là nền 
tảng đạo đức để an dân. Do vậy mà nhiều ngôi chùa ở Huế xưa được sự quan tâm 
của các vua chúa nhà Nguyễn. Tại chùa Linh Mụ, chúa Nguyễn Phúc Chu, hoàng đế 
Thiệu Trị, hoàng đế Khải Định đều có đề vịnh thi ca khắc vào bia đá dựng lưu niệm 
tại đây. Do vậy, khi tu sửa các chùa, các vua Nguyễn và nhà chùa cũng chủ trương 
cho khắc thơ lên kiến trúc. Ở chùa Linh Mụ có 56 ô hộc thơ chạm khắc tại đình 
Hương Nguyện, đều là thơ ngự chế của hoàng đế Thiệu Trị. Nội dung vịnh cảnh 
Thánh Duyên Tự và Linh Hựu Quán, bàn về những triết lý của đạo Phật.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%87u_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Long_An
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Ngoài ra, đã có hàng trăm bài thơ khác vốn từng được chạm khắc trên kiến trúc 
cung đình Huế đã bị phá hủy theo các công trình do chiến tranh như thơ trên Đại 
Cung Môn, thơ trên điện Cần Chánh, thơ trên điện Phụng Tiên (khu vực Hoàng 
Thành), thơ trên lầu Đức Hinh (lăng Thiệu Trị), v.v. 

Từ những thực tế trên có thể thấy rằng, hầu hết các ngôi miếu, điện gắn liền với 
các Hoàng đế (lúc còn tại vị, cũng như đã băng hà) đều được khắc chạm thi ca. 
Trong tổng số ô hộc thi ca khắc trên kiến trúc cung đình Huế (2.945 ô hộc), số lượng 
thi ca khắc trên miếu, điện chiếm con số áp đảo với 2.020 ô hộc. Thi ca chỉ xuất hiện 
ở các không gian có tính chất nghi lễ, nghi thức gắn liền với sự tôn nghiêm. Thơ 
không được chạm khắc ở những kiến trúc không gắn với sở thuộc của hoàng đế, 
cũng như không được chạm khắc trên các kiến trúc có tính sinh hoạt, giải trí. Ngay 
cả những nơi gọi là “thơ” nhất như Thái Bình Lâu (nơi vua đọc sách, hóng gió làm 
thơ) cũng không được khắc chạm thơ. Điều đó khẳng định việc chạm khắc thơ trên 
kiến trúc cung đình là một điển chế chặt chẽ gắn với các quy thức nhất định, chứng 
tỏ các hoàng đế thời Nguyễn rất đề cao, chú trọng văn chương, xem thi ca là nghi 
thức điển lệ, tác tố này ảnh hưởng đến việc lựa chọn nội dung các tác phẩm thi ca 
cũng như lựa chọn hình thức thể hiện trên kiến trúc. 

“Diễn trình thi ca” trên kiến trúc dưới thời Nguyễn cũng gắn với đặc điểm lịch 
sử vào các giai đoạn hưng thịnh, suy vong của triều đại này. Hầu hết thơ khắc trên 
kiến trúc vào giai đoạn hưng thịnh của triều đại từ thời Minh Mạng đến thời Tự Đức 
đều tuân thủ chặt chẽ các quy thức, tạo nên dòng mỹ thuật kiến trúc ổn định, định 
hình làm nên giá trị phong cách mỹ thuật kiến trúc gỗ. Chính sự quy chuẩn này cho 
thấy việc lựa chọn thi ca để khắc lên kiến trúc tuy có sự phụ thuộc vào sở thích của 
từng vị hoàng đế nhưng cũng phản ảnh được sự cân nhắc, tính toán nội dung thơ cho 
các kiến trúc. Các công trình kiến trúc càng quan trọng, càng nghi thức (như điện 
Thái Hòa, Triệu Tổ Miếu, Thế Tổ Miếu) thì dấu ấn cá nhân về thi ca của các hoàng 
đế càng mờ nhạt. Dường như, các hoàng đế muốn chứng tỏ sự khiêm cung của mình 
đối với các tiên đế, với thiên hạ nên không sử dụng thơ của mình để khắc trên các 
kiến trúc dạng này? Ngoại trừ các bài thơ của vua Minh Mạng ở phần mái điện Thái 
Hòa, hầu hết, thơ tại điện Thái Hòa, Triệu Tổ Miếu, Thế Tổ Miếu, điện Long Ân rất 
khó nêu lên lập luận để phân tích, nhận định về tác giả.   

Ở giai đoạn sau 1884, khi đất nước và triều Nguyễn đã thuộc quyền “bảo hộ” của 
thực dân Pháp, kiến trúc cung đình Nguyễn đã đi vào giai đoạn thoái trào. Những quy 
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chuẩn, điển lệ không còn được áp dụng, việc chạm khắc thơ trên kiến trúc có phần 
chiếu lệ, điển hình như ở điện Long Ân, lăng Dục Đức. Điều này cũng diễn biến 
tương tự như ở điện Chấp Khiêm thuộc lăng Kiến Phúc (nằm trong quần thể lăng Tự 
Đức, xây năm 1884). Ở ngôi điện thờ hoàng đế Kiến Phúc không được chạm khắc bài 
thơ nào. Đến năm 1888, lăng Đồng Khánh mới có sự “tái lập” những quy chuẩn của 
điển lệ lăng tẩm trên kiến trúc. Việc xây dựng lăng Đồng Khánh đã diễn ra trong ngót 
35 năm (1888 - 1923) qua 4 đời vua Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân và Khải 
Định. Thơ trên kiến trúc cung đình theo đó được áp dụng điển lệ nhất thi, nhất họa trở 
lại ở các kiến trúc Cung Môn, điện Ngưng Hy. Tuy nhiên, thời gian sau đó, dù vẫn có 
sự cố gắng “nối lại” mạch nguồn kiến trúc ở trường hợp lăng Đồng Khánh, nhưng sự 
xuất hiện của dòng kiến trúc tân cổ điển, có sự giao thoa giữa kiến trúc Á - Âu đã hình 
thành một dòng chảy kiến trúc riêng, cũng đã không mấy chú trọng đến việc khắc 
chạm thơ trên kiến trúc, điển hình như lăng Khải Định. 

Thơ trên kiến trúc cung đình tồn tại qua hai loại chất liệu phổ biến là chạm 
khắc trên gỗ, sơn son thếp vàng; viết trên nền pháp lam (đồng tráng men). Các loại 
hình chất liệu khác như cẩn xà cừ, đắp ngõa sành sứ tuy không phổ biến nhưng cũng 
tạo nên được những giá trị thẩm mỹ, có tính độc đáo riêng.  

2.3.4. Về nghệ thuật thư pháp   
Khi nghiên cứu về thư pháp Việt Nam thời Nguyễn, Nguyễn Sử có nhận định: 

“Có thể nói ý thức bản thể thư pháp của các tác gia thời Nguyễn có xu hướng mạnh 
mẽ hơn. Trên một phương diện nào đó, đây chính là sự chuyển biến về từ tính công 
thức sang tính thẩm mỹ, quay trở về giá trị thưởng thức của thư pháp” [82, tr.190].  

Di bút để lại của nhiều thư gia vào thời Nguyễn đã chứng minh về một thời kỳ 
hưng thịnh của nghệ thuật thư pháp Việt Nam. Bút tích châu phê của các hoàng đế như 
Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định phần nào đã phản ánh trình độ 
vận bút của các hoàng đế. Đặc biệt, thư pháp của vua Thiệu Trị còn lưu giữ trên các cổ 
vật ngày nay như bức hoành phi với ba đại tự “Long An điện”, bức hoành phi với bốn 
đại tự “Ái trưởng quần sinh”, v.v. Các di cảo thi văn với di bút của các hoàng thân như 
Nguyễn Phúc Miên Trinh, Nguyễn Phúc Miên Thẩm, Nguyễn Phúc Miên Bửu, v.v. 
cũng phản ánh sự rèn luyện chữ nghĩa của tầng lớp trí thức, danh Nho hoàng tộc. Trong 
tác phẩm “Lâm hạ bút ký”, Lý Dụ Nguyên từng nhận xét: “Ta vào Yên Kinh (Bắc 
Kinh) gặp sứ thần An Nam. Chế độ áo mão cũng như nước ta, đoàn lĩnh, hung bối, thắt 
lưng tê giác, võng cân cũng đại đồng tiểu dị (…) Giỏi văn năng viết, chữ theo lối chữ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Duy_T%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh
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thời Tấn”. Trong “Mộng mai đình thi thảo”, Trương Hảo Hợp cũng có ghi về câu 
chuyện chữ nghĩa trên đường đi sứ trong dịp này như sau: “Nơi kiệu của ta đi qua, trên 
đường gặp sĩ đại phu hay thứ dân, đều tới cầu thư hoạ, không có ngày nào ngớt đến 
mức tắc nghẽn cả đường, không đi nổi một bước” [82, tr.193]. 

Triều Nguyễn đã ý thức cao trong việc lưu trữ thư pháp qua việc khắc mộc bản 
để in ấn, truyền bá những thủ bút của các danh nho. Những tài liệu học tập thư pháp 
được in ấn, truyền bá như là Tứ thể bút thức (Phương pháp về bốn thể thư), Tam 
diệu pháp thiếp (Ba thác bản đẹp về thư pháp), Thư pháp trích yếu v.v. Vua Tự Đức 
khi ngự phê in sách Tam diệu pháp thiếp có nhận định: "Ba bản thiếp này đều đáng 
xưng là danh thiếp, đều là kỳ quan, trong chữ nảy vàng, giữa hàng sinh ngọc, loan 
bay phượng múa cũng chưa đủ để miêu tả sự kỳ diệu (...) Phàm là người hiếu cổ, 
đều chẳng dễ gặp được báu vật này, nên sai khắc in, ban hành để lưu muôn đời, cũng 
là để giúp cho việc học tập thư pháp vậy" [82, tr.191]. Có thể thấy rằng, ý thức rất rõ 
nét trong việc rèn luyện chữ nghĩa, cùng với việc sao khắc in các loại sách về thư 
pháp, tổ chức hệ thống thư viện, lưu trữ như ở Quốc Sử Quán, Tàng Thư Lâu, Tụ 
Khuê, Nội Các của triều Nguyễn đã tạo nên nền tảng và là điều kiện để trau dồi, phát 
triển kiến văn nói chung cũng như nghệ thuật thư pháp nói riêng. 

Trong Từ điển Hán Việt (Nxb.Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008), Nguyễn Tôn 

Nhan quan niệm rằng, Thư pháp (書 法) nếu hiểu một cách nôm na theo cách chiết 

tự thì: Thư là viết, ghi chép lại; Pháp là hình pháp, mẫu mực, cách thức, phép tắc. 
Điều đó cho thấy thư pháp ban đầu là cách thức, khuôn phép trong khi viết chữ, sau 
đó phát triển, nâng tầm lên thành một môn nghệ thuật riêng biệt.  

Về hình thức, thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã phản ánh rõ nghệ thuật thư 
pháp của Việt Nam vào thời Nguyễn. Trong lịch sử thế giới, thời trung đại trở về 
trước, các nước đồng văn như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa đều chủ 
yếu dùng chữ Hán để làm ngôn ngữ viết. Thư pháp chữ Hán nói chung không chỉ có 
nghĩa là phương pháp viết chữ thông thường, mà là nghệ thuật viết chữ - đây thực sự 
là môn nghệ thuật trừu tượng dung hợp hai tầng ý nghĩa: sử dụng và thẩm mỹ; chữ 
viết và hội họa. Bởi trên hết theo quan niệm của người phương Đông, văn tự được 
xem là báu vật của thần linh, có văn tự mới khai mở được huyền vi tạo hóa.  

Việc khắc chìm hay chạm nổi trên các ván gỗ, việc viết trên nền pháp lam hay 
đắp nề ngõa trên các ô hộc, việc chọn các lối thể hiện về kiểu chữ như chân, thảo, lệ, 
triện hay chia tách các ô thành các cụm câu hoặc đại tự v.v. đều nói lên tính đa dạng 
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của hình thức thư pháp của thi ca trên kiến trúc cung đình Huế.  

Hán tự có 5 thư thể chính là Khải thư (楷 書), Hành thư (行 書), Thảo thư (草 

書), Lệ thư (隸 書) và Triện thư (篆 書). Đó cũng chính là những thủ pháp chính của 

cách viết thư pháp. Về hình thức thể hiện, thơ trên kiến trúc cung đình Huế hội đủ cả 
5 thư thể này, điều đó phản ánh một ý thức rõ nét của triều Nguyễn trong quan niệm 
về thư thể của nghệ thuật thư pháp đồng thời đã tạo nên một giá trị đặc sắc.  

Khải thư (hay còn gọi là kiểu chữ chân) là loại chữ khá phổ biến trong thơ trên 
kiến trúc cung đình Huế. Nét đặc trưng chính khi được thể hiện là tính chuẩn mực, 
nghiêm trang, bố cục nghiêm ngặt, sử dụng dưới dạng phồn thể với đầy đủ các nét của 
một chữ, có tự dạng dễ phân biệt. Trong nghệ thuật thư pháp, lối chữ khải thường dùng 
trong các hoàn cảnh chính thức, điển hình nhất là trong văn bản hành chính. Thơ trên 
kiến trúc tuy là văn bản nghệ thuật, nhưng lối chữ khải có mặt hầu hết ở các bức chạm 
khắc thơ sơn son thếp vàng tại các cổng, điện, miếu quan trọng như Ngọ Môn, điện 
Thái Hoà, Thế Miếu, Triệu Miếu, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức v.v.    

Cũng như Khải thư, Hành thư (kiểu chữ Hành) cũng là kiểu chữ phổ biến trong 
thơ trên kiến trúc. Đây là lối viết nhanh của Khải thư, bố cục phóng khoáng hơn Khải 
thư, giữa các nét thường có tính liên đới, chuyển tiếp. Do đặc tính của chữ Hán cổ là 
viết từ trên xuống, từ phải qua nên nét kết thúc của chữ trước thường có tính dự báo cho 
nét đầu tiên của chữ tiếp theo. Cách vận bút trong các bài thơ thể hiện ở dạng này (điển 
hình như điện Long An, điện Ngưng Hy, đình Hương Nguyện v.v) thường nhanh gọn, 
suôn chảy, nhẹ nhàng tạo nên sự uyển chuyển, hài hoà.  

Thảo thư (kiểu chữ thảo) xuất hiện không nhiều trong hệ thống thơ trên kiến trúc, 
chủ yếu xuất hiện ở phần hậu điện Thái Hoà. Với lối viết phóng túng, nhanh đã làm 
hình dáng của chữ bị giảm bớt một số nét, có xu hướng nối nhau giữa các chữ. Nhiều 
nét và bộ thủ bị đơn giản hoá (kiểu viết tắt) nên khó nhận ra mặt chữ. Lối chữ này vốn 
thường dùng trong sáng tác văn chương, nhưng đáng lưu ý là chúng không phổ biến 
trong hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Điều này cũng phản ánh một quan 
điểm nhất quán của triều Nguyễn về sự uy nghi cho hệ thống kiến trúc, dù là văn bản 
nghệ thuật nhưng khi công bố một cách chính thức lên cung điện thì phải rõ ràng, 
nghiêm trang. Riêng điện Thái Hoà, do là một công trình mang tính biểu tượng, điển 
hình nên việc cần phải có đầy đủ cả năm thư thể cũng là điều dễ hiểu.     
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Lệ thư (kiểu chữ lệ) cũng là một kiểu trang trí điển hình trên kiến trúc. Lối chữ này 
xuất hiện nhiều ở điện Thái Hoà, Hưng Miếu, Thế Miếu, điện Long An. Kiểu chữ này có 
đặc điểm khác biệt với các kiểu khác là tự dạng của chữ dẹp, mang sắc thái cổ xưa, rất 
phù hợp trong trang trí. Đường nét của chữ cũng khác biệt với nét ngang được thực hiện 
theo nguyên tắc “tằm đầu, yến vĩ” (đầu nét có hình dạng đầu con tằm, cuối nét có hình 
dạng đuôi con chim én). Tuy vậy, kiểu chữ lệ xuất hiện trong các bài thơ trên kiến trúc 
cũng đa dạng về phương thức thể hiện: có lối viết nét mảnh mai, thanh tú; có lối viết 
mạnh mẽ, chắc khoẻ làm nên sự đa dạng trong thể hiện thư pháp. 

Triện thư (kiểu chữ triện) xuất hiện trong thơ trên kiến trúc chủ yếu trên chất liệu 
chạm khắc nổi trên gỗ, sơn son thếp vàng hoặc chỉ thếp vàng chữ. Tuy xuất hiện tương 
đối ít so với các thể chữ khác, nhưng lối triện thư đã để lại những ấn tượng thẩm mỹ cao 
trong nghệ thuật thư pháp. Điển hình như ở điện Thái Hoà, điện Long An, điện Biểu Đức 
(lăng Thiệu Trị), điện Ngưng Hy (lăng Đồng Khánh), điện Long Ân (lăng Dục Đức). Đặc 
biệt chữ triện có sự xuất hiện rất điển hình với hình thức là các đại tự với mỗi ô là một 
chữ như ở điện Sùng Ân (lăng Minh Mạng), điện Long An. Điểm nổi bật của chữ triện là 
tính huyền bí của nó vì lối chữ này xuất phát từ những ký tự mang tính chất hình vẽ tượng 
hình cổ xưa nhất của chữ Hán vốn được khắc trên giáp cốt, mai rùa. Tính chất của đường 
nét có tính đều đặn, cân xứng hài hoà. Từ chữ khải chuyển sang dạng chữ triện đòi hỏi 
người viết phải phục nguyên dạng phồn thể tuyệt đối vốn có của chữ. Do vậy, rất khó để 
nhận biết được mặt chữ, nhưng lại mang đến sự hấp dẫn nghệ thuật và cảm giác thần bí.  

Trong quan niệm về cái đẹp của các thú chơi tao nhã, người xưa cho rằng, nhất tự, 
nhì tranh, tam sành, tứ kiểng, thư pháp do vậy được xem là một loại hình nghệ thuật 
được đề cao bậc nhất. Hầu hết thơ được thể hiện tại các kiến trúc đều là những bức thư 
pháp có giá trị. Đặc biệt, chữ viết vốn được đề cao trong xã hội xưa, nó được xem là 
công cụ gián tiếp để tuyển chọn nhân tài. Bởi trên hết chữ viết thể hiện rõ nhất tâm lý và 
tính cách người viết, là biểu trưng của Nho sĩ. Khi lựa chọn người viết chữ làm mẫu để 
khắc trên kiến trúc, triều Nguyễn đã tuyển chọn những vị có chữ tốt ở Hàn Lâm Viện 
hoặc ở bộ Lễ. Do đó, có thể thấy rằng, thơ trên kiến trúc cung đình Huế còn là cơ hội để 
lưu giữ sống động nhất nét bút và tâm trạng của các bậc thức giả đương thời khi viết 
chữ để khắc chạm, hoặc viết lên các vật liệu để trang trí trên công trình kiến trúc. Điều 
đáng tiếc là các sự kiện này đều không được sử sách ghi lại hoặc nhắc đến.     

Các thư thể trong thư pháp thơ trên kiến trúc cung đình Huế nhìn chung về căn bản 
đã bộc lộ rõ nét sở học và trình độ của những người viết. Những nét chữ khải mực thước, 
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nghiêm trang; những dòng chữ thảo rồng bay, phượng múa; những nét chữ lệ nghiêm 
ngắn, chỉn chu; những nét chữ triện uy nghi, huyền bí, v.v, khiến người đời sau cảm nhận 
và hình dung được phần nào về một thời vàng son của Nho học. So với mộc bản - di sản 
ký ức thế giới - là những tài liệu ván khắc âm bản dùng để in sách thì thơ chạm khắc trên 
các cấu kiện gỗ tại các kiến trúc thời Nguyễn là ván khắc dương bản, một tác phẩm chạm 
khắc hoàn chỉnh rất có giá trị, nhất là tính độc bản của nó. 

Từ đặc điểm phân bố đến dạng thức chất liệu, từ tính chất nội dung gắn với kiến 
trúc đến nghệ thuật thư pháp đã phản ánh rằng, hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình 
Huế có một khối lượng phong phú, đa dạng về hình thức lẫn nội dung cũng như những 
giá trị về văn chương - nghệ thuật, về văn hóa - lịch sử. Trang trí chữ nghĩa, thi ca trên 
kiến trúc, mục đích của triều Nguyễn đã hướng tới tạo thêm cái đẹp cho kiến trúc 
(thông qua các hình thức thư pháp) và bày tỏ tư tưởng, tình cảm của thời đại mình 
(thông qua nội dung của các bài thơ). Chính tất cả những đặc điểm này đã nói lên sự 
tinh tế đạt đến trình độ nhận thức văn hóa, nhận thức thẩm mỹ cao trong lao động sáng 
tạo của con người thời bấy giờ. 

Tiểu kết chương 2 
Trên cơ sở lịch sử xã hội, chính sự phát triển hưng thịnh vào giai đoạn tự chủ 

của triều Nguyễn là điều kiện để tồn tại hệ thống kiến trúc với những đặc trưng riêng 
có. Sự phát triển của văn học, nhất là sự phát triển vượt bậc của "dòng văn học 
hoàng tộc" với sự xuất hiện của các thi sĩ hoàng đế đã trở thành điều kiện và cơ sở 
quan trọng để hình thành một lối trang trí nhất thi, nhất họa trên kiến trúc cực kỳ 
độc đáo. Đó thực sự trở thành là nơi lưu giữ tâm hồn và bút pháp tài hoa của các bậc 
thức giả thời Nguyễn.  

Tuy tác giả của các bài trong hệ thống thơ trên kiến trúc vẫn chưa được xác 
định một cách cụ thể, nhưng có thể khẳng định rằng, thơ trên kiến trúc cung đình 
Huế với số lượng hiện còn là 2.945 ô hộc thơ tồn tại ở nhiều vị trí khác nhau tại 21 
đơn nguyên kiến trúc đã tạo nên một hệ thống tư liệu có những giá trị gắn kết với 
những nội dung nghệ thuật nhất định. Chúng vừa biểu hiện đặc điểm thẩm mỹ của 
kiến trúc vừa tồn tại trong tư cách là một văn bản nghệ thuật. Xuất phát từ cơ sở lịch 
sử văn học, hệ thống thơ ca này thuộc về văn học trung đại, một hệ thống văn học có 
nhiều đặc trưng trong sử dụng ngôn ngữ, trong quan điểm nghệ thuật. Những miêu 
tả trên đây là tiền đề và cơ sở cho những phân tích của chúng tôi sẽ trình bày ở các 
chương tiếp theo. 
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Chương 3 
THƠ TRÊN KIẾN TRÚC CUNG ĐÌNH HUẾ  

NHÌN TỪ HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI, KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN  
Trong sáng tạo văn học, quan niệm về hình tượng con người, không gian và 

thời gian là các phạm trù quan trọng, vì suy cho đến cùng đó là đối tượng miêu tả 
cốt yếu của văn chương, không thể mô tả sự vật, hiện tượng mà không bao hàm 
những quan niệm về nó. Dù đối tượng có thể là những mô tả về thiên nhiên, thậm 
chí là mô tả về các thế giới siêu hình không thấy được, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là 
bày tỏ tình cảm, thái độ của con người trước thế giới và “hiện thực” tồn tại trong đầu 
óc, trong nhận biết của con người. Qua những điều kiện này, chủ thể thẩm mỹ lại thể 
hiện ước mơ, khát vọng của mình đối với tự nhiên và xã hội. 

 3.1. Hình tượng con người 
Mỗi thời đại sẽ có những “kiểu con người” khác nhau, mang quan niệm dấu ấn 

của thời đại đó. Điều này xuất phát từ những nội dung trong quan niệm xã hội, trong tư 
tưởng triết học nền tảng mà thời đại đó đề cao. Do vậy, việc nghiên cứu hình tượng con 
người mang ý nghĩa rất quan trọng, vì con người với tất cả những quan niệm về nó đã 
chi phối toàn bộ tác phẩm của nhà văn. Trần Đình Sử viết về điều này như sau: “Quan 
niệm nghệ thuật về con người là một cách cắt nghĩa, lý giải tầm hiểu biết, tầm đánh giá, 
tầm trí tuệ, tầm nhìn, tầm cảm của nhà văn về con người được thể hiện trong tác phẩm 
của mình” [83, tr.15].   
 3.1.1. Con người vũ trụ đề cao thiên mệnh  

Nền tảng xã hội thời trung đại gắn liền với đời sống nông nghiệp, phụ thuộc 
sâu sắc vào các điều kiện tự nhiên. Con người trung đại Việt Nam cũng như các 
nước đồng văn gắn bó mật thiết với thiên nhiên, với vũ trụ. Do vậy con người và vũ 
trụ được quan niệm như một thể thống nhất và có tính phổ quát. Con người được 
xem là một tiểu vũ trụ tồn tại trong đại vũ trụ. Chính quan niệm con người vũ trụ đã 
chi phối mọi hình thái tinh thần xã hội.  

Xuất phát từ nhận thức về mối quan hệ hữu cơ giữa con người và vũ trụ cũng 
như tập quán tư duy, người xưa đã xem mình là trung tâm khi miêu tả, xem xét và đánh 
giá tự nhiên. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế có nhiều biểu hiện tập trung về điều này, 
thể hiện trước tiên ở vị trí, tư thế của con người trong vũ trụ, giữa đất trời để nhìn ngắm, 
mô tả, đánh giá, bày tỏ, v.v. với mọi sự vật, hiện tượng. Con người quan sát sự vận hành 
của thiên tượng: mặt trời, mặt trăng, tinh tú, mây, mưa, sấm, chớp, v.v. để tính thời tiết, 
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tính nông lịch, thậm chí tính cả biến thiên thời cuộc. Với tần số xuất hiện trung bình là 
11,02 lần qua 1.087 bài thơ trên kiến trúc được khảo sát, tần số xuất hiện của các chữ 

nằm trong trường nghĩa này rất lớn: trời (thiên 天: 390 lần); đất (địa 地: 79 lần); trời, 

tên một quẻ trong Dịch học (càn 乾: 78 lần); đất, tên một quẻ trong Dịch học (khôn 坤: 

40 lần); ngày, mặt trời (nhật 日: 201 lần); tháng, mặt trăng (nguyệt月: 127 lần); tạo hóa, 

giáo hóa (hóa 化: 60 lần); mưa (vũ 雨: 145 lần); mây (vân 雲: 190 lần); sương, móc 

(sương 霜: 60 lần); gió (phong 風: 248 lần), sao trời (tinh 星: 40 lần), v.v. Đó quả là 

một "vũ trụ ngôn ngữ" được tích hợp qua tập quán tư duy.  
Trong vũ trụ, con người phóng mắt ra bốn phương để khẳng định vị trí trung tâm của 

mình trong mối tương hợp, đan xen, trộn lẫn giữa hữu thể và vô thể; giữa hữu hạn và vô hạn:   

- Bản căn tùng bắc địa / Chi cán lộ nam thiên  本 根 從 北 地 / 枝 幹 露 南 

天 (Gốc rễ từ đất Bắc / Cành thân rõ Nam phương, NM); 

- Đông táp từ từ phất / Tây vân tiệm tiệm thinh 東 颯 徐 徐 拂 / 西 雲 漸 漸  

清 (Từ từ thổi ngọn gió đông / Mây tây gió đẩy trời trong dần dần, LĐK); 

- Bạch vân thu bắc tụ / Hồng nhật xuất đông cai  白 雲 收 北 岫 / 紅 日 出 東 

垓 (Mây trắng lui về hang hướng bắc / Mặt trời hồng lên từ hướng đông xa, LMM);   

- Nhật nhật thùy tình lãng thượng nhân / Bắc nam tào vận đệ niên tần 日 日 

垂 情 浪 上 人 / 北 南 漕 運 遞 年 頻 (Ngày ngày vẫn đoái nghĩ những người trên 

sóng nước / Hàng năm phải lần lượt chuyên chở từ nam chí bắc, ĐLA). 
Khái quát cao nhất của con người trung tâm vũ trụ là ước vọng tham hóa vào 

đất trời và bốn phương, tham hóa vào thiên nhiên và cây cỏ:  Dã hoa cổ mộc giai 

sinh ý / Lục hợp đồng xuân chuyển hóa ky 埜 花 古 木 皆 生 意 / 六 合 同 春 轉 化 

機 (Hoa đồng cổ thụ đều tươi mát / Lục hợp - trời đất và bốn phương - theo xuân 

mãi vận hành, ĐLA). Từ vị trí đó, con người vũ trụ thức nhận được cái giới hạn của 
thực tại chính mình, tương giao trong mối quan hệ với tạo hóa vĩnh hằng: 

Quần sinh quy phú tái, 群 生 歸 覆 載 Mọi người, trời che chở,   



 67 

Vạn quốc hấp thê hàng. 萬 國 翕 梯 航  Muôn nước vượt khó khăn.  

Cộng ngưỡng vô tư chiếu, 共 仰 無 私 照  Lẽ công bằng5 ngưỡng vọng, 

Hàm tri hữu đạo tràng. 咸 知 有 道 長  Biết đạo trên vĩnh hằng (ĐTH). 

Trong cõi “thiên địa phú tái” này, con người là trung tâm trong hệ thống “Tam 
tài” (thiên-địa-nhân) được thiên phú (trời che), được địa tái (đất chở). Trong quan niệm 
“Tam tài” thì trời là đấng tối cao và tối linh, mà mệnh trời qua thuyết “Thiên mệnh” là 
một trong những nội dung quan trọng trong nền tảng chính trị để cai trị đất nước theo 
học thuyết Nho giáo vào thời Nguyễn. Nho giáo quan niệm đạo trời, lẽ trời lưu hành ở 
mọi vật và định phép sống cho mọi vật như một mệnh lệnh, sau chuyển thành nội dung 
là số phận do trời định đoạt. Con người hoàng đế mang chân mệnh “thiên tử”, là con 
trời, thay trời để cai trị thiên hạ. Thuyết “Thiên mệnh” có một ảnh hưởng rất sâu sắc 
trong ý thức hệ của triều Nguyễn, điển hình như: “Trời sinh ra dân, phải có đặt vua để 
cầm đầu và cai trị. Vua thừa mệnh trời phải có bầy tôi giúp đỡ chở che”[20, tr.133]. 
Con người vũ trụ luôn ứng xử phù hợp với quy luật tuần hoàn của tạo vật, âm tiêu 
dương trưởng. Một bài thơ ở Ngọ Môn biểu hiện rất khái quát về thuyết này: 

Xảo tượng gia ngôn lặc,  巧 匠 嘉 言 勒   Thợ khéo khắc lời đẹp, 

Côn Cương danh cửu tri. 昆 崗 名 久 知  Núi Côn danh ngàn đời.  

Âm tiêu dương trưởng hậu,  陰 消 陽 長 後  Khí âm tiêu, dương trỗi, 

Thiên đạo thái lai thì.  天 道 泰 來 時  Vận thái lớn đạo trời (NM).  

Mệnh đề về vũ trụ đã trở thành một nội dung mấu chốt, chi phối thẩm mỹ văn 
chương. Nhiều bài phú trong "mẫu văn thơ phú" trong các kỳ khoa cử thời Nguyễn do bộ Lễ 
triều Nguyễn san định với các chủ đề như "Thiên hành kiện phú" (Trời vận động mạnh); 
"Văn dĩ tải đạo phú" (Văn dùng chở đạo); "Dĩ đức vi xa phú" (Lấy đức làm xe); "Thu nhật 
huyền thanh quang phú" (Mặt trời mùa thu treo sáng trong), v.v. đều xoay vần trong cái trục 
vũ trụ "thiên đạo" đó: "Này xem như thánh như thần: Vừa văn vừa vũ. Mở quyền hành ở 
trước vạn vật; ngồi hướng nam ở trên 9 châu. Bắt chước trời đất; đặt phép vuông tròn. Nói 

                                           
5 Nguyên văn là: Vô tư chiếu, tức là 3 điều không riêng. Rút gọn từ Tam vô tư: Thiên vô tư phú, 

địa vô tư tái, nhật nguyệt vô tư chiếu ai (三 無 私: 天 無 私 覆/ 地 無 私 載/  日 月 無 私 照: Ba 
điều không riêng: trời không che riêng ai, đất không chở riêng ai, mặt trời mặt trăng không sáng cho 
riêng ai). Ý ở đây nói đến sự công bằng. 
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làm phép tắc, như người khéo cầm cương xe ngựa; Nuôi cả âm dương, như thợ khéo trông 
coi nước nhà" (Dĩ đức vi xa phú) [71, tr.152]. Hay là "Nay xem ra, chỉ có vua dựng phép, dẫu 
vạn vật cũng dự tam tài; Chỉ thánh nhân bắt chước trời lên ngôi quẻ Kiền mà dùng số 9. Cầm 
cương lĩnh của muôn việc; dùng then máy ở một lòng. Gốc ở đức kim mộc thủy hỏa thổ 
tương sinh; khiến cho mưa tạnh ấm rét gió không trái. Cõi đông, cõi nam, cõi bắc chỗ mặt 
trời chiếu không sai đỗ toàn cơ. Sắc xanh, sắc đỏ, sắc trắng, sắc đen ánh mặt trời biến rõ ở sao 
Bắc đẩu so với phép hỗn thiên thì đúng" (Thiên hành kiện phú) [71, tr.148]. 

Nho giáo xem con người là một yếu tố của “tam tài” với ý niệm “thiên nhân 
hợp nhất”, quan niệm này đã chi phối mạnh mẽ đến nghệ thuật. Thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế do vậy thường xuất hiện vóc dáng con người “tan hòa” với trời đất để 
khẳng định: 

- Phất hỗ nhương nhương đàm khải trạch / Phối thiên phối địa giới vô cương 

茀 嘏 穰 穰 覃 闓 澤 / 配 天 配 地 介 無 疆 (Đầy tràn phúc lộc ban ân trạch / Thích 

hợp trời đất thật chẳng cùng, Tr.M); 

- Bao la thiên địa thái / Tận nhập đế vương đồ  包 羅 天 地 態 / 盡 入 帝 王 

圖 (Cảnh sắc khắp trời đất / Thu vào hết cơ đồ của nhà vua, LTT).  

Gắn liền với quá trình xây dựng và không ngừng hoàn thiện mô thức tổ chức nhà 
nước là quá trình xây dựng kỷ cương xã hội theo quan điểm Nho giáo. Trong quan điểm 
chính trị của chế độ quân chủ, mệnh trời luôn được dùng như một khái niệm để quảng bá 
cho một quyết tâm lớn, để khẳng định tính tất yếu của triều đại nào đó mới được thiết lập 
hoặc giả là để củng cố cho “giềng mối” chính thống của một dòng vua. Đây cũng là một 
điển hình ở điện Thái Hòa:  

Cư trung hữu thánh nhân, 居 中 有 聖 人 Giữa ngôi có thánh nhân, 

Thiên bảo mệnh thường tân. 天 保 命 常 新 Mệnh trời ban phúc lành. 

Hoặc ở điện Long An, có bài thơ làm vào dịp ban sóc (phát lịch) của vua 
Thiệu Trị cũng biểu hiện tương tự: Thiên địa âm dương hàm định phán / Đế vương 

thống kỷ vĩnh tuyên chiêu 天 地 陰 陽 咸 定 判 / 帝 王 統 紀 永 宣 昭 (Âm dương 

trời đất đều phân định rạch ròi / Kỷ cương pháp chế của đế vương mãi ban truyền). 
Quan niệm về mệnh trời của Nho giáo cũng đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm 

trong phong tục cổ truyền, điển hình nhất là lễ Tế Giao (tế trời, cầu mưa thuận gió 
hoà), chỉ có Thiên tử mới được làm chủ tế, v.v. Trời được quan niệm với một uy đức 
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mang tính phổ quát, cho nên người đứng đầu đất nước, thay trời để điều hành xã hội, 
phải thuận lòng trời mới có thể làm cho muôn dân ấm no, hạnh phúc, ngược lại, nếu 
trái ý trời thì muôn dân sẽ lâm vào kiếp nạn đắng cay, khổ nhục. Đó là quan niệm có 
tính tuyệt đối hóa về vai trò quyết định của mệnh trời. Con người vũ trụ trong thơ 
trên kiến trúc vì vậy mới xuất xử theo đạo trời, nhập tàng cùng tạo hóa:  Vạn hóa 

dao nguyên hoàng giác diệu 萬 化 瑶 源 皇 覺 妙 (Vạn loài giáo hóa càng huyền 

diệu, CLM);  Lục hợp đồng xuân chuyển hóa ky 六 合 同 春 轉 化 機 (Lục hợp [trời 

đất và bốn phương] theo mùa xuân mãi vận hành, ĐLA);  Điều nguyên tán hóa công 

調 元 贊 化 功 (Ngợi ca công của tạo hoá đã điều hòa nguyên khí); Tài thành diệu 

hóa công 裁 成 妙 化 工 (Kỳ diệu công tạo hóa đã vun trồng công, ĐTH); v,v. 

Bên cạnh con người vũ trụ hòa ái trong cõi thiên-địa-nhân, đề cao và làm theo 
“thiên mệnh” để quản lý, điều hành xã hội, quan niệm về con người trong thơ trên 
kiến trúc cung đình Huế còn được đề cập theo quan niệm đạo đức, nghĩa lý xã hội. 
Do vậy, khuynh hướng mô tả con người gắn với sự giáo huấn thông qua chủ đề đạo 
đức có khuynh hướng phổ biến. 
 3.1.2. Con người xã hội coi trọng đạo đức     

Thời Nguyễn, lực lượng sáng tác đều xuất thân từ lớp nho sĩ khoa bảng, chủ 
yếu là quan lại, kẻ sĩ và đặc biệt là lớp thi sĩ hoàng đế, hoàng thân. Họ đều xuất thân 
từ nền giáo dục Khổng học, nên việc trước tác văn chương suy đến cùng vẫn là đề 
cao tư tưởng Nho giáo với tinh thần “văn dĩ tải đạo”, “thi dĩ ngôn chí”, đề cao đạo 
đức phong kiến với chủ đích: "Để thuận cái lý tính mệnh gốc ở lòng mình; Để tỏ văn 
tự dọc ngang thông cùng đạo trị. Văn như thế thực để tỏ rõ; Sự tốt đẹp của trị hóa, 
làm trống kèn thời thái bình" (Văn dĩ tải đạo phú) [71, tr.150]. Văn chương nói 
chung đã có thể trở thành một phương tiện hữu ích trong việc duy trì và bảo vệ tôn ti 
trật tự xã hội. Do vậy, nội dung thơ trên kiến trúc cung đình Huế cũng xuất hiện hình 
tượng con người với quan điểm đề cao giá trị đạo đức của tư tưởng nho giáo.  

Trong học thuyết Nho giáo, “Đạo nhân” của Khổng Tử chủ yếu nhấn mạnh 
nội dung học tập, rèn luyện, tu dưỡng nhân cách hoàn thiện, để làm người; đến 
Mạnh Tử thì đề cao việc vận dụng thực hành “Đạo nhân” trong chính trị và điều 
chỉnh các quan hệ xã hội, phát triển thành tư tưởng nhân nghĩa. Thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế thể hiện giá trị đạo đức Nho giáo thông qua việc khẳng định nội dung 
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về “đạo nhân” (đạo đức, nhân nghĩa, nhân đạo, nhân văn). Nhiều bài thơ đã nêu 
quan niệm về con người thông qua đạo đức, đánh giá về tác dụng của đạo đức, nhân 
nghĩa, đề cao chữ “nhân”, như một bài điển hình ở điện Thái Hòa: 

Nghĩa nhân chiêu tráng lệ, 義 仁 昭 壯 麗  Nhân nghĩa bừng tráng lệ, 

Đạo đức trọng uy linh. 道 德 重 威 靈 Đạo đức trọng oai phong. 

Bạch nhật khai long các, 白 日 開 龍 閣 Gác rồng mở ngày rạng, 

Hồng vân ủng phụng đình. 紅 雲 擁 鳳 庭  Sân phụng ngập mây hồng 

Quan niệm về con người đạo đức do vậy cũng tương đồng với con người 
nhân nghĩa. Nhân (nhân nghĩa) như một mệnh đề phổ quát xuyên suốt theo các quan 
niệm, tư tưởng. Đó cũng là tư tưởng nhân trị (cai trị bằng đức nhân), coi con người 
như bản thân mình, đức nhân được xem là nội dung cốt lõi của tu thân. Do vậy, 
không phải ngẫu nhiên ngay ở Nghi Môn cầu Trung Đạo (Hoàng Thành) có bức 

hoành phi pháp lam với nội dung Cư nhân do nghĩa (居 仁 由 義 - sống theo lòng 

nhân, làm theo điều nghĩa). Cũng không ngẫu nhiên trong khi tất cả các cửa vào ra 
Kinh Thành đều đặt tên theo phương vị (Chính Đông Môn, Đông Nam Môn, Chánh 
Tây Môn, Tây Nam Môn, v.v), thì hai cửa chính ra vào Kinh Thành được đặt tên là 

Thể Nhân Môn 6 (體 仁 門  - thể hiện điều nhân nghĩa) và Quảng Đức Môn (廣 德 

門 - mở rộng đức độ). Càng không phải ngẫu nhiên hai cửa hông ra vào Hoàng 

Thành được đặt tên là Hiển Nhân Môn (顯 仁 門 - làm rõ điều nhân nghĩa) và 

Chương Đức Môn (彰 德 門  - làm rực rỡ đức độ). Hai câu thơ trên điện Thái Hoà 

đã tiếp tục cổ xuý cho mệnh đề nhân đức đó: 

Hậu trạch thâm nhân hà nhĩ mộ,  厚 澤 深 仁 遐 邇 慕 

Thần công thánh đức sử thư thùy.  神 功 聖 德 史 書 垂 

(Ơn nặng nhân sâu gần xa mến / Công thần đức thánh sử thư truyền). 

                                           
6 Thể Nhân môn, Hiển Nhân môn: người Huế xưa nay vẫn quen đọc là Thể Nhơn, Hiển 

Nhơn vì húy kị miếu hiệu của vua Minh Mạng là Thánh Tổ Nhân Hoàng đế. 
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Những nội dung này rõ ràng đã quảng bá cho khái niệm nhân-đức, được ghi 
nhận hiện hữu trên kiến trúc với chủ đích nhất định của triều Nguyễn. Việc “chương 
đức”, “quảng đức”; việc “hiển nhân”, “thể nhân”, theo đó mà được “triển khai”, thơ trên 
kiến trúc cung đình Huế đã khái quát hình tượng con người hành xử theo nhân-đức như 
một mệnh đề được phát triển có tính hệ thống với các luận điểm cụ thể, rõ ràng.  

“Mẫu văn thơ phú” của triều Nguyễn có đoạn: “Đức không đâu xa mà đến; Xe 
đi đến đâu cũng đều thông. Theo phép cả đi trên mặt đất; Vốn chí công ở trong lòng 
trời. Làm đều đúng cả, không ngăn trở bề ngoài; Đi đâu cũng lợi, có giữ vững ở bên 
trong. Đấy là việc tốt của thánh nhân; Thấy xoay vần có công hiệu” (Dĩ đức vi xa phú 
- Bài phú lấy đức làm xe)  [71, tr.152]. Minh Mệnh chính yếu cũng có đoạn: “Cái đức 
của Trời, Đất thường hiện ra cho thấy ở mùa xuân, mà cái việc đầu tiên của Thánh 
nhân cũng nhân đó tìm ra mối mà làm việc phước (…) Chính trong lúc trời ban cho, 
đất sinh ra làm đầu, nên trước hết phải ban bố điều nhân để ơn mưa móc được phổ cập 
đến với mọi người” [79, tr.323]. Triển khai như một luận điểm, thơ trên kiến trúc cung 
đình nói nhiều về chữ Đức (đạo đức, cái đạo để lập thân) là sự bày tỏ ước nguyện “đạt 
đức” của người quân tử trong tư tưởng Nho gia. Theo quan niệm của Khổng Tử, 
người quân tử nếu có ba điều “nhân - trí - dũng” thì có thể gọi là đạt đức. Về sau, 
Mạnh Tử loại yếu tố “dũng” và thay vào đó các yếu tố “lễ, nghĩa” tạo thành “tứ đức” 
gồm nhân - trí - lễ - nghĩa. Một đoạn thơ ở điện Long An khẳng định: 

Kích trọc dương thanh chương tứ đức, 激 濁 揚 清 彰 四 德 

Tàng châu hiến mỵ tựu trung hình.        藏 珠 獻 媚 就 中 形  

(Gạn đục khơi trong nêu tứ đức / Ngọc xinh giấu kín lại phô bày).  
Đến thời Hán, Nho giáo bổ sung thêm yếu tố “tín” và trở thành “ngũ thường” 

với đầy đủ: nhân - nghĩa - lễ - trí - tín. Đó là 5 yếu tố thuộc nội hàm của khái niệm 
đức, là cái đạo để lập thân của người quân tử. Ngoài tiêu chuẩn ấy, người quân tử 
còn phải biết thi, thư, lễ, nhạc, phải thể hiện vốn văn hóa toàn diện. Đó là những yếu 
tố có những quan hệ ràng buộc chặt chẽ, đức và văn là những phạm trù không thể 
tách biệt. Tất nhiên, hơn ai hết, bậc thánh nhân phải làm sáng được cái đức của 

người quân tử: Linh đức cao tiêu quân tử tháo / Thánh nhân vị tác ái tài chương 靈 

德 高 標 君 子 操 / 聖 人 為 作 愛 才 章 (Đức nêu tiết tháo người quân tử / Bậc 

thánh vì tài thích tụng ca, ĐLA). 
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Đức là cơ sở, là thước đo, nên toàn bộ xã hội được xem xét, nhìn nhận, đánh 
giá trên một hệ thống quan niệm. Ở đây, con người đạo đức quân tử phải làm cho đức 
hóa đến muôn dân như một sứ mệnh, do vậy, thơ trên kiến trúc vì vậy đã hình thành 

nên một lối diễn đạt có tính chất nghi thức: Đồng nhân phu thánh hoá 同 仁 敷 聖 化  

(Cùng điều nghĩa nhân phô bày sự giáo hóa của thánh nhân); Hà phương triêm thánh 

hóa 遐 方 霑 聖 化 (Phương xa thấm giáo hóa của bậc thánh); Cửu châu triêm thánh 

hoá  九 州 霑 聖 化 (Cửu châu 7 đều thấm nhuần sự giáo hóa của vua), v.v.  

Thơ ở đây còn thể hiện niềm ước vọng, nỗi khát khao để đạt được “đỉnh cao” 

của tu thân: Thế đức tác cầu (世 德 作 求 - Mong đức để đời, LDĐ). Có thể thấy rằng, 

chủ đề đạo đức, khuynh hướng giáo huấn nhân nghĩa là có tính phổ biến đối với thơ 
trên kiến trúc cung đình Huế. Giáo huấn nhân nghĩa là nội dung được đề cập đến nhiều 
lần và cũng được trình bày như những luận đề có chủ ý: 

- Lộ trích nhân thiên lưu ngọc dịch (露 滴 仁 天 流 玉 液 - Sương giọt xuống 

sự nhân nghĩa của trời lưu trong dòng nước ngọc, Tr.M); 

- Như thiên phổ đế nhân (如 天 溥 帝 仁 - Dường như khắp trời đâu cũng rõ 

lòng nhân của vua, ĐTH);  

- Ưu du phùng thịnh đán / Phú thứ hữu hoàng nhân (優 游 逢 盛 旦 / 富 庶 

囿 皇 仁 - Nhàn hạ khi gặp ngày thịnh trị / Lấy nhân nghĩa của bậc thánh hoàng mà 

quy tụ mọi người, HM); 

- Nghĩa nhân chiêu tráng lệ (義 仁 昭 壯 麗 - nghĩa nhân sáng tỏ thêm cho sự 

tráng lệ, ĐTH); v.v. 
“Nhân” chính là vấn đề mấu chốt trong tu dưỡng của con người trong các mối 

quan hệ, trở thành quy phạm để rèn luyện không ngừng: Chỉ ư chí thiện tuân kinh sử 

/ Hành bất vi nhân pháp điển mô 止 於 至 善 遵 經 史 / 行 不 違 仁 法 典 謨 (Tuân 

                                           
7 Thơ trên kiến trúc cung đình thường nhắc đến khái niệm Cửu Châu  hay Cửu cai dùng để chỉ 

một vùng đất rộng lớn, ý nói khắp đất nước. Theo truyền thuyết Trung Quốc, sau khi Hạ Vũ chia 
“thiên hạ” thành chín châu (cửu châu), lấy đồng của các châu đúc thành chín đỉnh (cửu đỉnh), khắc 
tinh hoa phong cảnh của chín châu vào Cửu Đỉnh, mỗi Cửu Đỉnh tượng trưng cho một châu, toàn bộ 
cất giữ tại kinh đô nhà Hạ. Vì thế, Cửu Đỉnh trở thành biểu trưng cho quyền uy của chính quyền 
phong kiến và sự thống nhất quốc gia.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_h%E1%BA%A1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2u_(%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh)&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%89nh&action=edit&redlink=1
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theo kinh sử “chỉ ư chí thiện”/ Noi theo phép tắc làm không trái đức nhân, LMM). 
Đó cũng là sự ghi lòng theo kinh sử. Sách Đại học nhấn mạnh: Cái đạo của bậc đại 
học là ở sự làm cho sáng cái đức sáng, ở sự thân yêu con người, ở sự đến chí thiện 

mới thôi (大 學 之 道, 在 明 明 德, 在 親 民, 在 止 於 至 善: Đại học chi đạo, tại 

minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện) [35, tr.194]. Nếu như những giáo 
huấn nhân nghĩa trên được trình bày, đề cập như những mệnh đề có tính “lý luận”, thì 
hai bài thơ sau đều cùng ở điện Thái Hòa là những “thực hành” về điều nhân ấy. Chỉ là 
một câu chuyện đánh cá, rồi phóng thích, nhưng nội dung lại bàn đến lòng nhân của con 
người, lòng nhân trong xử thế như ở một bài trên điện Thái Hòa:  

Đả ngư hà thuỷ bạn,  打 魚 河 水 畔   Bên sông buông lưới cá,   

Phóng dưỡng hậu đình tân. 放 養 後 庭 濱  Rồi thả nuôi hồ gần. 

Nội ngoại ái tăng biệt,  內 外 愛 憎 別 Yêu ghét trong ngoài rõ, 

Dụng tâm nhân bất nhân. 用 心 仁 不 仁  Ấy cũng bởi lòng nhân.  

Để cuối cùng đỉnh cao của sự giáo hóa về nhân nghĩa trong thi ca là sự thể 
hiện khát vọng về một chữ nhân phổ quát khắp cùng, lòng nhân được nhân lên với 

mọi quốc gia, dân tộc: Bán thiên khai Thái vận / Vạn quốc hữu đồng nhân 半 千 開 

泰 運 / 萬 國 有 同 仁 (Người hiền tài 8 mở ra vận hanh thông / Muôn nước đều có 

cùng sự nhân nghĩa, ĐTH). 
Nhìn chung, từ đạo đức đến nhân nghĩa, thơ trên kiến trúc cung đình Huế là sự 

khái quát, giáo hóa đức nhân với những chuẩn mực phong kiến. Đức và nhân là điều 
kiện cần của người quân tử, bậc thánh nhân gắn liền với chức phận và sứ mạng của 
đấng trượng phu. Trên hết, đó là sự chuyển tải những giáo lý Nho gia thông qua hình 
tượng con người đạo đức đề cao nhân nghĩa gắn liền với con người vũ trụ hòa ái thiên 
nhiên. Không dừng ở đây, thơ trên kiến trúc cung đình Huế còn đề cập đến kiểu con 
người đấng bậc với ý thức sứ mệnh rõ nét. 
 3.1.3. Con người đấng bậc ý thức sứ mệnh 

                                           
8 Trong nhiều bài thơ trên kiến trúc có hai từ bán thiên: nửa ngàn và ngũ bách: năm trăm (dùng chỉ bậc 

kẻ sĩ, hiền tài). Hai từ trên trong thơ trên kiến trúc có cùng nghĩa, liên quan đến điển: trong sách Đường 
Thư có kể chuyện Vương Nghĩa Phương thường thưởng cho tài năng của Viên Dư Khánh và có nhận xét 
về nhân vật này như sau: “Cứ phải 500 năm thì mới xuất hiện một hiền tài, ngươi đúng là người đó”. Do 
vây, Viên Dư Khánh mới được đổi tên là Viên Bán Thiên - nửa ngàn; bán thiên hay ngũ bách đều thế.  
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Đối với thời trung đại của các nước đồng văn, quan niệm về cái đẹp gắn với 
con người được nhận thức theo tôn ti, tầng bậc trong xã hội: quân tử - tiểu nhân, quý 
tộc - bình dân, thượng lưu - dân dã, được khái quát thành 12 hạng người chủ yếu là 
công, hầu, khanh, tướng; sĩ, nông, công, thương; ngư, tiều, canh, mục. 

Thời trung đại đề cao con người quân tử hiểu mệnh trời, xem quân tử là giai đoạn 
tiến hóa cao của tiểu nhân. Quân tử thì phải biết rèn luyện nhân nghĩa nhằm tiếp tục giáo 
hóa tiểu nhân từ bỏ dục vọng bản năng để hướng thiện, cải tà quy chánh. Quan niệm này 
đã hình thành nên hình tượng con người đấng bậc. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế khi 
quan niệm về con người đấng bậc với ý thức sứ mệnh đã làm nên một hệ thống các đối 
tượng trong xã hội, từ người đứng đầu là chủ thể quản lý tối cao như bậc đế vương (với 
nhiều cách định danh), là chủ thể quản lý thừa lệnh các vương thần (công, hầu, khanh, 
tướng) đến đối tượng quản lý là thần dân (cũng với nhiều cách định danh) thậm chí là 
những đối tượng rất cụ thể như người học thức (sĩ), người thợ (công), người dân cày 
(nông), người dân chăn trâu (mục). Ví dụ như:   

- Chỉ đối tượng cá nhân, từ cao đến thấp: người đứng đầu như Thiên tử (天 

子- con trời), Đế vương (帝 王 - nhà vua), Thánh đế (聖 帝 - nhà vua), Thánh nhân 

(聖 人 - bậc thánh, nhà vua), Thánh hoàng (聖 皇 - nhà vua); các loại người khác 

trong xã hội như Tư dân (斯 民 - người dân ấy), Cao sĩ (高 士 - kẻ sĩ thanh cao), 

Xảo tượng (巧 匠 - người thợ lành nghề), Nông (農 - nhà nông), Mục (牧- mục 

đồng, người chăn trâu), v.v. 

- Chỉ đối tượng tập thể, từ cụ thể đến khái quát như Vương thần (王 臣 - đình thần 

của vua, Thần dân (臣 民): đình thần và người dân, nhân dân, Dân (民 - người dân), Thiên 

hạ (天 下 - mọi người), Quần sinh (群 生 - mọi thần dân), Vạn tính (萬姓 - vạn dân, nhân 

dân), Bách tính (百姓 - trăm họ, nhân dân), Hậu sinh (後 生 - lớp người sau), v.v. 

Đó quả thực là một bức tranh xã hội với nhiều hạng người tồn tại trong ngôn 
ngữ thơ. Điều này nói lên rằng, con người đấng bậc trong thơ trên kiến trúc cung 
đình Huế trước hết đã được phản ánh qua sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội.  

Con người đấng bậc trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế xuất phát từ tinh 
thần tự tôn dân tộc để đề cao triều đại, đề cao vị thế quốc gia. Trong lịch sử, Trung Hoa 
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luôn xem Việt Nam và các nước khác trong khu vực nước nhỏ, chịu sự lệ thuộc nước 
lớn, là chư hầu của nước lớn. Văn kiện ngoại giao của Trung Hoa gửi Việt Nam trước 

đây thường xuất hiện cụm từ Việt Nam quốc vương (越 南 國 王) - quốc vương là một 

khái niệm chỉ vua các nước chư hầu của Trung Hoa. Nhưng đã trải nghìn năm, ý thức 
dân tộc khiến cho người Việt Nam đã có ý tách ra, các vị vua đều xưng là Hoàng đế. Từ 
sau năm 981, vị thế nước ta bấy giờ từng khẳng định qua cách xưng trong Nam quốc 

sơn hà Nam đế cư  (南 國 山 河 南 帝 居). Trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế, 

chân mệnh thiên tử đó càng được khẳng định đậm nét khi sử dụng đến 346 lượt khái 

niệm chỉ hoàng đế, thánh nhân với 89 lần đế (帝), 116 lần hoàng (皇) và 141 lần thánh 

(聖) trên tổng số hơn 1.000 bài thơ!  Đó còn là cách để khẳng định sự chính danh trong 

quan điểm Nho giáo, sự vật phải ứng với tên gọi, mỗi người phải làm đúng với chức 
phận của mình, mọi người cần phải nhận thức và hành động theo đúng địa vị của mình. 
Trong điều hành đất nước, chính danh thể hiện qua việc hướng xã hội đến một tôn ti, 
trật tự rõ ràng. Có thể thấy rằng, trong đặc điểm ngôn ngữ, cùng với các văn bản hành 
chính có tính chất quản lý nhà nước vào thời Nguyễn thuộc thẩm quyền ban hành của 
nhà vua như: chiếu, lệ, lệnh, chỉ, dụ,  sắc cùng một số công văn khác, ngôn ngữ thơ trên 
kiến trúc cung đình Huế thường xuất hiện các từ như đế vương, thiên tử, thánh nhân, 
thánh hoàng đã biểu hiện rõ những ý đồ của triều Nguyễn, nhắm vào hai mục đích: một 
là, trong quan hệ đối nội, khiến cho trăm họ thấy rằng đây là triều đại mới thiết lập, sự 
lên ngôi chính thống của vị vua mới, xã hội đã được xác lập tôn ti; hai là thực hiện ý đồ 
đối ngoại, công bố về quyền tự chủ của đất nước đối với các nước khác. Điều này đã 
được thể hiện rất rõ trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế: 

- Thiên địa âm dương hàm định phán / Đế vương thống kỷ vĩnh tuyên chiêu 

天 地 陰 陽 咸 定 判 / 帝 王 統 紀 永 宣 昭 (Trời đất âm dương phân định rõ / Đế 

vương pháp chế mãi ban truyền, ĐLA); 

- Càn thủy khôn sinh tham đại hóa / Vương công đế đạo xiển hồng du 乾 始 

坤 生 參 大 化 / 王 功 帝 道 闡 鴻 猷 (Vận trời mới đất sinh sôi dự phần vào vũ trụ 

/ Công vua, đạo hoàng đế mở kế sách lâu dài, Tr.M); 
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"Tính cách đế" ấy cũng nhiều lần khẳng định trong thơ trên điện Thái Hòa: 

Quần phương ca đế đức 群 方 歌 帝 德 (Muôn phương ca tụng đức của hoàng đế); 

Xuân phong mãn đế đô 春 風 滿 帝 都 (Gió xuân tràn ngập khắp kinh đô của hoàng 

đế); Quần tinh củng đế xu  群 星 拱 帝 樞 (Muôn vì tinh tú chầu về nghiệp đế);  Thiên 

niên điện đế cơ 千 年 奠 帝 基 (Ngàn năm định hình cơ nghiệp của hoàng đế), v.v.  

Ý thức sứ mệnh được khái quát trên bình diện tinh thần, suy nghiệm qua các hình 
thức tu dưỡng, tự khẳng định mình bằng cách gắn bản thân với đạo, nhằm không ngừng 
hoàn thiện nhân cách. Con người đấng bậc trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế nói 
nhiều về chữ “đạo” của người quân tử. Ở điện Thái Hòa có các câu như: Chấp trung 

hoằng đế đạo 執中弘帝道 (Nắm giữ mở rộng cái đạo của hoàng đế);  Đãng bình khai đế 

đạo 蕩平開帝道 (Giữ sự ngay thẳng mà mở ra đạo của hoàng đế); Phỏng cổ hành vương 

đạo 倣古行王道 (Phỏng theo xưa để thi hành vương đạo); Thánh nhân cửu kỳ đạo 聖 人 

久 其 道 (Bậc thánh nhân từ lâu đã vững đạo lý); ở Ngọ Môn như Thiên đạo thái lai thì 

天道泰來時 (Đạo trời vận hành thông suốt); ở Thế Tổ Miếu như Vương công đế đạo 

xiển hồng du 王功帝道闡鴻猷 (Công vua, đạo hoàng đế mở kế sách lâu dài); v.v. 

Chữ đạo mà Nho giáo quan niệm thực chất là những tác động thúc đẩy sự 
hình thành và chuyển hóa sự vật, hiện tượng trong vũ trụ, những chuyển biến không 
ngừng trong mối quan hệ tam tài (thiên-địa-nhân) trong mô hình trật tự của hai chiều 
âm - dương. Người quân tử nắm được quy luật này để điều chỉnh, rèn luyện. Con 
người đấng bậc trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế còn thể hiện ở thái độ tôn 
xưng với những con người bề trên, phân biệt với những người khác. Điều này được 
thể hiện rõ nét nhất là ở hệ thống thơ trên Thế Miếu và điện Long Ân lăng Dục Đức. 
Cách miêu tả của thơ tại Thế Miếu và điện Long Ân chịu sự chi phối của quan niệm 
đấng bậc về con người. Trong thơ tại hai kiến trúc này nổi lên hình ảnh của các vị 
vua tiền nhiệm, các bậc thánh hiển linh, đều được quan niệm là những “đấng”, 
những “bậc” khả kính. Đối với những nhân vật này, ngôn ngữ thơ thường gắn với 
tính chất trang trọng, giàu màu sắc tượng trưng. 

Hoàng hoàng chính thống khải trùng tân, 皇 皇 正 統 啟 重 新 
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Chinh phạt do lai trượng nghĩa nhân. 征 伐 由 來 仗 義 仁 

Biện hữu bát niên cần phủ tự,  卞 有 八 年 勤 撫 字 

Chưng lê cộng khánh thái bình xuân. 烝 黎 共 慶 太 平 春 

(Lớn lao nối nghiệp lại trùng tân / Chinh chiến xưa nay lấy nghĩa nhân / Vội vã 
tám năm trời phủ dụ / Toàn dân vui hưởng thái bình xuân, Th.M). 

Nội dung của các bài thơ này chủ yếu biểu thị một thái độ tôn xưng đối với 
các bậc vua chúa tiền nhiệm, tán tụng công đức gây dựng cơ đồ, khai sáng triều đại, 
xây dựng một đất nước hùng cường, mở rộng bờ cõi của vị hoàng đế đầu triều.  

Từ ý thức sứ mệnh, khẳng định vai trò hoàng đế với sự chính danh ngôi vị, con 
người đấng bậc còn thể hiện với trách nhiệm tối cao là “chăn dân”, mà cái ăn của dân là 
quan trọng hàng đầu như câu thơ ở điện Thái Hòa: Bất ưu tần khốc thử / Thả hỷ dụ dân 

thiên 不 憂 頻 酷 暑 / 且 喜 裕 民 天 (Không lo khi  luôn nắng nhiều/ Hãy mừng vì cơm 

áo của dân được đầy đủ). Hoặc là câu thơ ở điện Long An: Niệm niệm dân thiên thiết ngã 

tư / Cận nhân vị hạ lãn ngâm thi 念 念 民 天 切 我 思 / 近 因 未 暇 懶 吟 詩 (Mong 

ngóng cho cái ăn của dân là điều cấp thiết mà ta lo nghĩ / Đó là nguyên nhân mà khi nhàn 
hạ khó có thể ngâm thơ), v.v. 

Các câu thơ trên có sức khái quát về một con người đấng bậc với ý thức sứ 
mệnh rõ nét. “Dân thiên” chính là nghĩa rút gọn từ quan niệm “Dân dĩ thực vi thiên” 
(Dân lấy cái ăn làm trời). Đây là một câu trong sách Hán Thư “Vương giả dĩ dân vi 

thiên, dân dĩ thực vi thiên” (王 者 以 民 為 天 民 以 食 為 天 - Bậc làm vua thì lấy 

dân làm trời, còn dân thì lấy cái ăn làm trời). “Dân lấy miếng ăn làm trọng, nên 
muốn trị dân, trước hết phải làm cho dân no ấm, vì dân đói thì nước loạn (…) nước 
loạn hay nước yên là tùy ở dân bị đói kém hay no đủ” [13, tr.192]. Con người vì vậy 
mà luôn ưu tư trước cảnh thiên tai, mất mùa, trước những dự báo xấu về đời sống 

nông nghiệp: Tây trù giai mãn tiến /  Nam mẫu hựu tàn tiện 西 疇 皆 滿 洊 / 南 畝 

又 殘 賤 (Ruộng miền Tây đều đầy nước lụt / Ruộng miền Nam lại bị hư hại, LTT).    

Đó quả là những điển hình về con người của tấm lòng, của trách nhiệm chăn 
dân, thể hiện cách bày tỏ quan điểm của mình. Ý thức sứ mệnh của con người đấng bậc 
về trách nhiệm xã hội cũng chú trọng vào lĩnh vực chính trị, đạo đức, những vấn đề 
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quyết định sự an nguy của triều đại, sự ổn định của xã hội. Điều này còn được nhiều lần 
chứng minh trong sử sách. Khi quở phạt quan lại địa phương chậm trễ trong việc cứu 
đói cho dân bị mất mùa, hoàng đế Minh Mạng từng xuống dụ rằng: “Trước đây tại Nam 
Định gạo kém, đã ra ân dụ phát gạo kho ra năm vạn hộc để bán, cho vay, hoặc phát 
chẩn cho dân được nhờ đó mà thư thái. Đáng lẽ phải lập tức tuân làm để đỡ cấp thiết 
cho dân (…); vả lại giúp đỡ người nghèo khó, sớm một ngày là dân được nhờ một ngày, 
sao lại còn phải kê cứu chậm trễ như thế. Sở dĩ dân đói không thể sống được, lỗi ấy tại 
ai?” [79, tr. 282]. Con người đấng bậc vì vậy mới chan hòa vào niềm vui được mùa của 

dân. Trên đường tạm nghỉ bên ao (池 塘 小 憇 Trì đường tiểu khế, ĐLA), con người đó 

đã bày tỏ những tình cảm, suy tư của mình:  

Kỷ hồi vô hạ nhật,   幾 回 無 暇 日 Bấy nay không ngày rỗi, 

Đắc vũ vị lai lâm.   得 雨 為 来 臨 Gặp mưa đến đây mà. 

Thời nhược niên phong lạc,  時 若 年 豐 樂 Tiết thuận vui trúng vụ, 

Dân tâm tức ngã tâm.  民 心 即 我 心 Lòng dân tức lòng ta. 

Bên cạnh sự xuất hiện của con người vũ trụ, đấng bậc với những trăn trở về 
nghĩa vụ “kinh bang tế thế”, thơ trên kiến trúc cung đình Huế còn thể hiện những nỗi 
day dứt về những con người đời thường. Đó còn là ý thức sứ mệnh cùng với nghĩa 
vụ trong quan hệ cộng đồng.  

Thuân tuần mẫn mục đê, 逡 旬 憫 牧  胝 Lo vết chai mục đồng, 

Bạt thiệp bì ngưu thác. 跋 涉 疲 牛  跅  Theo bóng trâu lặn lội. 

Cánh phục nậu điền nê, 更 復 耨 田  泥 Vừa cày ở ruộng sâu,  

Bất đồ canh thổ tháp. 不 徒 耕  土 塌  Lại bừa cao khắp lối. 

Đến đây, từ con người đấng bậc, con người trong thơ trên kiến trúc cung đình 
Huế đã “chuyển hóa” thành con người có dấu ấn cá nhân, phản ánh cái tôi giãi bày, diễn 
tả những tình cảm riêng tư. Tuy không xuất hiện nhiều, nhưng đó cũng là điểm đáng ghi 
nhận trong hình tượng nghệ thuật con người đấng bậc với những ý thức sứ mệnh của 
người cầm cân nảy mực trong xã hội. Trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế hầu như 
dấu ấn con người cá nhân chưa được ý thức để xây dựng thành một hình tượng nghệ 
thuật có hệ thống. Điều này dĩ nhiên xuất phát từ cơ sở xã hội phong kiến về phương 
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diện kinh tế, không dựa trên nền tảng cá nhân. Vì vậy các giá trị cá nhân không được 
đánh giá từ bản thân phẩm chất cá nhân mà ở vai trò của cá nhân trong mối quan hệ giai 
tầng, tương ứng với những chuẩn mực chung. Thơ trên trên kiến trúc cung đình Huế nói 
riêng con người xuất hiện theo phương thức đồng trục, đồng dạng về tư tưởng tình cảm, 
với các mối quan hệ xã hội, đạo đức, ít mang hình sắc cá nhân. Đây cũng là đặc điểm 
khá nổi bật của hình tượng con người trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế.  

Từ những phân tích về quan niệm nghệ thuật về con người, có thể thấy rằng, 
thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã thể hiện một mảng chủ đề lớn trong việc phổ 
biến những nguyên tắc có tính chất đường lối căn bản của Nho giáo gắn liền với tư 
tưởng văn trị, lễ trị và nhân trị; thể hiện quan điểm đề cao quản lý xã hội bằng tri 
thức, bằng sự hiểu biết, bằng các thiết chế xã hội; đề cao nghi lễ trong trị quốc và 
dùng lòng nhân ái để quản lý, điều hành xã hội. Xuất phát từ quan niệm nghệ thuật 
về con người gắn với các đặc điểm trên, không gian và thời gian nghệ thuật trong 
thơ trên kiến trúc cung đình Huế được "triển khai" với các nội dung tính chất có tính 
"hô ứng", hòa vào dòng chảy của thế giới nghệ thuật đặc biệt này. Do vậy, thơ trên 
kiến trúc đã chuyển tải những ý thức thẩm mỹ, những lý tưởng xã hội gắn kết cùng 
bối cảnh lịch sử xã hội nhất định qua các quan niệm về mỹ học, triết học của thời đại 
sản sinh ra chúng. Tiền đề cơ sở ấy là yếu tố không thể bỏ qua khi nghiên cứu thơ 
trên kiến trúc cung đình Huế nói riêng cũng như thi ca thời trung đại nói chung.  

Hình tượng con người với tất cả những quan niệm như vậy đã được miêu tả 
trong sự hô ứng của cả thế giới không - thời gian cũng đầy quan niệm. Trong nghệ 
thuật, con người, không gian và thời gian đều được mô tả, tạo dựng dưới dạng hình 
tượng, vì thế không gian và thời gian nghệ thuật được xem là hình thức tồn tại của 
hình tượng con người. Do vậy, để tiếp tục tri nhận một cách đầy đủ về hình tượng 
nghệ thuật về con người thì tất yếu cần tiếp tục tìm hiểu về không gian, thời gian 
nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế.  

3.2. Hình tượng không gian 
Lý luận về không gian nghệ thuật, Trần Đình Sử nhấn mạnh: “không có hình 

tượng nghệ thuật nào không có không gian, không có một nhân vật nào không có một 
nền cảnh nào đó”, và “không gian nghệ thuật là sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ nhằm 
biểu hiện con người và thể hiện một quan niệm nhất định về cuộc sống” [83, tr.88, 89]. 
Những điều đó khẳng định không gian nghệ thuật chính là hình thức tồn tại, là cái dung 
chứa hình tượng nghệ thuật. Không có hình tượng nghệ thuật nằm ngoài không gian.  
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Nghiên cứu về hình tượng không gian sẽ chỉ ra những kết cấu nội tại của tác 
phẩm, các biểu tượng ngôn ngữ cũng như các quan niệm về thế giới, về tác giả và 
bối cảnh văn chương, tạo nên những cơ sở khách quan khi đánh giá, nhận định về 
hình tượng của tác phẩm cũng như tác phẩm nói chung.  

Xuất phát từ đặc điểm của văn học trung đại, thơ trên kiến trúc cung đình Huế 
tựu trung xuất hiện các kiểu loại hình tượng không gian cơ bản như không gian vũ 
trụ, không gian lịch sử, không gian đời thường. 

3.2.1. Không gian vũ trụ gắn với các quan niệm triết lý 
Tương ứng với con người vũ trụ, thơ trên kiến trúc cung đình Huế xuất hiện 

kiểu không gian vũ trụ hùng tráng, bao la với mô hình sinh tồn gắn với đất trời, sông 
núi. Không gian vũ trụ chiếm vị trí ưu thế với những quy mô, kích thước ước lệ 
không xác định. Trên cái nền ấy luôn tồn tại mô hình ba yếu tố, là cấu trúc không 
gian của vũ trụ thiên-địa-nhân. Ở vị trí trung tâm, con người hình thành nên điểm 
nhìn, thiên nhiên vạn vật là những thứ bao quanh, tương hợp. Thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế đã diễn tả không gian vũ trụ rất phong phú, khái quát cả một vũ trụ 
bao la rộng lớn, giàu tính ước lệ: thiên địa (trời đất), thiên ngoại (ngoài trời), càn 
khôn (trời đất), sơn hà (núi sông), thiên tằng (ngàn tầng), vạn khoảnh (vạn khoảnh), 
sơn xuyên (núi sông), tứ hải (bốn biển), cửu châu (chín châu), đại địa (đất rộng), vạn 
phương (muôn phương), vạn lý (muôn dặm), càn khôn vũ trụ (vũ trụ đất trời), sơn hà 
vạn lý (muôn dặm núi sông), sơn hà cẩm tú (núi sông tươi đẹp), bao la thiên địa 
(bao la đất trời), tinh đẩu thiên tằng (sao trời lớp lớp), mãn sơn xuyên (khắp núi 
sông) thiên phương ngoại (ngoài ngàn dặm), v.v. 

Vũ trụ trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế tràn ngập một không gian của 
“khí” với những nhận thức về đối tượng có thuộc tính vật chất và tính năng động. Khí 
nhập vào “đạo”, vào “lý”, vào “thái cực”, vào “tâm” trở thành nguyên tố, chất liệu 

hoặc khâu trung gian để cấu tạo nên thế giới muôn vật: Thục khí bố hồng quân  (淑 

氣 佈 洪 鈞  - Tạo hóa phân bố khí lành, ĐTH); Khí tĩnh quang tăng nhị (氣 靜 光 增 

膩 - Khí lặng ánh sáng càng tỏa mịn, LMM); Thu sinh khí hậu lương (秋 生 氣 候 涼 

- Thu đến trong khí trời mát mẻ, LTT); Hòa khí mãn hoàng châu (和 氣 滿 皇 州 - 

Khí lành khắp non sông, LĐK);  Du quan lam khí trùng (榆 關 嵐 氣 重 - Khí núi mờ 
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quan ải, LTT); Thanh thương vân khí liễm (清 商 雲 氣 斂 - Trời xanh mây cuốn hết, 

DLĐ); Sơn xuyên chung thụy khí (山 川 鐘 瑞 氣 - Núi sông un khí tốt, Tr.M); Di 

nhiên sảng khí sinh (怡 然 爽 氣 生 - Mát đầy khí tỏa khắp, ĐLA), v.v. 

Khái niệm “khí” trong thơ trên kiến trúc được nhắc 89 lượt. Xoay vần cùng với 
“sơn xuyên chung thụy khí” ấy là phong (248 lần), là vân (190 lần), là vũ (145 lần); 
được “bố cục” cùng nhật (201 lần), cùng nguyệt (127 lần), cùng tinh (53 lần); với 
những trạng thái, tính chất của chuyển (18 lần), của động (42 lần), của hợp (21 lần), 
của tán (16 lần), v.v. ngập tràn thiên tượng mà vần xoay theo cách cảm của con người. 

Theo quan niệm Nho giáo, khí là nguồn gốc, là bản thể của thế giới sự vật, hiện 
tượng trong thế giới tự nhiên, chuyển động không ngừng. Đó là cơ sở thống nhất của 
thiên - địa - vạn vật, nguồn gốc sinh thành vạn vật, vũ trụ, là nguồn gốc của thế giới. 
Âm - dương là hai thuộc tính cố hữu của khí. Thế giới quan của người xưa đã đề cập và 
xem xét về nguồn gốc và bản chất của sự vật, trong Vân đài loại ngữ, học giả Lê Quý 
Đôn cho rằng: “Tràn đầy vũ trụ là khí”, “khí trong vũ trụ chỉ là âm dương, ngũ hành 
(kim loại, gỗ, nước, lửa, đất)”, “khí sinh ra mặt trời, mặt trăng, các vì sao, khoảng 
không vũ trụ, sấm, bão”, v.v. [18, tr.186-194]. Điều này cũng góp phần giải thích về 
tầm quan trọng của hình tượng không gian, của hình tượng con người trong tác phẩm.    

Trần Đình Sử nhận định rằng: “Ông Lixêvích nghiên cứu tư tưởng văn học cổ 
Trung Quốc đã nhận xét 'Miêu tả bốn phương là biện pháp thịnh hành trong thể phú', 
người ta gọi là biện pháp “tứ vọng”. Biện pháp này được vận dụng ở Chinh phụ 
ngâm, Ai tư vãn, v.v. Nhưng điều đáng chú ý là mô hình ấy đã thể hiện vào thơ, dù 
chỉ trong một bài [N.V nhấn mạnh] Tuyệt cú của Đỗ Phủ, thể hiện sự rộng mở bao 
quát của tâm hồn” [83, tr.171]. Cứ như lập luận của Trần Đình Sử thì thiết tưởng 
cũng cần nhấn mạnh thêm “điều đáng chú ý là mô hình ấy đã thể hiện vào thơ” trên 
kiến trúc cung đình Huế, như một bài thơ tứ tuyệt ở Minh Lâu, lăng Minh Mạng: 

Tứ vọng mạc cùng thiên lý mục,  四望莫窮千里目  Bốn phía dõi xa mắt vạn dặm 

Chu chiêm khả triển nhất song mi.  週瞻可展一雙眉 Nhìn quanh chỉ nhướn cặp lông mày 

Đăng lâm bất vị du quan niệm,  登臨不為遊觀念 Lên cao nhìn ngắm đâu vì hứng 

Thưởng giám hoàn kỳ u ẩn tri.  賞鋻還期幽隱知 Cốt biết trong trời những đổi thay 

Hay một “kiểu tứ vọng” khác ở bài thất ngôn bát cú tại điện Long An:  



 82 

Nam đường bắc các cách trì pha,  南堂北閣隔池坡 Nhà nam, gác bắc cách ao đồi 

Tiếp giá kiều lang tứ vọng xa.  接架橋廊四望賒 Cầu lang bốn phía dõi bắt qua 

Không dừng lại đó “tứ vọng” còn xuất hiện trong cả ca từ (cũng là một bài tứ 
tuyệt) được xướng lên theo điệu hát khách (một điệu hát mang âm hưởng tuồng phổ 
theo các thể thơ cổ, tính cách vui tươi, tiết tấu nhanh theo nội dung lời ca) trong vũ 
khúc Phiến vũ (múa quạt) của hệ thống vũ khúc cung đình Huế: 

Phất tụ khinh khinh hướng bích hồ,  拂 袖 輕 輕 向 碧 湖 

Phong quang tứ vọng thỏa ngao du,  風 光 四 望 妥 遨 遊 

Hoa hương phức úc phong tiền chuyển, 花 香 馥 郁 風 前 轉 

Nguyệt ảnh đăng huy thượng thủy phù. 月 影 澄 輝 上 水 浮 

(Rũ áo nhẹ thênh hướng ngọc hồ / Bốn phương quang đãng thỏa ngao du / 
Hương hoa ngào ngạt rung theo gió / Bóng nguyệt lung linh nổi thẫn thờ). 

"Tứ vọng" như một phương thức mở rộng quy mô, chiều kích của không gian, 
có ý nghĩa giải phóng tầm nhìn, biểu thị độ mở của tư tưởng, tình cảm. Nhìn bao 
quát bốn hướng, từ vận khí của trời đất, những chiều kích của vũ trụ, của phương 
hướng được định vị theo các tầng bậc khác nhau với những kiểu mô tả phong phú. 

- Kiểu không gian vũ trụ có phương vị xác định (đông, tây, nam, bắc): 

+ Bản căn tùng bắc địa / Chi cán lộ nam thiên (本 根 從 北 地 / 枝 幹 露 南 天- 

Gốc rễ từ đất Bắc / Cành thân rõ Nam phương, NM); 

+ Đông táp từ từ phất  /  Tây vân tiệm tiệm thinh (東 颯 徐 徐 拂 / 西 雲 漸 漸 清 

- Từ từ thổi ngọn gió đông / Mây tây gió đẩy trời trong dần dần, LĐK), v.v. 
- Kiểu không gian vũ trụ rộng lớn, có phương vị khái quát không xác định 

(phương xa, bốn phương, tám hướng): 

+ Lai phương nhân tự (來 方 禋 祀 - Phương xa đến tế tự, LDĐ); 

+ Bát hoang qui hộ dũ (八 荒 歸 戶 牖 - Tám hướng - đông, tây, nam, bắc, 

đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam - cùng quy về một mối, ĐTH), v.v. 
- Kiểu không gian vũ trụ rộng lớn, phương vị không xác định, ước lệ hóa giàu 

tính tượng trưng (ngàn phương, muôn phương, khắp mọi phương): 
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+ Đàn hương triêm nhiễm thiên phương ngoại (檀 香 霑 染 千 方 外 - Thấm 

tỏa hương thơm khắp vạn dặm, LMM);   

+ Sơn xuyên biến vạn phương (山 川 遍 萬 方 - Khắp sông núi muôn phương, ĐLA); v.v. 

Thế giới vũ trụ thiên nhiên trong thi ca trung đại có vị trí quan trọng, trực tiếp làm 
nên tác phẩm. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế nói chung đều có một bức tranh thiên 
nhiên phổ biến. Thiên nhiên vũ trụ vừa là khách thể thẩm mỹ để chủ thể sáng tạo thể 
hiện cảm quan vũ trụ, các quan điểm về triết học, mỹ học đương thời; thiên nhiên vũ trụ 
vừa là như một chủ thể thẩm mỹ, được gán trao những phẩm chất, thuộc tính của con 
người. Nhu cầu tìm đến thiên nhiên vũ trụ của con người với mục đích giáo huấn, hoặc 
bày tỏ xúc cảm, do vậy một không gian vũ trụ rộng lớn đã không thể hiện như bản chất 
hiện hữu mà đã được khoác lên một ước lệ mỹ học chủ quan, đầy cảm tính.   

Nhật nguyệt quang thiên đức, 日 月 光 天 德 Đức trời ngời nhật nguyệt, 

Sơn hà tráng đế cư.  山 河 壯 帝 居 Núi sông vững đô thành. 

Bát hoang qui hộ dũ,  八 荒 歸 戶 牖 Tám hướng chung nề nếp, 

Tứ hải nhập đình trừ.  四 海 入 庭 除 Bốn biển nhập triều đình. 

Đó là một vũ trụ ước lệ của núi sông, của giang sơn gấm vóc. Thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế ngập tràn một không gian của núi sông như thế với một loạt hình ảnh 

núi sông (sơn hà, sơn xuyên): Sơn hà vạn lý giai tâm hội (山 河 萬 里 皆 心 會 - Vạn 

dặm núi sông đồng lòng hội tụ, LMM);  Sơn hà vạn lý minh (山 河 萬 里 明 - Giang 

sơn muôn dặm sáng ngời, ĐLA); Thuận Hóa sơn xuyên tú (順 化 山 川 秀 - Núi sông 

Thuận Hóa tươi đẹp, LMM); Sơn xuyên biến vạn phương (山 川 遍 萬 方 - Sông núi 

khắp muôn phương, ĐLA); Dĩ chiếu mãn sơn xuyên (已 照 滿 山 川 -  Đã chiếu khắp 

núi sông, NM), v.v. 
Khi mô tả không gian vũ trụ, thơ trên kiến trúc cung đình Huế xuất hiện những 

điệp thức từ ngữ biểu hiện một không gian rộng lớn. Loại từ ngữ này được sử dụng 
nhiều lần, quen thuộc, trở thành những ẩn dụ tu từ, có tính tượng trưng mang ước lệ 
xã hội, biểu thị cho sự thống nhất của giang sơn dưới thời Nguyễn, mang đậm dấu 
ấn về lý tưởng thẩm mỹ của triều đại đương thời. Điển hình như hình ảnh bốn biển (tứ 
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hải): Thống thu tứ hải nhập thần xu (統 收 四 海 入 宸 樞 - Bốn biển thu về một mối ở 

Kinh đô, Th.M); Tứ hải lượng giai hoài ái đới (四 海 諒 皆 懷 愛 戴 - Bốn biển đội ân 

lòng mến ái, LMM); Tứ hải điềm hy cảnh vật nhiêu (四 海 恬 熙 景 物 饒 - Bốn bể an vui 

cảnh vật nhiều, ĐLA). Riêng ở điện Thái Hòa hình ảnh tượng trưng này có sự xuất hiện 

đồng loạt, hệ thống: Tứ hải ngưỡng xuân phong (四 海 仰 春 風 - bốn biển nghênh đón 

gió của mùa xuân); Tứ hải tận vi gia (四 海 盡 為 家- bốn biển tất thảy là nhà); Tứ hải 

cộng tuân vương (四 海 共 遵 王 - bốn biển cùng noi theo nhà vua); Tứ hải cộng vương 

thần (四 海 共 王 臣- bốn biển cùng là vương thần;  Tứ hải cộng chiêm y (四 海 共 瞻 依- 

bốn biển cùng trông vào mà noi theo), v.v.   
“Tứ hải” trong tập quán nhận thức của triều Nguyễn nói chung cũng như ngôn 

ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế nói riêng đã trở thành một “phạm trù” mỹ học 
khi đề cập về lý tưởng thẩm mỹ. Trên loại tiền đồng khắc mỹ tự (tiền khắc lời hay, ý 
đẹp có tính giáo huấn, dùng để ban thưởng, đường kính khoảng 5cm) vào thời Minh 

Mạng, thời Thiệu Trị có câu “Tứ hải cộng chi, vạn thế truyền chi” (四 海 共 之, 萬 

世 傳 之 - Bốn biển cùng như vậy, vạn thế truyền như vậy).  

Quan niệm xưa cho rằng, trong cõi thiên địa, xung quanh tứ phía đất liền đều là 
biển cả. Từ vị trí trung tâm của mình, con người nhìn ra xung quanh đều thấy nước, 
do vậy mới có nhận thức là “tứ hải” khi chỉ về thế giới xung quanh. Tập quán tư duy 
này đã hình thành nên các thành ngữ “Tứ hải giai huynh đệ” (Bốn biển đều là anh 
em); “Tứ hải vi gia” (Bốn biển là nhà, nghĩa bóng là nói về con người đi khắp đó 
đây, không ở nơi nào cố định, lấy bốn biển làm nhà). “Tứ hải” vì vậy đã biểu trưng 
cho sự đồng lòng, cùng ý chí, biểu thị của tinh thần hợp nhất, đoàn kết.  

Không gian vũ trụ trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế xuất hiện với phương 
thức được “ghi lại” bằng cách hiểu, bằng nhận thức được, chứ không phải bằng cái 
nhìn thấy được. Không gian vũ trụ được mở rộng bao la, được mở rộng ra thành 
không gian đa chiều của bốn phương, tám hướng, trên dưới, dọc ngang, v.v. được 
hình thành từ cảm nhận vừa bằng tư duy lý tính, vừa bằng tư duy cảm tính xuất phát 
từ những quan niệm triết học đương thời. Do vậy, không gian vũ trụ ở đây giàu tính 
tượng trưng và tính quan niệm. 
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3.2.2. Không gian lịch sử hợp cùng lý tưởng xã hội 
Trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế hình tượng không gian lịch sử gắn với 

các sự kiện lịch sử, với nhân vật lịch sử, là không gian của đời sống chính trị, xã hội, 
là những hoài vãng, hồi ức gợi nhắc đầy ước lệ, tượng trưng.  

Truyền thống dân tộc trải hàng ngàn năm từ thời Hùng Vương như đã trở thành 
một tiềm lực tinh thần, con người xem đó là một kiểu loại không gian lịch sử đầy tự 

hào mỗi khi nhắc đến: Tân phong quảng Lạc Hùng (新 封 廣 貉 雄 - Chế độ mới mở 

rộng thời Hùng Vương);  Dư đồ quảng Lạc Hùng (輿 圖 廣 貉 雄 Địa đồ dòng dõi 

Lạc Hùng rộng lớn); Hỗn đồng khu vũ quang Hồng Lạc (混 同 區 宇 光 鴻 貉 - Hòa 

hợp bốn phương Hồng Lạc rực sáng); Thịnh trị quan Hồng Bàng (盛 治 冠 鴻 庬 - 

Thịnh trị bao trùm thời Hồng Bàng), v.v. Không gian lịch sử ở đây không được miêu 
tả, định vị bằng sự kiện, mà chỉ nêu lên bằng sự khái quát có tính gợi nhắc, liên 
tưởng, nhằm góp phần khẳng định hiện tại. 

Không gian lịch sử trong thơ trên kiến trúc được thể hiện qua hàng loạt điển cố chỉ 
về những mô hình thiết chế trong lịch sử Trung Quốc, xem đó là những hình mẫu của lý 
tưởng nho gia trong quản lý đất nước. Chuyển tiếp từ mô hình không gian vũ trụ, hình 
ảnh chín châu (cửu châu) trở thành một ước lệ cho một không gian lịch sử có tính gợi 

nhắc: Cửu châu hàm toại chiêm y nguyện (九 州 咸 遂 瞻 依 願 - Chín châu đều thỏa 

lòng nương cậy, LMM); Cửu châu hàm dục ngưỡng thanh quang (九 州 咸 欲 仰 清 光 

- Chín châu muốn nhận ánh trời quang, LMM); Văn phong phiến cửu châu (文 風 扇 九 

州 -  phong tục văn hóa lan rộng khắp chín châu, ĐTH); Cửu châu triêm thánh hoá (九 

州 霑 聖 化 - Khắp Cửu châu đều thấm nhuần sự giáo hóa của vua, ĐTH), v.v. Cửu 

châu (chín châu) ở đây có một ý nghĩa biểu tượng, gắn liền với con số 9 biểu trưng theo 
quan niệm phương Đông, tượng trưng cho thiên tử, cho sự hoàn thiện tuyệt đối, cho uy 
nghi cùng sứ mệnh của người cai trị thiên hạ. Ở đây, cửu châu theo thuyết sử Trung Hoa 
xưa có để chỉ chín đơn vị hành chính cổ đại của Trung Quốc, bao gồm Ký Châu, Duyện 
Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu (Úng 
Châu) và Dự Châu. Ước lệ của lý tưởng nho gia khi nhắc đến khái niệm này là để chỉ đến 
sự thống nhất thiên hạ, sự chính danh của ngôi thiên tử của bậc hoàng đế. Đồng thời, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
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trong bối cảnh lịch sử bấy giờ, việc sử dụng “khái niệm cửu châu” còn có ý nghĩa gợi 
nhắc về niềm tự hào về một quốc gia có lãnh thổ thống nhất vào thời Nguyễn, trải dài 
nhất trong lịch sử dân tộc. Bởi vậy, năm 1835, khi chủ trương đúc Cửu Đỉnh, hoàng đế 
Minh Mạng nhấn mạnh: “Đỉnh là để tỏ ra ngôi vị đã đúng, danh mệnh đã tụ lại. Thực là 
đồ quý trọng ở nhà tôn miếu. Xưa các minh vương đời Tam đại lấy kim loại do các quan 
mục bá chín châu dâng cống, đúc chín cái đỉnh để làm vật báu truyền lại đời sau. Quy chế 
điển lễ ấy thực to lớn lắm ! Trẫm kính nối nghiệp trước, vâng theo đường lối rõ ràng. Nay 
muốn phỏng theo đời xưa, đúc chín cái đỉnh để ở nhà Thế Miếu. Đó là để tỏ ý mong rằng 
muôn năm bền vững, dõi truyền đời sau” [78, tr.795].  

Những khuôn mẫu xã hội lý tưởng theo quan điểm của Nho giáo đã trở thành yếu tố 
thường trực trong hệ thống không gian của thơ trên kiến trúc. Hàng loạt bài thơ có sự hô 
ứng, “gọi” các kiểu không gian lịch sử ấy như cùng “đồng hiện” sánh đôi từng cặp: Đại 

nghiệp thừa Phong Cảo / Hoằng tài tập Dự Chương (大 業 承 豐 鎬 / 宏 材 集 豫 章 - 

Theo đất Phong Cảo [như thời Chu] dựng nghiệp / Thu nạp người tài như ở Dự Chương, 

ĐTH); Tư bồi Ân Hạ xã / Sướng mậu Hán Tề lâm  滋 培 殷 夏 社 / 暢 茂 漢 齊 林 - Đất 

Ân, Hạ tưới bồi / Rừng Tề, Hán rậm rạp tươi tốt, ĐLA); Hán kiếm Đường cung ca đãng 

định /Ân di Chu đỉnh lặc sùng hồng (漢 劍 唐 弓 歌 盪 定 / 殷 彝 周 鼎 勒 崇 鴻 - Gươm 

Hán, cung Đường tụng công đại định / Đồ thờ Ân, đỉnh Chu ghi khắc công lớn, Th.M), v.v. 
Có thể nói không gian nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc vừa phản ánh được 

không gian lịch sử vừa mang ý nghĩa hiện thực gắn với các sinh hoạt xảy ra ở chốn 
cung đình. Tất cả đượm một không khí tự tôn mà nổi bật là hình ảnh, sự kiện trong quá 
khứ lịch sử được nhắc đến như một sự so sánh mang màu sắc trọng sử của nho gia thời 
bấy giờ. Những không gian xưa cũ chỉ còn tồn tại qua sách vở. Sự thịnh trị của các triều 
đại phát triển rực rỡ trong lịch sử Trung Hoa đã trở thành mẫu hình lý tưởng trong quan 
điểm Nho giáo. Do vậy, các yếu tố không gian lịch sử của cung điện, lâu các, uyển hựu 
xa xưa đã trở thành hệ quy chiếu khi so sánh với hiện thực quy mô của đất nước thời 
bấy giờ. Thơ trên kiến trúc ngập tràn một không gian lịch sử ở dạng này, ví dụ như: 

- Thơ ở điện Thái Hòa: Hoan thanh đằng Thuấn điện 歡 聲 騰 舜 殿 (Tiếng 

mừng vang cả cung điện vua Thuấn); Vũ điện sơn hà tráng  禹 甸 山 河 壯 (Vùng 

đất vua Vũ tráng lệ cả sơn hà,); Hình thế Chu kinh tráng / Uy nghi Hán điện tôn 形 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Trung_Qu%E1%BB%91c
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勢 周 京 壯 / 威 儀 漢 殿 尊 (Hình thế tráng lệ như kinh đô nhà Chu / Sự uy nghi 

tôn nghiêm tựa cung điện nhà Hán);   

- Thơ ở lăng Thiệu Trị: Điều phong lai Vũ điện 條 風 來 禹 甸 (Gió thông suốt ở 

đất vua Vũ);  
- Thơ ở Thế Miếu: Thịnh hĩ nan danh tư Vũ đức / Nguy hồ kỳ đại kiến Nghiêu công 

(盛 矣 難 名 思 禹 德 / 巍 乎 其 大 見 堯 功 - Nghĩ đến đức độ vua Vũ tốt đẹp khó kể 

tên được / Như thấy công lao vua Nghiêu sừng sững); v.v. 
Đó là cả một phức hợp vật thể tồn tại trong nhận thức và phản ảnh. Trong các 

dẫn chứng kể trên, không gian của “cung điện vua Thuấn”; “cung điện vua Vũ” là 
những không gian lịch sử cách thời Nguyễn cả hàng ngàn năm. Vua Thuấn là một 
vị vua huyền sử thời Trung Quốc cổ đại, được vua Nghiêu truyền ngôi. Việc vua 
Nghiêu chọn Thuấn truyền ngôi chứ không truyền ngôi cho con mình được sử sách 
đời sau đề cao, lấy đó làm bài học trong việc chọn người tài đức, bỏ qua lợi ích riêng 
tư của dòng tộc. Nho giáo xem các vua Nghiêu, Thuấn, Vũ là những quân vương, đế 
vương kiểu mẫu trong văn hóa Trung Hoa. Tương tự cách làm của vua Nghiêu, vua 
Thuấn rất ấn tượng trước những nỗ lực trị thuỷ thành công của Đại Vũ và đã đưa Đại 
Vũ lên ngôi chứ không phải con trai mình. Đại Vũ lên ngôi, lập nên nhà Hạ (2070 
TCN - 1600 TCN), là triều đại phong kiến đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, trải qua 
hơn 500 năm với hơn 17 đời vua. Những triều đại trong lịch sử này đã trở thành mẫu 
mực trong quan điểm Nho giáo, ảnh hưởng đến các nội dung truyền bá tư tưởng nho 
học của con người xã hội để tạo nên những không gian lịch sử đầy tính biểu tượng.  

Lý tưởng xã hội này là cơ sở để con người ví cơ đồ của triều đại mình lừng lẫy 
không thua kém gì các triều đại thịnh trị trong lịch sử, không thua kém gì so với nước 
khác; ví công lao của tiên tổ chẳng khác chi các nhân vật kiệt xuất trong quá khứ. Điều 
này cũng dễ hiểu vì nó sẽ góp nên động lực để hướng tới, vì rằng, Ngôi cao phân biệt rõ 

/ Cái đẹp của con người tồn tại vĩnh cửu (乾象分明列 / 人文 久遠存: Càn tượng phân 

minh liệt / Nhân văn cửu viễn tồn, LTT). Vẫn còn nhiều trường hợp phản ánh không 
gian lịch sử dạng này, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày, lý giải thêm ở nội dung phương 
thức thể hiện qua biện pháp ẩn dụ điển cố trong chương tiếp theo.  

3.2.3. Không gian đời thường hòa sắc hiện thực và thiên nhiên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vua
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nghi%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o
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Theo thời gian, từ không gian vũ trụ "Bao la thiên địa thái" đến không gian 
lịch sử "Vũ điện sơn hà tráng", không gian trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã 
được kéo gần với hiện tại qua không gian đời thường, gắn với các sinh hoạt của con 
người, mà trước hết là những sinh hoạt triều chính. Vẫn tiếp diễn từ mô hình chung 
của quan niệm về tam tài, con người trong không gian đời thường ở vị trí trung tâm 
để quan sát, nhìn ngắm nhằm đánh giá, bày tỏ và thể hiện cùng thế giới chung 
quanh, một bài thơ điển hình của không gian đời thường khắc trên điện Long An: 

Vị Ương song lý tọa,  未 央 窗 裡 坐   Trong cung người vẫn ngự, 

Đình tế tiệm hi vi,  庭 際 漸 熹 微    Ngoài sảnh trời dần trong. 

Thành bắc chung sơ yết, 城 北 鐘 初 歇    Thành bắc hồi chuông dứt, 

Lâu tây chúc thượng huy, 楼 西 燭 尚 輝     Lầu tây ánh đèn chong. 

Lan giai hàm lộ trọng, 闌 階 含 露 重     Thềm lan sương vẫn đẫm, 

Cúc kính đới yên phì.   菊 徑 帶 烟 肥     Lối cúc khói khắp cùng. 

Thôi đệ trình phê tập,  催 遞 呈 批 摺     Ngưng trình phê tấu sớ, 

Lâm hiên tảo sách y.    臨 軒 早 索 衣    Soạn khăn áo ra cung. 

Ở đây, các yếu tố “Vị Ương” (未 央 - là một biệt cung nổi tiếng thời nhà Hán, 

ẩn dụ cho cung điện nơi vua ngự); “đình tế” (庭 際 - giữa sân); “lâu tây” (楼 西 - lầu 

phía tây); “thành bắc” (城 北 - phía bắc Kinh Thành); “lan giai” (闌 階 - lối bậc 

thềm); “cúc kính” (菊 徑 - lối cúc); “lâm hiên” (臨 軒 - đến nơi làm việc) đều nằm 

trong trường nghĩa định danh, định vị tạo nên một thể không gian sinh hoạt đặc biệt, 
hiện lên với đầy đủ dáng dấp hiện thực của nó, nhưng cũng có sức gợi, sức khái quát 
cao về chốn triều chính lúc ban sớm.  

Chính xuất phát từ không gian sáng tạo đặc biệt này, thơ trên kiến trúc cung đình 
Huế trước tiên đã phản ánh một không gian đời thường khá đặc biệt gắn với đất kinh 
kỳ, gắn với hoàng cung với tên gọi những sông núi, thành quách, cung điện, lầu tạ. 

Những địa danh gắn với kinh đô, gắn với các yếu tố phong thủy của Kinh 
Thành, những tên công trình kiến trúc đã được "gọi tên" với những định danh rõ nét, 
kết quả khảo sát cho thấy: 
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- Trong thơ xuất hiện những địa danh chung nhất nhằm miêu thuật về khách thể 

thẩm mỹ là kinh đô Huế Phú Xuân như ở các trường hợp Miếu mạo trĩ Thần Kinh (廟 

貌 峙 神 京-Miếu mạo sừng sững đất Thần Kinh, Tr.M);  Thần Kinh quy chính điện 

dao đồ (神 京 龜 正 奠 瑤 圖 - Đất Thần Kinh như dáng rùa vững địa đồ, Tr.M); 

Xuân sinh Thuận Hóa đô (春 生 順 化 都 - Xuân đến kinh đô Thuận Hóa, ĐTH); 

Thuận Hóa sơn xuyên tú (順 化 山 川 秀 -  Núi sông Thuận Hóa đẹp đẽ, LMM);  

- Xuất hiện các địa danh thiên nhiên gắn bó với kiến trúc Kinh Thành như sông 
Hương (với các cách gọi Hương, Hương Giang, Hương hà, Hà thủy, Giang Hà, Xuân 
thuỷ) như núi Ngự (với các cách gọi Ngự, Bình Sơn, Bình chướng, Xuân sơn). Điều đặc 
biệt vì là yếu tố phong thuỷ của Kinh Thành trong thực tế nên hai địa danh này thường 
được "gọi tên" thành từng cặp, như trong các trường hợp ở điện Thái Hoà: Nhật di kỳ 

ảnh động / Phong chuyển Ngự Hương phiêu (日 移 旗 影 動 / 風 轉 御 香 飄 - Mặt 

trời trôi đi làm lay động bóng cờ/ Gió chuyển khuếch tán tận sông Hương, núi Ngự), 

Bình sơn đoan ngự án / Hà thuỷ tịch minh đường (屏 山 端 御 案/ 河 水 闢 明 堂- 

Núi Ngự Bình làm ngự án / Nước sông Hương mở ra minh đường), Giang hà thông 

chúng thủy / Bình chướng liệt quần sơn (江 河 通 眾 水 / 屏 障列 群 山 - Sông 

Hương thông thương với nhiều nguồn khác / Núi Ngự bắt nhánh với các núi khác); như 
ở Triệu Tổ miếu: Cần Hải, Tân Giang phù triệu trẫm/ Bình sơn, Hương thủy kiến cao 

thanh (芹 海 新 江 符 兆 朕 / 屏 山 香 水 見 高 清 - Cần Hải, Tân Giang tỏ điềm lành 

/ Sông Hương, núi Ngự thấy cao thanh); v.v. Có thể thấy, con người từ vị trí trung tâm 
của Kinh Thành bao quát vọng xa chiêm ngắm và đánh giá phong thuỷ của khách thể là 
địa thế Đế kinh với các yếu tố minh đường là sông Hương, tiền án là đỉnh Ngự, tả thanh 
long, hữu bạch hổ là Cồn Hến và Cồn Dã Viên:   

Bình sơn đoan ngự án,    屏 山 端 御 案 Núi Ngự mở tiền án,  

Hà thuỷ tịch minh đường.   河 水 闢 明 堂 Sông Hương tụ minh đường, 

Long hổ trùng trùng củng, 龍 虎 重 重 拱  Trùng trùng thế long hổ 

Nguy hoàng trạch đế vương.  巍 皇 宅 帝 王  Huy hoàng đất đế vương, (ĐTH). 
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Cái nhìn bao quát về không gian sinh hoạt đó còn mở rộng với những ưu tư, 
khát vọng về “quốc thái dân an” của người đứng đầu đất nước qua những không 
gian mang màu sắc của hiện thực, ám ảnh tâm tưởng đến khôn cùng. Đó là một 
không gian hướng biển, cháy bỏng về “Thái Hoà” như chính tên gọi công trình cùng 
những vần thơ được khắc lên đó: 

- Nam Sơn tăng đại thọ, 南 山 增 大 壽 Núi Nam tăng thêm thọ 

 Đông Hải bất dương ba. 東 海 不 洋 波 Đông Hải chẳng sóng to; 

- Tinh thần quyền Bắc cực,   星 辰 旋 北 極 Tinh tú quanh Bắc cực 

 Ba lãng thiếp Nam minh.  波 浪 帖 南 溟 Sóng yên lặng biển Nam; 

- Đông minh ba lãng thiếp,  東 溟 波 浪 帖 Biển Đông sóng đã lặng 

 Viễn quốc hiệu thê hàng. 遠 國 効 梯 航 Muôn nước đến thông thương; 

- Quế hải hồng đào thiếp,  桂 海 洪 濤 帖 Sóng to biển Nam lặng, 

 Bội thần thuỵ khí phù.  珮 宸 瑞 氣 浮 Khí tốt hoàng cung xa; v.v. 

Trong những hình ảnh thơ ở trên, vùng biển nước Nam được diễn đạt bằng các 
khái niệm biển Đông (Đông Hải), biển nước Nam (Nam minh), biển Quế (Quế hải - 
chỉ biển Đông) đều được gắn với trạng thái gió yên sóng lặng (bất dương ba, hồng 
đào thiếp, ba lãng thiếp) đã tạo nên một chỉnh thể không gian hướng biển với ước 
nguyện hoà bình. Không gian thiên nhiên thăm thẳm trùng khơi trở thành ám ảnh 
bởi khát vọng của con người rồi chuyển hoá thành không gian sinh hoạt gắn chặt với 
những suy tư, ước vọng mang hùng tâm tráng chí của con người đấng bậc.  

- Xuất hiện các địa danh kiến trúc với những tên gọi phiếm chỉ về các địa danh 
tại Hoàng Thành: 

+ Bắc Khuyết phù giai khí, 北 闕 浮佳 氣 Khí tốt tràn cửa Bắc 

  Nam sơn hiến thọ trường. 南 山 獻壽 觴   Chén thọ dâng núi Nam;  

+ Thự nhật quang li bệ, 曙 日 光 螭 陛 Nắng sớm tràn bệ ngọc 

   Xuân phong mãn Phụng lâu, 春 風 滿 鳳 樓 Gió xuân khắp Phụng lầu; 

+ Phương viên tăng tú mậu, 芳 園 增 秀 茂 Vườn Phương cây cỏ tốt  



 91 

   Lục dã trưởng sâm si. 綠 野 長 參 差 Cao thấp đồng xanh vươn.  

Ở đây, các danh từ Bắc Khuyết chính là chỉ cửa Hoà Bình (cửa nằm cạnh Bắc 
Khuyết Đài); Phụng Lâu là lầu Ngũ Phụng (phần trên của Ngọ Môn, mà trước đây là 
Nam Khuyết Đài); Phương Viên là cách gọi tắt của vườn Thiệu Phương (một vườn 
ngự trong Hoàng Cung). Đó là những dáng dấp, sắc màu được hiện lên đầy đủ với các 
trạng thái, tính chất hiện thực của chúng tạo nên một không gian sinh hoạt cụ thể.   

Chuyển tiếp từ mô hình của không gian sinh hoạt cụ thể gắn với những địa danh này 
là kiểu không gian với sắc thái đời thường gắn liền với những sinh hoạt tại nội cung và 
những sinh hoạt ngoài chốn nhân gian. Đó là một kiểu không gian thơ phổ biến, xuất hiện 
ở nhiều kiến trúc. Trước hết cảnh vật trong thơ thường hiện lên với dáng dấp phong phú 
của lâu đài, cung điện, ao hồ, hiên tạ với hương sắc đua chen của cây cỏ, hoa lá.  

Gắn với con người đấng bậc là một không gian sinh hoạt triều chính rõ nét, chỉ 
kinh đô, nơi vua ở với nhiều cách diễn đạt: đế đô, đế khu, đế cư, tử thần, thần cư, thần 
viên, thần ngự, ngọc kinh, hoàng châu, bội thần v.v; chỉ ngai vàng, ngôi vua: đế tọa, 
thần bệ, đan bệ, ngọc tọa, ngọc bệ, ngọc thế, ly bệ, kim bệ, hoàng cực, cửu ngũ v.v; chỉ 
sân chầu: đình trừ, đan đình, phụng đình, ngọc trì, v.v. Có hàng loạt những câu thơ 
miêu tả cảnh triều chính như thế trên các cung điện. 

- Đan đình sâm ngọc bạch,  丹 庭  森 玉 帛 Sân son kín lụa, ngọc 

  Kim bệ tấu sênh chung.  金 陛 奏 笙 鍾 Bệ vàng tấu sênh, chuông; 

- Nhật lãng hoàng kim điện,  日 郎 黃 金 殿 Điện vàng trời chiếu rực 

  Phong thanh bạch ngọc trì.  風 清 白 玉 墀 Thềm ngọc trong gió lành;   

- Đan trì la hổ bái, 丹 墀 羅 虎 拜  Thềm son hổ bái lạy 

  Ngọc toạ nghiễm long phi. 玉 座 儼 龍 飛  Bệ ngọc rồng bay cao; v.v.  

Đối với thơ trên kiến trúc cung đình với đặc trưng nội dung liên quan đến đời 
sống cung đình chiếm ưu thế, không gian thường được miêu tả chủ yếu là không gian 
vật lý gắn với cảnh cung vàng, điện ngọc của triều đình là nơi diễn ra hầu hết các sự 
kiện thực tế và tâm tưởng, gắn với quan niệm nghệ thuật về con người. Trong không 
gian đó, tâm tư, tình cảm của chủ thể sáng tạo hình thành, phát triển thành tứ thơ, suy 
ngẫm và đến lượt nó tiếp tục chi phối chủ đề tư tưởng, nội dung của tác phẩm. 
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Gắn với không gian sinh hoạt triều chính, nội dung các bài thơ phản ánh con 
người đấng bậc đề cao chuyên cần chính sự với các hoạt động như phê tấu sớ, nêu 
cao giáo hóa, quan tâm nông nghiệp, canh nông trị thủy, trau dồi kinh sử, đổi mới 
khoa cử, chỉnh đốn quân sự, v.v. Có thể kể đến một vài dẫn chứng cụ thể như: 

- Không gian điện Long An: nhà vua đến điện Long An, một ngôi biệt điện để 
nghỉ dưỡng, nhưng vẫn họp bàn chính sự: 

Tuy thị cơ dư lai biệt điện,    雖 是 幾 餘 来 別 殿 

Ưu cần vô gián thận uyên trung.   憂 勤 無 间 慎 淵 衷 

(Tuy lúc nhã nhàn thăm biệt điện / Chuyên cần thận trọng vẫn siêng làm); 
- Không gian Tịch điền: nhà vua đi cày ruộng Tịch điền tại khu vực Thường 

Mậu viên, xong thuật lại bằng thơ (躬 耕 禮 成 事 - Cung canh lễ thành thuật sự): 

Vị ương sách kỵ vãng thiên điền,   未 央 策 騎 往 天 田 

Vụ bổn ân cần thân suất tiên.   務 本 慇 懃 親 率 先 

(Cưỡi ngựa đi nhanh đến tịch điền / Thân chinh đến trước chuyện đương nhiên);  

- Không gian điện Càn Thành:  Thức dậy buổi sớm (曉 起 - hiểu khởi)  tại nơi 

nghỉ, nhà vua xem xét tấu sớ, gọi đại thần đến nghị sự:    

Tác y duyệt tập tùy phê thị,    索 衣 閱 摺 隨 批 示 

Triệu đối lâm hiên lệ dịch kiền.   召 對 臨 軒 勵 惕 乾 

(Áo đơn đọc sớ mãi phê dần / Gọi đến bên hiên bậc đại thần).  
Hầu như mô hình không gian sinh hoạt gắn với những công việc cụ thể lại 

dường như không xuất hiện với các địa danh cụ thể, căn cứ vào đặc điểm của tính 
chất công trình, hoặc đầu đề bài thơ trong các trường hợp vừa nêu để xác định. 
"Nhìn từ góc độ không gian chính trị - xã hội thì đây là yếu tố không thể thiếu của 
bất cứ một hoạt động xã hội nào. Người xưa không thể hình dung một sự kiện liên 
quan đến những đấng bậc, những danh nhân lại nằm ngoài không gian thiên hạ, tức 
là nằm ngoài không gian của một triều đại nào đó" [93, tr.28]. 

Chuyển tiếp từ mô hình không gian đời sống hoàng cung rộng lớn là mô 
hình không gian được "đánh dấu" bằng hệ thực vật. Vẫn cũng là motif của mai 
lan cúc trúc, quế đào tùng bách, liên hà liễu hạnh, v.v. nhưng ở đây ngoài ý 
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nghĩa ước lệ, các loại cây cỏ, hoa lá ấy trên hết, khi được nhắc đến chính là "hệ 
thực vật" có thực được ươm trồng. Đó là yếu tố cảnh quan gắn với cả không gian 
sinh hoạt của hoàng cung. Qua khảo sát, có thể thấy rằng thơ trên kiến trúc đã 
xuất hiện nhiều loài thực vật gồm các loài hoa như: hoa mai, hoa sen, hoa lan, 
hoa quế, hoa đào, hoa huệ, hoa hồng, tường vi, hoa cẩn, phù dung, hoa nhài, hoa 
đồng tiền; các loài cây như: dương liễu, cây tùng, cây bách, cây trúc, cây chuối, 
cây hòe, cây lý, cây sơn trà, cây ngô đồng, cây sa kê, cây trầm đàn, cây tiểu sơn, 
cây lúa, cây hành. Điều đặc biệt ở đây hình ảnh các loài cây, loài hoa như cây 
liễu (55 lần), cây sen, hoa sen (43 lần), hoa mai (31 lần), hoa đào (19 lần), hoa 
cúc (15 lần), hoa quế (7 lần), cây tùng (16 lần) chiếm số lượng ưu thế. Trên thực 
tế, kiến trúc cung đình thời Nguyễn là điển hình của lối kiến trúc cảnh quan, mà 
trong đó, yếu tố cây xanh và mặt nước đóng một vai trò quan trọng. Do vậy, chỉ 
gọi tên loài mà có thể hình dung nơi chốn, như khi gọi đến hoa sen (với các tên 
gọi liên, hà, phù cừ) thì lập tức hình dung về cả một phức hệ hồ ao trong kiến 
trúc; khi gọi đến cây liễu (với các tên gọi liễu, dương liễu) thì đã hình dung được 
những bờ hồ chen xanh liễu rũ.  

Liên chiểu phân ba trình hạm đạm,   蓮 沼 分 波 呈 菡 萏 

Liễu đê nghênh táp vũ du dương.   柳 堤 迎 颯 舞 悠 揚 

(Rẽ sóng sen dâng hương ngát ngát / Tiếp bờ liễu rũ gió lay phay, LMM);   

Thanh hương phức phức hồng hà biện,  清 香 馥 馥 紅 荷 辨 

Tú sắc y y lục liễu điều.    秀 色 依 依 綠 柳 條 

(Sen thắm ngạt ngào hương trong gió / Liễu xanh lướt thướt dáng trên đê, LĐK). 
Sen, liễu như là yếu tố có tính đánh dấu, định vị về không gian được đề cập 

đến. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế sử dụng nhiều hình ảnh cây cỏ tập trung một 
số loài do vậy đã tượng trưng được cho cả một không gian cảnh sắc có dáng dấp, 
hình hài và sinh động. Một số loài cây (như mai, đào) lại được sử dụng tượng trưng 
cho yếu tố thời gian (chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau). 

Trong khi mô hình không gian sinh hoạt gắn với những công việc cụ thể ở các 
kiến trúc có tính nghi thức như điện Thái Hòa, Triệu Miếu, điện Long An chiếm ưu 
thế, thì tần số xuất hiện của mô hình không gian được "đánh dấu" bằng hệ thực vật 
này ở các kiến trúc tại lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị là chiếm ưu thế.  
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Như bài thơ sau - được trang trí tại Hiển Đức môn lăng Minh Mạng - có thể 
xem là điển hình của không gian thiên nhiên nhập tràn muôn sắc: 

Quế tống thanh hương viễn   桂 送 清 香 遠 Quế đưa hương xa ngát, 

Mai truyền xuân tín tiên    梅 傳 春 信 先 Mai truyền tin báo xuân. 

U lan nhụy chính uẩn    幽 蘭 蕋 正 蘊 Nhụy lan hương còn giấu, 

Thùy liễu diệp do tiên     垂 柳 葉 猶 鮮 Lá liễu sắc đã ngần. 

Diệu nhật quang y cẩn    耀 日 光 衣 槿 Nắng vây thân hoa cẩn, 

Ngạo sương kình cái liên  傲 霜 擎 蓋 蓮 Sương đọng lá sen tràn. 

Lưu hà phi vãn phố  流 霞 飛 晚 浦 Bến chiều bóng mây dạt, 

Lai nhạn lạc tình xuyên    來 雁 落 晴 川 Sông tạnh nhạn lìa đàn. 

Phân tích trên cũng phần nào thấy được thực tế là tuy tính chất ngôn chí có xu 
hướng phổ quát, chi phối toàn bộ nội dung chủ đề thi ca, nhưng xét về tính chất thì 
trên kiến trúc cung đình Huế đã có ý thức "triển khai" thành hai hướng: 

- Chủ đề thơ có tính nghi thức, giáo huấn được tập trung vào các công trình 
kiến trúc có tính chất hành chính, nghi thức đại diện triều đại. 

- Chủ đề thơ ngâm vịnh thiên nhiên, tỏ chí tập trung vào các công trình kiến 
trúc có tính chất gắn với từng cá nhân của mỗi vị vua. 

Cảnh vật ngoài cung cũng hiện lên phong phú với nhiều yếu tố địa lý như núi 
sông, ao hồ, khe đầm, ruộng nương, bờ bãi, vệ đường, v.v. Có thể thấy bóng dáng 
của ngư tiều canh mục (người ngư dân, người tiều phu, kẻ mục đồng, người nông 
dân) hiện lên với những sắc màu sinh động. 

Trước không gian của đồng ruộng vào mùa thu hoạch, tâm cảm của con người 
nông nghiệp dạt dào nỗi reo vui, khiến thơ như chực sẵn ở đầu ngọn bút: 

- Nhương nhương lũng mẫu hoàng vân bố,  穰 穰 隴 畝 黄 雲 布 

Úc úc thương tương ngọc lạp doanh.  彧 彧 倉 箱 玉 粒 盈 

(Rờm rợp ruộng đồng mây vàng bủa / Tốt tươi kho thóc hạt ngọc đầy, ĐLA);  

Duyên đồ cực mục hoàng vân bố,   沿 途 極 目 黃 雲 佈 
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Mãn dã ngu tâm ngọc lạp doanh.   滿 野 娛 心 玉 粒 盈 

Tải lộ dân nhân giai hỷ sắc,    載 路 民 人 皆 喜 色 

Hoạch điền dũng phụ dật ca thanh.   穫 田 勇 婦 溢 歌 聲  

(Ven đường mây trải vàng tầm mắt / Khắp ruộng lòng vui trĩu hạt đầy 
Chuyển lúa muôn người đều hớn hở / Trên đồng phụ nữ tiếng ca say, LMM) 
Lo lắng nông vụ, trong không gian của cảnh được mùa ấy, con người đấng bậc 

như không giấu cảm xúc mà nói về nguyên nhân của thi hứng: 

Tầm thường bất túc lao đề vịnh,   尋 常 不 足 勞 題 咏 

Tuế nẫm liên chương hảo bút huy.   歲 稔 連 章 好 筆 揮 

(Việc thường chẳng phí thơ ngâm vịnh / Mùa vụ bội thu bút múa tràn, ĐLA). 
Vì thế nên trong hệ thống thơ trên kiến trúc có đến hơn 70 lần nhắc đến các khái niệm 

cùng trường nghĩa chỉ nương rẫy, ruộng đồng với  dã 野 (19), điền 田 (16), mẫu 畝 (12), 

trù 疇 (11), uyển 畹 (7), dã 埜 (7), mẫu 畎 (2), mẫu 畆 (3) và mẫu 畎 (2). Đó là hệ quả của 

Mùa vụ bội thu bút múa tràn chăng? Và đây có lẽ cũng là câu trả lời, năm 1826, gặp vận 
mưa thuận, gió hòa vua Minh Mạng "vui vẻ gọi quan thị thần phán rằng: Lúa vừa trổ bông, 
mà được mưa lành ấy, có thể làm vui và thỏa mãn lòng dân ta mong ước.” [79, tr. 685]. 

Bên cạnh đó, hình ảnh người ngư dân trong không gian đời thường cũng được 
thơ trên kiến trúc miêu tả rất sinh động: Phong hồi thủy lạc tịch dương thiên / Cạnh 

sử quy ngư sấn vãn thuyền (風 迴 水 落 夕 陽 天 / 競 駛 歸 漁 趂 晚 船: Gió trở 

mưa quay đã xế tà / Lướt nhanh thuyền cá ruổi chiều xa, ĐLA);  Mê ly viễn phố ảm 

bình sa / Nhất vĩ ngư chu ẩn thảo pha (迷 離 遠 浦 黯 平 沙 / 一 葦 漁 舟 隐 草 坡: 

Mịt mờ bờ bãi cát xa màu / Một chiếc thuyền chài - nhỏ ngọn lau, ĐLA), v.v. Bức 
tranh của đời sống ngư nghiệp cứ vậy mà hiện lên trong những không gian tràn đầy 
gợi cảm của con người.  

Tựu trung, nằm trong cảm thức nghệ thuật thời trung đại, sự ý thức về không 
gian trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế cũng rất đặc trưng mang dấu ấn của thời 
đại. Hình tượng không gian vũ trụ, không gian lịch sử, không gian đời thường sắp 
xếp theo chiều dọc tạo nên một tôn ti thiên - địa - nhân với các “phạm trù đối xứng” 
như: thiên - địa, càn - khôn; tinh - vân; sơn - hải, sơn - xuyên, đông - tây, nam - bắc, 
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cửu châu - tứ hải, v.v. (trong không gian vũ trụ); với các hình ảnh từ lịch sử như 
miếu điện - lầu gác; uyển hựu - hiên tạ (không gian lịch sử); với các tiểu cảnh về 
làm việc triều chính của nhà vua, tiểu cảnh của cỏ cây hoa lá trong chốn hoàng cung, 
tiểu cảnh sinh hoạt lao động của người dân (không gian đời thường) đã tạo nên 
những trục quan hệ thẩm mỹ. Các hiện tượng đa dạng dung chứa trong đó rất nhiều 
tầng, nhiều lớp làm cho quan hệ thẩm mỹ đa dạng, phong phú. Các kiểu hình tượng 
không gian trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã góp phần chỉ ra rằng những 
đặc trưng của nghệ thuật là phản ánh thế giới bằng hình tượng có tính định hướng, 
gợi mở, mang dấu ấn thời đại của dân tộc, của thời đại sản sinh ra nó. 

3.3. Hình tượng thời gian 
Là một trong những yếu tố khách quan để chủ thể sáng tạo nhận thức và phản 

ánh nên thời gian trong tác phẩm nghệ thuật chịu sự chi phối bởi tính chủ quan để 
tạo nên hình tượng thời gian nghệ thuật. “Do vậy mọi cảm nhận về tồn tại của con 
người đều gắn liền với cảm nhận không gian và thời gian. Con người cảm nhận thời 
gian từ sự thay đổi của chính mình và của thế giới xung quanh” [83, tr.193].  

Thời gian nghệ thuật tồn tại trong tác phẩm nghệ thuật do vậy được tái hiện, 
dựng nên tùy vào mục đích và nhu cầu của chủ thể sáng tạo, mặc nhiên trở thành 
hiện tượng có tính ước lệ của thế giới nghệ thuật. Từ hiện thực vốn có chuyển hóa 
đến nghệ thuật là quá trình thể hiện ý thức sáng tạo của chủ thể thẩm mỹ. Chính điều 
đó là làm nên hình tượng thời gian trong tác phẩm nghệ thuật với sự phản ảnh mang 
tính chủ quan gắn liền với cảm tính, mang tính quan niệm gắn liền với lý tính.  

Cũng xuất phát từ đặc điểm của văn học trung đại, tương ứng với các kiểu loại 
không gian nghệ thuật cơ bản, thời gian nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình 
Huế cũng tồn tại các kiểu thời gian vũ trụ, thời gian lịch sử, thời gian đời thường. 

3.3.1. Thời gian vũ trụ biểu hiện những ước lệ trường cửu 
Thời gian vũ trụ tồn tại biện chứng với không gian vũ trụ, bởi trên hết vũ trụ 

vốn là một khái niệm chỉ không gian nhưng đã bao hàm cả yếu tố thời gian. Trong 
“Thi pháp thơ Đường”, Nguyễn Thị Bích Hải nhấn mạnh: “Sở dĩ có thói quen quan 
niệm ấy chỉ vì không gian là cái có thể nhìn thấy được, còn thời gian thì không ai 
nhìn thấy hình thù nó bao giờ. Thời gian vô hình mà chẳng có gì là không vận động 
trong thời gian” [22, tr.130]. 

Thơ trên kiến trúc cung đình Huế diễn tả thời gian vũ trụ rất phong phú và 
dường như đã có ý thức biểu hiện qua một hệ thống bằng những kiểu thức biểu đạt 
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gắn với các quan niệm. Thời gian được đề cập đến qua các khái niệm xác định, sử 
dụng trùng lặp nhiều lần nên giàu tính ước lệ: các khái niệm chỉ thời gian một cách 

trực tiếp như giờ (時 thời); ngày, ban ngày (日 nhật); buổi sáng (曉 hiểu, thự); buổi 

trưa (午 ngọ); buổi chiều (旰cán, 斜 陽 tà dương, 夕 陽 tịch dương); buổi đêm (夜 

dạ, 夕 tịch);  tháng, ban đêm (月 nguyệt); năm (年 niên, 歲 tuế); các khái niệm chỉ 

mùa như xuân (春), hạ (夏), thu (秋), đông (東) v.v. được sử dụng với mật độ lớn, 

thể hiện nỗi ám ảnh về thời gian của chủ thể sáng tạo.   
Từ đó, thời gian trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế phát triển tràn ngập một 

ước lệ trường cửu gắn với những nhận thức về các đối tượng. Thời gian không xác 
định chuyển hóa thành những biểu trưng: chỉ sự lâu bền, thể hiện khát vọng, ước mơ 

về vĩnh cửu, về trường tồn với các kiểu: năm năm (年 年 niên niên); bốn mùa (四 時 

tứ thời, 四 序 tứ tự); vạn năm (萬 年 vạn niên, vạn tải); ngàn năm (千 年 thiên niên); 

trăm đời (百 世 bách thế); vạn đời (萬 代 vạn đại, 萬 世 vạn thế); ngàn thu, ngàn năm 

(千 秋  thiên thu); v.v. Chẳng hạn: 

- Thơ trên Minh Lâu, lăng Minh Mạng: Ngọc cung phách diệu niên niên tại  / 

Bảo điện phương lưu nhật nhật trường (玉 宮 魄 耀 年 年 在 / 寶 殿 芳 流 日 日: 

Cung ngọc ánh trăng năm năm tỏ / Bảo điện hương thơm mãi ngày dài); 

- Thơ trên Triệu Miếu: Cơ chỉ vạn niên / Phân phương tứ tự  (基 址 萬 年 / 芬 

芳 四 序: Muôn năm nền móng vững bền  / Bốn mùa hương thơm ngát tỏa); 

- Thơ trên Thế Miếu: Tại thiên trường tích hỗ / Vạn đại hưởng thăng bình (在 

天 長 錫 嘏 / 萬 代 享 昇 平: Ở trên trời ban phước  /Muôn đời hưởng thanh bình); 

- Thơ trên Hưng Miếu: Thiên niên chung tú khí  / Trạc trạc chấn thanh linh (千 年 

鐘 秀 氣 / 濯 濯 振 聲 靈: Ngàn năm hun đúc khí lành / Vang lừng rực rỡ tiếng tăm);  v.v. 

Cảm quan thời gian trường cửu này dường như đã được chuyển hóa thành một sức 
mạnh vật chất, thể hiện ý thức mang tính quan niệm về lý tưởng xã hội. Đó là sự lý tưởng 
hóa hiện thực, đồng thời cũng thể hiện ước mơ về sự ổn định, phát triển nói chung. 
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Trong tổng số hơn một ngàn bài thơ khảo sát được, khái niệm cụ thể, trực tiếp chỉ 

thời gian là chữ Thời (時) được sử dụng đến 148 lần và có 21 lần tổ hợp thành Tứ thời 

(四 時: bốn mùa) và 07 lần trong trường hợp Tứ tự (四 序: bốn mùa). Bốn mùa (tứ thời, 

tứ tự) trong hoàn cảnh này đã đi từ ẩn dụ để trở thành biểu trưng cho sự ổn định về tự 
nhiên, xã hội. Hình ảnh này xuất hiện trong 28 bài, điển hình như: Tứ thời triêm vũ lộ 

(四 時 霑 雨 露: bốn mùa đều thấm nhuần ơn mưa móc); Tứ thời đa thụy thái (四 時多 

瑞 彩: bốn mùa luôn có mây lành); Tứ thời hoằng trưởng dưỡng (四 時 弘 長 養: bốn 

mùa mở rộng nuôi dưỡng để sinh trưởng); Tứ thời điều ngọc chúc (四 時 調 玉 燭: bốn 

mùa điều hoà ổn định); Bác đắc trường xuân tứ tự long (博 得 長 春 四 序 隆: mong 

được như xuân bốn mùa hưng thịnh); Tứ tự đô hàm xuân cảnh tại (四 序 都 含 春 景 

在: Bốn mùa đều thấy toàn là cảnh xuân) v.v. Bốn mùa ở đây không được miêu tả theo 

sự vận hành thông thường của lẽ tự nhiên, mà vận hành theo cách cảm, cách nghĩ của 
con người, nó thể hiện ước nguyện về sự ổn định quanh năm về thời tiết, gắn với ước 
nguyện về sự ổn định xã hội. Một đời sống xã hội lấy nông nghiệp làm đầu (dĩ nông vi 
bản, trọng nông ức thương) như thời bấy giờ thì sự chi phối có tính quyết định của thời 
tiết là đương nhiên, là tất yếu. Do vậy, tứ thời, tứ tự trong các trường hợp này đã ẩn dụ 
cho sự ổn định về xã hội hoặc tự nhiên. 

Điều đáng lưu ý là, mặc dù tổ hợp tứ thời (bốn mùa) trong thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế như là một nội dung chỉ về sự ổn định, nhưng sự định danh cụ thể về 
bốn mùa đó lại có độ chênh tương đối lớn về tần số xuất hiện. Trong các chữ xuân, 
hạ, thu, đông, chữ xuân xuất hiện 186 lần trong lúc đó chữ chỉ mùa khác đều xuất hiện 
ít hơn: chữ thu có 146 lần, chữ hạ có 48 lần, chữ đông có 17 lần. Ở thống kê trên, mùa 
xuân và mùa thu chiếm tỷ lệ lớn. Ở đây, mùa xuân là phần dương mở ra sự sinh 
trưởng; mùa thu là phần âm chưa phát triển đỉnh cao. Đó là hai trạng thái đối nghịch 
của vạn vật muôn loài, cũng là sự cân bằng âm - dương của tạo vật, đều tiềm tàng 
những khả năng phát triển của quá trình, tạo nên một quy luật vận động chuyển tiếp, 
liên tục. Sách Xuân thu phồn lộ của Đổng Trọng Thư có câu: “Xuân khí ái, thu khí 

nghiêm, hạ khí lạc, đông khí ai” (春 氣 霭 , 秋 氣 嚴 ,夏 氣 樂 ,冬 氣 哀), nghĩa là 

không khí mùa xuân êm ả; không khí mùa thu gắt gao; không khí mùa hè vui vẻ; 
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không khí mùa đông buồn bã [13, tr.162]. Trong quan niệm truyền thống, mùa xuân 
thuộc về hành mộc (thuộc dương), ứng với phương đông, vật biểu của nó là con rồng 
xanh; mùa hạ thuộc về hành hoả (thuộc dương), ứng với phương nam, vật biểu của nó 
là con chim đỏ; mùa thu thuộc về hành kim (thuộc âm), ứng với phương tây, vật biểu 
của nó là con hổ trắng; mùa đông thuộc về hành thuỷ (thuộc âm) ứng với phương bắc, 
vật biểu của nó là con rùa đen. Ứng dụng ngũ hành trong quan niệm chung của con 
người bấy giờ thì phương nam và phương đông được coi trọng hơn các phương khác. 
Theo đó, mùa xuân và mùa hạ là biểu niệm cho sinh trưởng, phát triển (với sắc xanh 
và đỏ thường được xem như là sự vui, sự tốt lành, sự sinh trưởng); mùa thu và mùa 
đông là biểu niệm cho sự tàn úa, mai một (với sắc trắng và đen thường được xem như 
là sự chết chóc). Rõ ràng là, nội dung các bài thơ trên kiến trúc cung đình Huế thường 
nói đến sự tươi sáng, sự hưng vượng, sự phát triển, nói đến sự nghiệp của triều 
Nguyễn mới bắt đầu, nên việc dùng hình ảnh mùa xuân với nhiều lần, việc hạn chế 
các hình ảnh mùa đông được hiểu như một lẽ tự nhiên. Điều này dường như được 

khẳng định ngay chính trong những câu thơ ở đây: Càn khôn vũ trụ tổng giai xuân (乾 

坤 宇 宙 總 皆 春: đất trời, vũ trụ tất cả đều mùa xuân, ĐLA). Mùa đông xuất hiện 

với 17 lần nhưng không có lần nào xuất hiện ở các công trình có tính nghi thức, nghi 
lễ như ở điện Thái Hòa, Triệu Miếu, Thế Miếu, chỉ xuất hiện ở chủ đề vịnh cảnh trong 
thơ tại các lăng tẩm mà thôi. Chi tiết có tính đánh dấu thời gian nghệ thuật, đặc biệt là 
nói nhiều về mùa xuân này cũng có thể xem là một đặc tính về cách cảm về thời gian 
của con người liên quan đến đề tài, tính chất của sự tình nói đến. Chẳng hạn: 

Xuân thủy nguyên lưu viễn,  春  水  源  流  遠   Sông xuân nhánh xa chảy, 

Xuân sơn khí tượng hùng.  春  山  氣  象  雄   Núi xuân khí tỏa tràn. 

Đế vương hồi cựu chỉ,   帝  王  回  舊  址   Hoàng đế về đất cũ, 

Nam bắc nhập tân phong.  南  北  入  新  封 Hợp mới cõi Bắc Nam. 

Nếu như với không gian, thơ trên kiến trúc cung đình Huế ngập tràn hình 
tượng không gian tứ phương thì với thời gian, ở đây lại ngập tràn hình tượng thời 
gian tứ thời. Bốn mùa vận hành, chuyển nhịp từ mùa này sang mùa khác, lặp lại cái 

hôm qua: Tứ tự thường vô gián (四 序 常 無 間: Bốn mùa thường không gián đoạn, 
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ĐLA). Quan niệm này đã tạo nên những hình tượng thời gian mang đậm tính quan 
niệm, tính văn hóa trong nhận thức của con người thời bấy giờ.  

Cũng là thời gian nghệ thuật được thông diễn qua các mùa, nhưng cách thể 
hiện gián tiếp về mùa bằng các tình thái sự vật như hoa nở, lá đâm chồi, tiếng chim 
hót, dáng chim bay, v.v. đã trở thành những phiếm chỉ có tính tượng trưng. Ví như 
diễn đạt mùa xuân với những thời điểm:  

- Đầu xuân bằng các tình thái sự vật như hàn tùy (khí lạnh qua), noãn hướng, 
noãn thích (hơi ấm đến), sơ mai (hoa mai hé nụ), mai tảo (mai nở sớm), ví dụ: 

+ Hàn tùy âm vụ tán (寒 隨 陰 霧 散: Lạnh tan theo mù khí, LMM); 

+ Tình vũ quân quân hàn noãn thích (晴 雨 均 勻 寒 煖 適: Mưa và tạnh đều 

nhau, lạnh qua hơi ấm đến, ĐLA);  

+ Hướng dương mai tảo phát (向 陽 梅 早 發: Vươn nắng mai nở sớm, thơ 

trên điện Biểu Đức, LTT); v.v. 
- Giữa xuân bằng các tình thái sự vật như: liễu thúy (liễu thắm), hoa tiên (hoa 

tươi tốt), đề oanh (tiếng chim oanh hót), quế tống (mùi quế lan xa), mai truyền 
(hương mai ngát), thúy liễu (liễu thắm), đào lý (hoa đào, hoa lý), yến oanh (chim én, 
chim oanh), hồng đào (hoa đào hồng), cúc kính phương (cúc tỏa tràn), đào lý thành 
(đào lý trổ), chi lan mãn (hoa lan đầy cành), ví dụ: 

+ Xuân thâm liễu thúy đấu hoa minh (春 深 柳 翠 鬪 花 明: Xuân thắm liễu 

xanh, hoa khoe sắc, Tr.M); 

+ Uyển chuyển đề oanh nghinh hạ ngữ (畹 囀 啼 鶯 迎 賀 語 Tiếng oanh hót 

líu lo mời mọc đón chào, thơ trên Minh Lâu, LMM); v.v. 
- Cuối xuân, đầu hạ bằng các tình thái sự vật như lục liễu (liễu xanh), ví dụ: 

+ Thanh hương phức phức hồng hà biện / Tú sắc y y lục liễu điều (清 香 馥 馥 

紅 荷 辨 / 秀 色 依 依 綠 柳 條: Thoang thoảng hương thơm cánh sen hồng / Liễu 

xanh ẻo lả sắc càng xinh, ĐLA); v.v. 
Những dẫn chứng trên còn biểu hiện ngôn ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế có 

đặc điểm phân tích tính khá cao, một ý nghĩa được thể hiện qua nhiều khái niệm, hình 
ảnh. Hình tượng thời gian nghệ thuật do vậy mà được tạo dựng cực kỳ sinh động, đó là 
bức tranh đa sắc của sự vận động thời gian thể hiện qua sự vận động của thiên nhiên. 



 101 

3.3.2. Thời gian lịch sử thể hiện lý tưởng thẩm mỹ  
Tiếp theo mô hình thời gian vũ trụ là thời gian lịch sử gắn với hoài niệm, vọng 

tưởng. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế đậm đặc chất hoài niệm lịch sử với sự ký 
thác ước mơ, hoài bão về một xã hội lý tưởng, gắn với những con người lý tưởng. 
Điều này cũng góp phần cắt nghĩa sự xuất hiện của nhiều điển cố trong thơ. Những 
kiểu so sánh qua sử dụng điển cố đã làm nên một chuỗi thời gian có tính quy chiếu 
với chủ đích vừa ngưỡng vọng, vừa tự tôn. Điều này đã tạo nên một tiềm lực tinh 
thần của chủ thể thẩm mỹ. Tính chất ấy đã chi phối cảm xúc để hình thành nên một 
"Đặc điểm nổi bật của văn học thời gian lịch sử trong thi ca văn học trung đại là thời 
gian không gian hóa, tính bất biến của lịch sử hóa thân vào dấu tích" [83, tr. 204]. 

Xuất phát từ quan niệm như vậy, thơ trên kiến trúc cung đình Huế sử dụng mô 
hình "thời gian không gian hóa" khá phổ biến. Có thể thấy những mô hình nhà nước 
như thời Nghiêu Thuấn đã trở thành khuôn mẫu theo quan điểm Nho gia, ở đây điển 

tích vua Nghiêu (堯) được dùng tới với 38 lần, điển tích vua Thuấn (舜) với 27 lần. 

Điều này đã “kéo lại” cả một không - thời gian đầy tính hoài niệm: 

- Thuấn bệ thùy y trị / Nghiêu cù kích nhưỡng ca (舜 陛 垂 衣 治 /堯 衢 擊 壤 歌: 

Rũ áo trị nước như vua Thuấn / Khắp đường hát bài Kích nhưỡng tựa đế Nghiêu, ĐTH); 

- Cửu cù ca Thuấn đán / Tứ hải vọng Nghiêu vân (九 衢 歌 舜 旦/ 四 海 望 堯 雲): 

Chín nẻo ca ngợi ngày của vua Thuấn/ Bốn biển ngắm cảnh mây của vua Nghiêu, ĐTH); 

- Nghiêu Thuấn xuân phong cổn miện thu (堯 舜 春 風 袞 冕 秋: Gió xuân 

Nghiêu Thuấn đời đời thanh bình, Th.M); 

- Quang hoa tuyên Thuấn đán (光 華 宣 舜 旦: Tinh hoa tươi sáng nêu cao 

ngày vua Thuấn, Th.M); 

- Huân phong hòa Thuấn sắt / Lệ nhật chuyển Nghiêu cơ (薰 風 和 舜 瑟 / 麗 

日 轉 堯 箕: Đàn Thuấn điều gió ấm/  Ngày Nghiêu chuyển nắng trời, ĐTH);  

- Âu ca bách tính lạc Nghiêu thiên (謳 歌 百 姓 樂 堯 天: Trăm họ ca hát vui 

vẻ dưới trời vua Nghiêu, HM), v.v và v.v. 
Đế Nghiêu, đế Thuấn được Nho giáo xem là các vị hoàng đế kiểu mẫu, trở 

thành những tấm gương đạo đức trong văn hóa Trung Hoa. Theo thuyết sử thì vua 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o
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Nghiêu họ Cơ từng đóng đô ở Sơn Tây (Trung Quốc). Những năm cuối đời vua 
Nghiêu, nạn hồng thủy gây nhiều tai họa cho dân chúng. Nhà vua hết sức lo lắng, 
triệu các quan đến hiến kế, các quan đề cử một người để chuyên lo vấn đề trị thủy, 
nhưng gần chục năm trời vẫn không mang lại kết quả gì. Không lâu sau thì đề cử 
một người khác tên là Thuấn (họ Diêu là người ở Sơn Tây) chuyên trách về vấn đề 
này. Khi được giao công việc trị thủy, ông đã dốc hết tâm trí để thực hiện và đạt 
được nhiều kết quả khả quan, được vua Nghiêu truyền ngôi. Nhưng ba năm sau ông 
lại nhường con cho con của vua Nghiêu, về ẩn dật tại phía nam sông Nam Hà. 
Nhưng dân chúng và các nước chư hầu đều hướng về vua Thuấn, nên sau đó ông 
phải quay lại ngai vị. Tuy toàn bộ câu chuyện Nghiêu - Thuấn chỉ mang tính chất 
thuyết sử, không phải là chính sử nhưng nó đã trở thành một hình ảnh có ý nghĩa 
biểu trưng cao trong văn chương trung đại Việt Nam. Thơ trên kiến trúc cung đình 
thường dùng điển này để “tái tạo” thời gian lịch sử với ngụ ý nước Nam sẽ có một 
nền chính trị tốt đẹp như thời Nghiêu - Thuấn, đó cũng là những lời tuyên bố về 
đường lối chính sách của triều Nguyễn. Sự sống lại cả những không - thời gian đã 
góp phần cổ xúy cho hiện tại và lý tưởng cho vị lai. 

Bên cạnh đó, thời gian hoài niệm quá vãng, dù quá vãng đã quá mờ xa, nhưng con 
người luôn ngưỡng vọng, lấy nó như một chuẩn mực để thẩm định hiện tại, lấy cổ xưa 
để làm thước đo hiện tại: Tam đại dĩ hoàn công mạc quá / Du tai vạn tự hưởng minh 

nhân (三 代 以 還 功 莫 過 / 悠 哉 萬 禩 饗 明 禋: Công đức lớn từ đời Tam Đại về 

sau / Đời đời cúng tế lòng thành lâu dài, thơ trên Thế Miếu). Tam đại là ba đời vua 
Trung Quốc (Hạ, Thương, Chu), có nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp ứng với ba đời 
vua Trung Quốc là vua Hạ, vua Thang và vua Văn Võ vương). Ở đây, không gian thời 
Tam đại là hàm ý ẩn dụ so sánh với những truyền thống văn hóa tốt đẹp. Hay là: Thuấn 

bệ thùy y trị / Nghiêu cù kích nhưỡng ca (舜 陛 垂 衣 治 /堯 衢 擊 壤 歌: Rũ áo trị 

nước như vua Thuấn / Khắp đường hát bài Kích nhưỡng tựa đế Nghiêu, ĐTH). Đó quả 
là một không - thời gian ăm ắp chuyện xưa, tích cũ với “thùy y trị”, với “kích nhưỡng 
ca”. Chương Phệ Hạp của Kinh Dịch có câu: "Đế Nghiêu Thuấn thùy y thường nhi 

thiên hạ trị  (帝 堯 舜 垂衣 裳 而 天 下 治 : vua Nghiêu, vua Thuấn buông rủ áo xiêm 

để cai trị thiên hạ) [41, tr.97]. Ở đây chỉ sự ung dung của thời thái bình, vua không phải 
quá bận rộn trong chính sự. Câu thơ trên còn một điển cố khác, theo huyền sử Trung 
Quốc thì thời vua Nghiêu, thái bình thịnh trị, muôn dân an lạc, có ông lão chơi trò ném 
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que và ca bài Kích Nhưỡng. Về sau “Kích Nhưỡng ca” được coi là bài dân ca cổ nhất 
của Trung Quốc chỉ cảnh thái bình, thịnh trị. Trong thơ trung đại Việt Nam, nhiều tác 
giả cũng từng sử dụng điển tích này, như thơ Nôm của Nguyễn Khuyến có câu: “Nhởn 
nhơ kích nhưỡng khang cù / Thiều quang chín chục xuân thu tám nghìn” (Mừng ông lão 
hàng thịt). Thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã tạo dựng cả một không gian, thời gian 
chỉ thái bình bằng dạng thức hoài vọng như thế ở nhiều kiến trúc: 

- Kích nhưỡng tụng phong niên (擊 壤 頌 豐 年: Hát bài Kích Nhưỡng được mùa 

màng, ĐTH); 

- Kích nhưỡng hữu nông ca (擊 壤 有 農 歌: Hát bài Kích Nhưỡng nhà nông 

mãi ngân vang), Khang cù kích nhưỡng dao (康 衢 擊 壤 謠: Hát bài Kích Nhưỡng 

giữa đường vui, LMM); 

- Hàm lạc thăng bình Kích Nhưỡng diêu (咸 樂 昇 平 擊 壤 謡: Niềm vui 

thanh bình cùng vang bài Kích Nhưỡng, ĐLA); v.v. 
Văn học chữ Nôm cũng nhiều lần nhắc đến cảnh thái bình qua thời gian lịch 

sử bằng điển cố này:“Khá phen đời trị Đường Ngu /  Kích nhưỡng khang cù đạm 
chiếu dân an” (Việt sử diễn âm); hay là: Đâu chẳng kích nhưỡng ca cù / Thái 
bình lại thấy Thành Chu khúc hình (Việt sử quốc âm), v.v. Ấn tích thời gian trong 
thơ ở đây thật sự điển hình với các hình ảnh của lịch sử, của quá khứ được chủ 
thể cảm nhận như là sự tồn tại của hiện tại bằng một không gian hiện tại. Những 
"cái xưa cũ" luôn được gợi nhắc như một thông thiệp thời gian để củng cố cho 
"cái nay hiện tại".  

-Chí kim đoan ủy do tư Vũ,    至 今 端 委 猶 思 禹 

Chung cổ canh tường nhược kiến Nghiêu.  終 古 羹 墻 若 見 堯 

(Đến nay nghiêm chỉnh nhớ đến vua Vũ / Thấy vua Nghiêu trong canh trên tường, TM); 

- Chưng thường quang Hạ tự,   蒸 嘗 光 夏 祀 

Cơ mệnh tỉ Chu long.     基 命 比 周 隆 

(Tế tự ngang đời Hạ / Thịnh trị sánh triều Chu, Tr.M); v.v. 
Đúng là hướng vọng quá khứ ở đây thực sự đã là những diễn ngôn phản ánh nhận 

thức, cao hơn là phản ánh tư tưởng đương thời. Trong biên độ của cổ - kim (xưa - nay), cựu 
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- tân (mới - cũ), tiền - hậu (trước - sau), thời gian hoài cổ như có sự dung hợp giữ quá khứ, 
hiện tại và tương lai trong cách cảm của con người. Đồng hiện thời gian ở đây vừa có tính 
ngưỡng vọng hồi cố, vừa có tính đối sánh để thể hiện lý tưởng, để ký thác ước mơ: 

- Đinh Lý Trần Lê canh điệt hậu,   丁 李 陳 黎 更 迭 後 

Bắc Nam Chiêm Lạp hỗn đồng sơ.   北 南 占 臘 混 同 初 

Tự kim hữu quốc truyền thiên thế,   自 今 有 國 傳 千 世 

Miếu vũ dương dương điện đế cư.   廟 宇 洋 洋 奠 帝 居 

(Lại nối tiếp sau đời Đinh, Lý, Trần, Lê / Bắc Nam Chiêm Lạp bước đầu thống 
nhất / Từ nay đặt nước truyền đến muôn đời / Miếu mạo lớn lao làm vững đế đô, Th.M);  

- Võ định văn tuy chiêu đế tích,   武 定 文 綏 昭 帝 績 

Hồng Mang dĩ hậu vị tiền văn.   鴻 龐 以 後 未 前 聞 

(Võ định, văn dương sáng công Hoàng đế / Từ đời Hồng Bàng trở về sau chưa 
từng nghe, Th.M); 

- Thái bình tân chế độ,    太 平 新 制 度 

Hiên hoát cựu quy mô.    軒 豁 舊 規 摸 

(Thái bình chế độ mới / Mở rộng quy mô xưa, ĐTH); v.v. 
Thời gian lịch sử ở đây vừa có tính tuyến tính, vừa có tính tuần hoàn. Cái 

trước và cái sau; cái mới và cái cũ; cái hôm qua và cái hôm nay, cả cái mai hậu vần 
vũ theo các chiều kích không gian rộng mở của tri giác con người. Đó cũng là 
chuyển động của con người trong trục không - thời gian. Chuyển động trong không 
gian, thời gian đến trước rồi trở thành quá khứ; chuyển động diễn tiến thời gian đến 
tiếp là thời gian đến sau rồi trở thành tương lai, con người chuyển động thời gian 
cũng vận hành từ quá khứ đến tương lai. Không gian đã ánh xạ thành thời gian, “tân 
chế độ” - tính chất không gian - đã trở thành phiếm chỉ thời điểm thời gian (là thời 
điểm hiện tại); tương tự “quy mô xưa”- tính chất không gian - đã trở thành phiếm chỉ 
thời điểm thời gian (là thời điểm quá khứ). Điều này là một đặc điểm của ngôn ngữ 
trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế là từ ngữ chỉ không gian trở thành “nguyên 
liệu” để tạo nên từ ngữ trong ý nghĩa chỉ thời gian. Cái xưa cũ cùng cái nay mới cứ 
như vậy đã đồng hiện trong sự đối sánh, nhưng quy chuẩn lại xác định trên sự chuẩn 
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mực của cái xưa cũ đó: Quang phục cựu vật / Xa thư cộng đạo (光 復 舊 物 / 車 書 

共 道: Làm tươi sáng văn vật cũ / Thống nhất trên một con đường, Th.M); Tích lũy 

Chu nhân cựu / Phổ tương đế mệnh tân (積 累 周 仁 舊 / 溥 將 帝 命 新: Tích lũy 

điều nhân thời Chu / (mà) Làm rộng mệnh đế mới, Th.M); Thời ung hân thịnh hội / 

Tái vãn cổ thuần phong (時 雍 欣 盛 會 / 再 挽 古 醇 風: Lúc an vui hưng thịnh / 

Giữ lấy nếp thuần phong cũ, ĐTH). 
Thời gian lịch sử trong thơ trên kiến trúc còn là những khoảng lắng nhớ đến 

người xưa, xoay quanh sự tụng ca các tiên đế đã mở mang bờ cõi, chấn hưng cơ đồ 
với một niềm ngưỡng vọng, tôn kính tột bậc: 

- Minh minh hoàng khảo,  明 明 皇 考 Vua cha sáng suốt, 

  Đế đức võng khiên.  帝 德 罔 愆 Đức độ ngời ngời. (Th.M); 

- Tưởng tượng âm dung cựu, 想 像 音 容 舊 Tưởng tượng người xưa cũ, 

  Hách linh trắc giáng tiền.  赫 靈 陟 降 前 Thăng giáng đấng hiển linh. (Tr.M); 

- Công đức thiên đồng đại,  功 德 天 同 大  Sánh trời công đức lớn, 

  Thanh linh cổ hữu quang.  聲 靈 古 有 光 Ngàn xưa ngời tiếng thiêng. (Th.M); 

Tựu trung, không gian lịch sử ở đây trở thành hệ quy chiếu, mang dấu ấn về quan 
niệm gắn với thế giới quan lịch sử cùng những quan niệm thẩm mỹ của tư tưởng Nho 
giáo. Xem những khuôn mẫu lịch sử, xem mẫu hình quá khứ là chuẩn mực để bày tỏ lý 
tưởng, hoài bão về xây dựng xã hội và củng cố triều đại. Không gian ấy trở thành những 
giá trị tinh thần, là yếu tố không thể bỏ qua của con người trung đại. 

3.3.3. Thời gian đời thường cô đúc từ hiện thực cuộc sống   
Nếu thời gian vũ trụ, thời gian lịch sử hoài cổ mang đậm màu sắc quá khứ, mơ 

hồ mờ xa gắn với lý tưởng, quan niệm, gắn với kỷ niệm thì thời gian đời thường 
trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế lại mang đậm màu sắc hiện tại, gắn với suy 
tư, hành động, gắn với các sự kiện.  

Ở đây, hòa sắc cùng hiện thực, thời gian không còn sự giãn nở đến vô tận của những 
khái niệm trường cửu của vạn niên, thiên niên, niên niên, bách thế, vạn thế, vạn tải, vạn đại, 

tứ thời v.v. mà đã nhường chỗ cho những khoảng bó hẹp của những giờ giờ (時 時 thời thời), 
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ngày ngày (日 日 nhật nhật, 旦 旦  đán đán), sớm sớm (朝 朝 triêu triêu), của những hiểu, 

dạ, tịch, tà dương, tịch dương, v.v. đang triển nở cùng các trạng thái, cảm xúc của con người. 
Dù lý tưởng vẫn là cái đích của triều đại, nhưng trước hiện thực cuộc sống đang diễn ra, ở 
đây thời gian không còn rộng mở của ngàn năm, muôn đời để ký thác ước mơ nữa mà đã 
nhường chỗ cho khoảnh khắc thường nhật của ngày ngày, sớm sớm để trở trăn cùng hiện 
thực. Thơ trên kiến trúc tràn ngập thời gian đời thường như vậy, và hầu như chúng gắn với 
từng trạng thái, suy tư có thực đang diễn ra đúng với bản chất của hiện thực. Thời gian lo lắng 
việc nông trở thành ám ảnh hàng ngày của hoàng đế qua những câu thơ được thể hiện trên 
phần cổ diêm mái điện Thái Hòa (đã được đối chiếu và xác định là của vua Minh Mạng): 

- Nhật nhật ưu nông sự / Tư tư lượng vũ tình (日 日 憂 農 事 / 孜 孜 量 雨 睛: 

Ngày ngày lo việc nông / Chăm chăm đoán mưa hay là tạnh); 

- Nhật nhật cam lộ giáng / Triêu triêu nông vụ tuân (日 日 甘 露 降 / 朝 朝 農 

務 詢: Ngày ngày sương ngọt rơi xuống / Sớm sớm hỏi han việc nông); 

- Nhật nhật hỷ hoà thanh/ Thời thời ưu lạo giáng (日 日 喜 禾 青/ 時 時 憂 潦 

降: Ngày ngày vui lúa lên xanh / Giờ giờ lo nước lũ giáng xuống);    

Xem xét những câu thơ trong sự đối sánh với sự kiện ắt hẳn sẽ lý giải rõ về nội dung 
này. Năm Minh Mạng thứ 7 (1826), “Vua phán rằng: trẫm xem nông thư [sách nói về việc 
nông] có nói rằng: Nếu một ngày mưa, mấy ngày tạnh tất nhiên khí đất ôn ấm, mùa màng 
tươi tốt, đúng theo sự ước mong của nhà nông được một năm như thế và cũng là vui lòng 
nông dân ta mong muốn ấy” [79, tr.684]; Năm Minh Mạng thứ 12 (1831): “vua xuống dụ 
Bộ Lễ rằng: tại Kinh Đô, ra Tết luôn mấy ngày mong được ân ban mưa móc, nhưng từ 
mồng mười trở lại vẫn luôn luôn tạnh ráo, chưa có mưa xuân thấm nhuần, hôm qua trẫm 
thành tâm mật đảo [bí mật cầu mưa] và thường làm thơ (để cầu khẩn)’.” [79, tr.697]. Đó là 
một hiện thực lịch sử hiện rõ trong thơ, con người đấng bậc ưu tư cùng công việc nhà nông 
- một địa hạt quan trọng quyết định sự ổn định xã hội đương thời. Hiện thực và thơ ở đây là 
một, chất chứa niềm ưu tư, trăn trở về thời tiết, về nông vụ và cao hơn thể hiện trách nhiệm 
trước đời sống xã hội của con người đấng bậc. Nỗi canh cánh của các nhà quản lý nhà nước 
từ xưa đến nay đó là đối diện với vấn đề ruộng đất, điền thổ, nhất là vào thời quân chủ, thời 
đại mà nền kinh tế của nước ta là nền nông nghiệp với phương thức canh tác chính là trồng 
lúa nước. Trong các vị vua đầu triều, vua Minh Mạng là tác giả có nhiều thơ về đề tài này 
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nhất, hầu như trong Ngự chế thi của nhà vua, đều có xuất hiện chủ đề trọng nông, khi thì rõ 
ràng chi tiết, lúc ẩn kín với hàm ý sâu xa. Đau đáu nỗi ưu tư về nông vụ, thời gian được con 
người nghĩ đến trong một sự ám ảnh khôn cùng về thời tiết, ám ảnh đến nỗi câu thơ lặp lại 
đến hai lần trong hai bài khác nhau: 

- Tiểu xuân kinh tiết hậu / Á tuế cập nông thì (小 春 經 節 候 / 亞 歲 及 農 時: 

Tiểu xuân đã qua tiết / Đông chí kịp vụ nông, LTT); 

- Hòa xuân kinh tiết hậu / Á tuế cập nông thời (和 春 經 節 候 亞 歲 及 農 時: 

Mùa xuân trải khí hậu đẹp / Ngày đông chí gặp tiết nông, LĐK). 
Trong các trước tác, các vị vua như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức  đã dành tình 

cảm rất đặc biệt đối với chủ đề trọng nông. Điều ấy còn được cụ thể trong các bài thơ 
trên kiến trúc với âm hưởng ngợi ca về sự thịnh trị của triều đại, về thiên nhiên và 
niềm ước mơ về cảnh “quốc thái dân an, phong điều vũ thuận”. 

Khả tri nam mẫu doanh hoà cốc,  可 知 南 畆盈 禾 榖 

Kham hỷ tây trù thục đạo hương.  堪 喜 西 疇 熟 稻 粱 

Thắng thưởng bổn phi điều uyển hựu, 勝 赏 畚 泝 條 宛 囿 

Ngu tình yếu tại vịnh thương sương.  娛 情 要 在 咏 倉 箱 

(Biết được đồng nam lúa trổ sây / Tin mừng thơm nếp ruộng miền tây / Lòng 
vui vun xới trong vườn tược / Hát một khúc ca vịnh lúa đầy, ĐLA). 

Đáng nói nhất về thời gian đời thường trong thơ ở đây là nổi lên hình ảnh 
thường nhật rõ nét của con người đấng bậc gắn với trách nhiệm điều hành đất nước 
như lúc họp triều thần, lúc phê chuẩn tấu chương, khi tổ chức luyện binh, khi ra 
quyết sách phòng hộ đê điều, ân xá tội hình, v.v. Đó là thời gian của mọi hoạt động 
điều hành chính sự hàng giờ, hàng ngày. Con người đấng bậc thao thức cùng thơ 
trong nỗi chuyên cần quốc sự, ngày ngày lặp lại những công việc quen thuộc: 

- Tự răn mình phải cố gắng chăm lo việc nước: Lệ trị lâm hiên tảo / Suy tâm 

ngự hạ thành (勵 治 臨 軒 早 / 推 心 御 下 誠 ; Gắng sức trị nước đến hiên lúc sáng 

sớm / Hết lòng thành với kẻ dưới, ĐTH);   
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- Làm việc chốn triều chính một cách cần cù vào hôm sớm hàng ngày: Nhật nhật ân 

cần thận thủ thành / Triêu bô phong sự án tiền doanh (日 日 慇 勤 慎 守 成 / 朝 晡 封 事 案 

前 盈: Ngày ngày cần cù giữ gìn thành quả / Sớm chiều chính sự chất chồng bàn án, ĐLA); 

- Luôn ý thức cùng các hiền thần bàn luận việc nước với một nhận thức trách nhiệm 
rõ ràng về trách nhiệm của người đứng đầu: Tư tuân nhật nhật tảo đăng điện / Quân đạo 

thân hiền dữ nạp ngôn (咨 詢 日 日早 登 殿 / 君 道 親 賢 與 納 言: Lên điện sớm ngày 

ngày để hỏi han bàn bạc / Đạo vua cần tiếp nhận lời tâu của bậc hiền thần, ĐLA); 
- Cùng với quần thần tổ chức huấn luyện binh bị, tăng cường bảo vệ đất nước 

trong mọi cảnh huống: Nhật nhật gia tâm giáo dục thi / Binh vi vệ quốc tráng hùng 

bi (日 日 加 心 教  育 施 / 兵 為 衛 國 壯 熊 羆: Ngày ngày tăng cường tâm sức để 

thực thi giáo hóa / Binh bị bảo vệ đất nước phải hùng cường, mạnh mẽ, ĐLA); 
- Họp bàn vạch kế sách để củng cố hệ thống đê điều phục vụ canh nông, điền 

thổ: Nhật nhật hà phòng Bắc cố ưu / Dân sinh sở hệ thục gia trù (日 日 河 防 北 顧 

憂 / 民 生 所 繫 熟 加 籌: Ngày ngày lo lắng đê điều ở miền Bắc / Việc dân sinh 

buộc phải tính toán thêm nhiều, ĐLA); 
- Nghĩ đến người dân với những gian khó trong công việc mà mong được quân 

thần nhận thức để làm tốt hơn chức phận: Nhật nhật thùy tình lãng thượng nhân / 

Bắc Nam tào vận đệ niên tần (日日垂情浪上人/ 北南漕運遞年頻: Ngày ngày vẫn 

nghĩ đến những người trên sóng nước / Vận chuyển lương thực từ Bắc Nam hằng 
năm nhiều lần, ĐLA); 

- Và ý thức được giữa hiện lý tưởng và thực tiễn vẫn là một khoảng cách không dễ 
bù đắp, khoảng cách giữa thi ca và hiện thực: Bất đản thi ca đương nhật sự / Nhân quân 

pháp cổ lẫm căng trì (不但詩歌當日事/ 人君法古凛兢持: Không chỉ có thi ca về 

công việc hàng ngày / Người làm vua nghiêm túc cần cù giữ vững phép xưa, ĐLA); v.v. 
Những trăn trở trước những khoảnh khắc của công việc đã trở thành tác tố để tạo 

nên những khoảng thời gian tâm trạng trong thi ca. Dưới đây vẫn là nỗi trăn trở, lo toan 
của con người đấng bậc ý thức về sự "cong vênh" giữa lý tưởng và hiện thực như thế. 

Vị mông cam nhị thực  未  蒙  甘  餌  食    Dân chưa được bánh ngọt, 
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Dĩ giác tụy tu lân  已  覺  瘁  鬚  鱗   Cảm giác tuổi già gần. 

An thổ trùng thiên niệm 安  土  重  遷  念    Chưa làm chi yên ổn, 

Khủng cừ phất tác nhân 恐  渠  弗  作  仁    E chẳng kịp điều nhân (ĐTH). 

Đến đây, yếu tố thời gian đã "cụ thể hóa" bằng những điều trông thấy với tóc 
bạc, với nếp nhăn của con người. Ngay tại thời điểm đó vẫn hiện rõ lên một nỗi âu 
lo của con người đấng bậc sợ không còn đủ thời gian để thực hiện điều nhân nghĩa. 
Bởi vậy mà nỗi lòng con người vẫn luôn canh cánh: Niệm niệm dân thiên thiết tài tư 

/ Cận nhân vị hạ lãn ngâm thi (念 念 民 天 切 栽 思 / 近 因 未 暇 懶 吟 詩 - Luôn 

nghĩ cái ăn của dân là việc cấp thiết trong lòng / Đó là nguyên nhân chưa có lúc rảnh 
lại biếng ngâm thơ). Sự nhân văn ấy thật đáng trân quý. 

Ngoài ra, con người đấng bậc cũng có những khoảng khắc đắm chìm lãng đãng trong 
không - thời gian, hiếm hoi ít gặp, chỉ như thoáng qua để trở về với ngôn chí, ký thác tâm tư 
về nhân dân, về đất nước, về những triết lý của cuộc đời: Trù tư cảm hoặc hoàng / Sầu 

khán thu dạ thâm (籌 思 敢 或 遑 / 愁 看 秋 夜 深: Suy tính riêng tư đâu dám nhàn rỗi / 

Buồn lặng ngắm đêm thu trôi dần khuya). Nỗi khuya khoắt lan dần theo ánh trăng thời 
gian. Có thể cho rằng, ánh trăng trong thời gian vũ trụ là ánh tượng phản chiếu của trường 
cửu, của trường tồn, là ước mơ hoài vọng, nhưng đến ánh trăng trong thời gian đời thường 
là ánh trăng của tâm tư, tâm trạng, gắn với tình cảm với những giờ khắc cụ thể.   

Nhìn chung, trong thơ trên kiến trúc, cả hai yếu tố không gian và thời gian gắn với 
lịch sử là một cách diễn đạt chung chung của mô hình lịch sử lý tưởng, nó thể hiện cách 
tri nhận thẩm mỹ truyền thống. Nhận thức lịch sử trong mô hình không - thời gian này 
mang tính xã hội, gắn chặt với những ảnh hưởng của xã hội thời trung đại. Bao trùm lên 
tất cả là quan niệm xem quá khứ căn bản là lý tưởng, là chuẩn mực cần nêu gương để 
củng cố, cỗ vũ cho hiện tại, phản ánh thế giới quan của triều đại. 

Tiểu kết chương 3 
Thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế thể hiện qua hình 

tượng con người, không gian và thời gian chính là thế giới của những quan niệm, một 
thể giới của nhận thức và tri nhận; xuất phát từ nhu cầu nhận thức và phản ánh xã hội 
theo những lý tưởng thời đại trong sự chi phối của một hệ thống quan niệm nghệ thuật. 
Có thể xem đây là những điển hình quan trọng khi đánh giá về những mô hình con 
người, không gian và thời gian nghệ thuật trong thơ Việt Nam thời trung đại. 
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Từ việc phân tích, tìm hiểu thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung 
đình Huế qua hình tượng con người, thời gian và không gian cùng các mối quan hệ 
khăng khít của nó, đã cho thấy đây là một hệ thống thơ mang sắc thái riêng, tiêu biểu 
cho trường thẩm mỹ, có những hình thức thể hiện mang đậm bản sắc. Thơ ở đây đã 
chuyển tải những ý thức thẩm mỹ, những quan niệm lý tưởng gắn kết cùng bối cảnh 
lịch sử xã hội nhất định qua những hệ tư tưởng mỹ học, triết học của riêng của 
chúng. Tiền đề cơ sở ấy là yếu tố không thể bỏ qua khi nghiên cứu thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế nói riêng cũng như thi ca thời trung đại nói chung. 
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Chương 4 
THƠ TRÊN KIẾN TRÚC CUNG ĐÌNH HUẾ 

NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN 
Thơ ca nói riêng và nghệ thuật nói chung khi phản ánh hiện thực bao giờ cũng 

thông qua nội dung tác phẩm, nội dung tác phẩm lại được cấu thành bởi các hình thức 
nghệ thuật như thể tài, quan niệm về con người, cách thức tổ chức các yếu tố không 
gian, thời gian nghệ thuật, v.v. với các mối quan hệ khác nhau. Chính thông qua 
phương thức biểu hiện mà đối tượng tiếp nhận có thể lĩnh hội được cách thức tổ chức 
ngôn ngữ, cấu tạo nhịp điệu, tổ chức hiệp vần, sử dụng loại thể, các biện pháp nghệ 
thuật, v.v. dung chứa trong tác phẩm. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế có một thế giới 
nghệ thuật khá đặc sắc qua phương thức biểu hiện trong phương thức cấu trúc của nó, 
mà trước tiên là sự biểu hiện tập trung mang tính thống nhất trong tổ chức ngôn ngữ. 

Quan niệm về nghệ thuật thi ca chữ Hán đã tồn tại hàng nghìn năm với nhiều ý 
kiến khá phong phú và phức tạp. Trong sách Luận Ngữ (thiên Vệ linh công), Khổng 
Tử  (551- 479 TCN) từng đưa ra quan niệm: “Từ đạt nhi dĩ hỉ” (Ngôn từ đạt là đủ) 
[83, tr.136]. Đó là những quan niệm thực dụng, không chuộng sự cầu kỳ, loè loẹt. Lý 
Tử Tấn (1378-1457) thì cho rằng: “Muốn thơ cổ kính, thanh đạm sẽ gần dung tục, 
muốn thơ giàu đẹp sẽ gần hoa hoè. Hào phóng sẽ đi đến quá trớn, mộc mạc sẽ đi đến 
chỗ quê mùa. Cho nên lời ý phải rõ ràng, mạch lạc, thông suốt, thật thà mà không 
dung tục, kỳ lạ mà không thoát tục, khí cao khoát mà ôn hoà, khó lắm mới đạt được 
vậy” [58, tr.23-24].  Nguyễn Cư Trinh (1716-1767) dường như cũng tán đồng quan 
niệm ấy: “Người làm thơ không ngoài lấy trung hậu làm gốc (...) cái khéo léo lạ lùng 
nên đặt ngoài sáu nghĩa” [58, tr.47], v.v. Từ một vài quan niệm như thế có thể thấy 
rằng, suy cho đến cùng, phương thức biểu hiện theo quan niệm chung trong thơ chữ 
Hán là phải lấy sự chân thật làm gốc, nhưng sự chân thật ấy phải được diễn đạt một 
cách uyển chuyển, tinh tế qua ngôn từ. 

4.1. Đặc điểm nổi bật trong sử dụng ngôn từ  
Ngoài những đặc trưng cơ bản của phong cách văn chương với nhiều bình diện 

nghĩa, thơ trên kiến trúc cung đình Huế còn thể hiện bản chất rất đặc biệt của một 
loại ngôn ngữ trong nghi thức tổ chức nhà nước, có tính điển chương, điển chế trong 
phong cách nghệ thuật qua việc sử dụng ngôn ngữ của chủ thể sáng tạo.  

Nghiên cứu ngôn ngữ thơ đều xuất phát từ cơ sở các chủ đề, các chủ đề này được 
diễn đạt thông qua các hình thức ngôn ngữ, mà trước hết là việc sử dụng chữ nghĩa. Với 
tính chất đó, ở phần này, chúng tôi lần lượt thống kê tần số sử dụng chữ, tạo cơ sở cứ 
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liệu để chỉ ra đặc điểm chủ đề tư tưởng trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Ở đây, 
chúng tôi xuất phát từ đơn vị cơ sở của chữ Hán để thống kê, đó là chữ. Về vấn đề đơn 
vị cơ sở của tiếng Hán, chúng tôi xuất phát từ quan điểm cơ bản đã thống nhất của 
nhiều nhà ngữ học Trung Quốc như Triệu Nguyên Nhiệm (1892-1982), Vương 
Lực (1900-1986). Triệu Nguyên Nhiệm cho rằng, trong nhận thức của ngôn ngữ của 
người Trung Quốc thì đơn vị cơ sở là tự (chữ), đó “là một âm tiết, thường là có nghĩa” 
[31, tr.37]. Tương tự, Vương Lực đã nhấn mạnh: “Hán ngữ về cơ bản lấy tự làm đơn vị, 
không phải lấy từ làm đơn vị” [31, tr.38]. Xuất phát từ quan niệm này, chúng tôi sẽ lần 
lượt tiến hành thống kê từ đơn vị cơ sở là chữ, từ các cấp độ như thế để lần lượt làm rõ 
các chủ đề nội dung tư tưởng của ngôn ngữ thơ trên kiến trúc. 

4.1.1. Sử dụng ngôn từ trong quan hệ với các chủ đề 
Đề cập đến thế giới nghệ thuật thơ trên kiến trúc, điểm nổi bật đầu tiên là cách 

dùng chữ, sử dụng từ ngữ. Thơ trên kiến trúc số lượng bài được xác định là 1.087 bài; 
số lượng câu thơ là 383 cặp câu với tổng số lượt chữ sử dụng là 36.023 lượt, tương 
ứng với 36.023 vị trí (hoặc gọi là lượt chữ hiện tồn). 

Theo thống kê tần số xuất hiện của từng chữ (xem phụ lục 2 và phụ lục 3), chúng 
tôi xác định tổng số chữ thực tế là 3.268 chữ, là số lượng chữ được sử dụng (vì có nhiều 
trường hợp dùng nhiều lần, trên 2 lần, cá biệt đến gần 400 lần). Lấy tổng số 36.023 vị 
trí  chia cho 3.268 chữ ta sẽ được con số 11,02 lần: đó là tần số xuất hiện trung bình của 
mỗi chữ. Do vậy, hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế có khoảng 75% số chữ xuất 
hiện với tần số 11 lần trở xuống, thấp hơn mức trung bình; 25% còn lại xuất hiện với 
tần số 12 lần trở lên, cao hơn mức trung bình, trong đó có nhiều chữ xuất hiện với tần số 
rất cao (xin xem thêm phụ lục 3).  

 Tác giả Nguyễn Tài Cẩn (1926-2011) khi phân tích thống kê ngôn ngữ học có 
nhận định: “Theo phương pháp thống kê ngôn ngữ học, nếu tỷ lệ giữa số lượng các từ 
khác nhau và độ dài văn bản mà càng lớn thì điều đó chứng tỏ rằng việc sử dụng kho từ 
vốn có của tác giả là phong phú” [9, tr.197]. Do đó, ở đây có thể cho rằng, 75% số chữ 
xuất hiện dưới mức trung bình đã phản ảnh vốn từ ngữ được sử dụng trong thơ trên kiến 
trúc cung đình là phong phú (từ dùng đa dạng, không trùng lắp); 25% số chữ xuất hiện 
trên mức trung bình phản ánh một đặc điểm khá đặc biệt, thể hiện định hướng về chủ đề 
khá rõ nét của chủ thể sáng tạo. 

 Nếu xem xét ở góc độ dùng chữ có tần số ít lặp lại thì 75% số lượng chữ được sử 
dụng dưới mức trung bình thể hiện mức độ phân tích tính cao của lớp từ vựng. Số lượng 
này thể hiện vốn từ vựng được sử dụng là khá lớn, có hiện tượng đồng nghĩa từ vựng, 
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nhiều chữ nhưng diễn đạt cho một nghĩa trong một nội dung, chủ đề có tính tập trung. 
Điều này thể hiện sự uyên bác của chủ thể sáng tạo.  

 Nếu xem xét ở góc độ dùng chữ có tần số lặp lại cao với 25% thì có thể khái 
quát nên những đặc điểm về nội dung chủ đề của thơ trên kiến trúc như sau: 

 - Thơ trên kiến trúc rất quan tâm đến những vấn đề chính trị, xã hội, nói nhiều 
về vua, về tổ chức bộ máy nhà nước thuở “bình minh” thiết lập, về giang sơn gấm 

vóc: quốc (國): đất nước (46 lần); triều (朝): triều đình, triều đại, buổi chiều (42); đế 

(帝): hoàng đế (89); thánh (聖): vua, bậc thánh (141); hoàng (皇): vua (116), thuộc về 

vua; đô (都 ): kinh đô (21); đồ (圖): cơ đồ (64); trị (治): cai trị (69); cư (居 ): ở, sinh 

sống (28); sơn (山): núi (198); hà (河): sông (101); v.v. 

 - Thơ trên kiến trúc thể hiện hoài bão, ước mơ về một xã hội lý tưởng, một đất 
nước hưng thịnh, ước mơ vươn tới một xã hội kiểu mẫu theo lý tưởng Nho gia như thời: 

Nghiêu (堯): vua Nghiêu (38 lần); Thuấn (舜): vua Thuấn (28); như các thời đại 

Hán (漢): nhà Hán (74) ;  Đường (唐): nhà Đường (19); Chu (周): nhà Chu, khắp cùng 

(76); ước mơ về một đất nước thái bình muôn thuở: bình (平): hòa bình (113); thái (太 

/泰): thái hòa, to lớn, tốt đẹp (75); hòa (和): hòa hiếu, hòa thuận (97); v.v.   

 - Thơ trên kiến trúc nói nhiều đến tạo hóa đất trời, vũ trụ, thời gian, thời tiết: 

thiên (天): trời (391); càn (乾):  trời, tên một quẻ trong Dịch học (78); khôn (坤): đất, 

tên một quẻ trong Dịch học (40); nhật (日): ngày, mặt trời (202); nguyệt (月): tháng, 

mặt trăng (127); thời (時): mùa, thời gian (148); hóa (化): tạo hóa, giáo hóa (60); vũ 

(雨): mưa (145); vân (雲): mây (201); sương (霜): sương, móc (47); lộ (露): sương 

(64), phong (風): gió (249), tinh (星): sao trời (53); tình (晴): tạnh, mưa tạnh (43) v.v. 

 Ngoài ra, đặc điểm sử dụng chữ cũng đã chỉ ra những nét liên quan đến tính chất 
của chủ đề được nói đến, đến những đặc điểm của chủ đề, thậm chí cả những nét rất 
khu biệt của người sử dụng ngôn ngữ, của chủ thể sáng tạo: 

 - Thơ trên kiến trúc chủ yếu tập trung mảng đề tài liên quan đến không gian của đời 
sống cung đình triều Nguyễn, tần số các chữ liên quan đến không gian của cung đình như, 

những vật thể chiếm vị trí trong không gian: đình (庭): sân triều (89 lần); điện (殿): cung 
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điện (42); miếu (廟): miếu thờ (178); đường (堂): nhà lớn (39); lâu (樓): lầu (37); các (閣): 

gác (21); vũ (宇): mái hiên lớn (76); bệ (陛): nơi đặt ngai vua (11); ngự (御): chỉ về vua, sở 

thuộc của vua (34); bên cạnh những vật thể khác: kỳ (旗): lá cờ (11); y (衣): áo (49); quan 

(冠): mão (31);  thậm chí cả kim (金): vàng, kim loại vàng (90); ngọc (玉): ngọc ngà (140); 

và với tính chất gắn liền những sinh hoạt vui tươi: hỷ (喜): vui (20), hoan hỉ; khánh (慶): 

vui vẻ, hân hoan 28); ca (歌): ca hát (81); nhạc, lạc (樂): âm nhạc, vui vẻ (86); v.v.  Bên 

cạnh đó, những hình ảnh về đời sống bên ngoài chốn Hoàng cung cũng được nhắc đến: dân 

(民): nhân dân (54); chúng (眾): dân chúng (17); dã  (野): chốn hoang dã, đồng nội (19); 

nông (農): làm ruộng, nông nghiệp (19); điền (田): đồng ruộng (16); v.v. 

 - Thơ trên kiến trúc thường đề cập đến những vấn đề lớn, có xu hướng chỉ về tính 

thống nhất, sự hòa hợp: thái (như đã nêu); đại (大): to, lớn (126 lần); hồng (鴻, 洪): to 

lớn, lớn lao (57); trường, trưởng (長): dài, sinh trưởng (122); cộng (共): cùng chung (44); 

đồng (同): đều, cùng (56); hội (會): hội tụ (35); quần (群): hội tụ (49); thường đặt các 

hiện tượng được nói đến vào tính chất chỉ sự sáng sủa, tốt đẹp, tươi mới trong sự phát 

triển, trong sự thành công: minh (明): sáng (238); quang (光): sáng (345); khai (開): mở, 

mở ra, mở mang (156); “các loại” diệu (曜, 耀, 妙): đẹp đẽ, sáng sủa, kỳ diệu (63); tân 

(新): mới mẻ (142); thành (成): thành công (142); lệ (麗): tráng lệ, đẹp đẽ (23); v.v.  

 - Thơ trên kiến trúc còn nói đến các giá trị xã hội, các phẩm chất mà xã hội đề 

cao, các giá trị văn hóa truyền thống: chính (正): ngay thẳng (69); trung (中): không 

thiên lệch, ở giữa (98); đức (德): đạo đức (252); đạo (道): con đường, đạo lý (61); đãng 

(蕩): không thiên lệch (55); nhân (仁): nhân đạo, đức nhân (50); văn (文): cái đẹp, văn 

hóa (145); lễ (禮): lễ nghĩa, lễ nghi (42); v.v.  

 - Thơ trên kiến trúc tuy xuất hiện sự giải bày những tình cảm cụ thể, riêng tư, 
nhưng chủ thể sáng tạo ít nói về mình, chủ thể thẩm mỹ ở đây là “cái ta đại diện” của 

triều đại nên ít bày tỏ các tình cảm cá nhân: tư (私): riêng tư (5 lần); ngô (吾): ta (5); ngã 
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(我): ta (21); úy (畏): sợ (6); niệm (念): nhớ lại (11); ưu (憂): lo lắng, buồn rầu (12); cảm 

(感): cảm động, cảm thương (12); ái (愛): yêu (15); hoài (懷): nhớ (33); v.v.  

 Trong ngôn ngữ học, các chữ / tiếng  khi sử dụng có tần số xuất hiện cao thường 
thuộc vốn từ vựng cơ bản, nhưng ở đây, các chữ có tần số xuất hiện cao (số lượng lên 
đến 25%) lại không thuộc vốn từ vựng cơ bản mà đa số thuộc lớp từ vựng văn hóa. 
Điều này trước hết cũng nói lên được tính chất ngôn ngữ thơ trên kiến trúc, thể hiện một 
đặc trưng có tính định hướng rất rõ nét trong ngôn ngữ thơ với bản chất điển chương, 
điển chế gắn với tập quán thẩm mỹ của thời đại. 

  Từ những đặc điểm sử dụng chữ mang đặc điểm như vậy cũng cho thấy bản chất 
"ngôn chí" trong nội dung thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Ngôn ngữ gắn với tính chất 
nghi thức, mang đặc điểm rất riêng của hệ thống thơ trên kiến trúc nếu xét từ góc độ 
phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Điều này dường như được khẳng định thêm bởi việc 
sử dụng nhiều câu thơ ngập tràn các con số ước lệ. 

4.1.2. Sử dụng nhiều chữ số nhưng ít chú trọng giá trị nghĩa về số 
Tập quán chung của người Việt trong nghệ thuật ngôn từ là thường thích dùng 

những cách diễn đạt bằng các con số biểu trưng, có xu hướng khái quát hóa, ước lệ hóa (3 
hồn 7 vía, 9 nhớ 10 thương, 3 chìm 7 nổi, 5 cha 7 mẹ, 5 lần 7 lượt, 3 bò 9 trâu v.v.). Soi vào hệ 
thống thơ trên kiến trúc, điều này dường như càng được khẳng định. Trong các bài thơ 
trên kiến trúc có sự xuất hiện khá phổ biến và đầy đủ các chữ số từ một đến mười, rồi 
trăm, ngàn, vạn, ức. Điều đáng nói là có đến 1.197 lần thơ trên kiến trúc sử dụng các con số, 

cụ thể như Nhất  (一/ 壹 / 弌) với 192 lần; Nhị (二 / 貳/弍) 17 lần; Tam (三/ 弎) 89 lần; Tứ (四/ 

肆) 131 lần; Ngũ (五) 55 lần; Lục  (六/陸) 16 lần; Thất  (七) 8 lần; Bát (八) 36 lần; Cửu (九) 85 

lần; Thập (十) 25 lần; Bách  (百) 93 lần; Thiên  (千) 159 lần; Vạn  (萬) 236 lần; Ức (億) 55 lần.  

Nhiều trường hợp những con số ấy tồn tại trong những bối cảnh ngôn ngữ là các 
câu thơ cụ thể, chưa hẳn đã phản ánh những giá trị nghĩa về số. Chúng tồn tại như một 
hiện tượng tất yếu của tập quán sử dụng ngôn ngữ, là kết quả ảnh hưởng trực tiếp từ 
các quan niệm về hệ thống các con số trong nhận thức về vũ trụ của thời đại bấy giờ.  

Việc sử dụng nhiều các con số cũng xuất phát từ tập quán tư duy qua nền tảng 
triết lý gắn liền với các con số. Trong triết lý âm dương, người xưa có hai hướng 
quan niệm. Thứ nhất là quan niệm xem âm dương là Lưỡng nghi đã làm sản sinh ra 
mô hình vũ trụ với số lượng thành tố chẵn: 2 sinh 4 (tứ tượng), 4 sinh 8 (bát quái). 
Thứ hai quan niệm tạo nên những mô hình vũ trụ với số lượng thành tố lẻ: 2 sinh 3 
(tam tài), 3 sinh 5 (ngũ hành). Những chữ số xuất hiện nhiều trong thơ kiến trúc 
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phần nào cũng phản ánh về quá trình nhận thức đó, nhất là những quan niệm về âm 
dương, tam tài, về ngũ hành trong nội dung nhận thức vũ trụ; về tam cương, ngũ 
thường, tam tòng, tứ đức trong nội dung nhận thức xã hội. 

Chữ số trong các bài thơ không mang giá trị xác định mà mang giá trị biểu 
trưng. Chữ số được tổ hợp cùng với các nét nghĩa đã làm nhòe đi giá trị số học của 
chúng và tạo nên một ý nghĩa khác. Có thể hình dung qua một số ví dụ: 

- Chữ Thiên (ngàn) xuất hiện ở trong các trường hợp: thiên tải (ngàn năm), thiên 
niên (ngàn năm), thiên tuế (ngàn năm), thiên gia (ngàn nhà), thiên quan (ngàn quan), tam 
thiên (ba ngàn), thiên vạn (ngàn vạn), bán thiên (nửa ngàn), thiên lý (ngàn dặm).  

Các tổ hợp thiên tải, thiên niên... được tổ chức như là một khẳng định về sự 
tồn tại có tính bền vững, cụ thể và điển hình như:  

- Thiên tải khiết minh lương (千 載 契 明 良:  Ngàn đời [luôn] có bậc hiền tài, 

ĐTH); 

- Điển vi xán nhĩ khai thiên tải (典 韋 燦 爾 開 千 載 : Điển chương xán lạn mở 

đến ngàn năm, Th.M);  

- Thiên niên điện đế cơ (千年奠帝基: Cơ nghiệp của nhà vua vững ngàn đời, ĐTH); 

- Phương trục thiên niên miễu miễu tồn (芳 躅 千 年 杳 杳 存 : Thơm ngát ngàn 

năm mãi mãi còn, Tr.M); v.v. 
Những con số ngàn ở đây chỉ mang ý nghĩa ước lệ, là những con số “bị nhòe 

nghĩa thực tế”, nó mang hàm nghĩa về việc xác định thời gian vô tận. Đó là mơ ước 
về một sự bền vững thuở đầu thiết lập vương triều. Bất cứ một triều đại nào đều 
cũng muốn khẳng định sự chính thống của nó đồng thời với khẳng định lý tưởng xã 
hội, lý tưởng trường tồn của chế độ, lý tưởng về một quốc gia vững bền. 

Điển hình về các chữ số trên sẽ có thêm các tổ hợp được khảo sát trong hệ 
thống với tần số cao như: vạn lý (vạn dặm) 21 lần, vạn cổ (vạn năm xưa) 9 lần, nhất 
đường (một nhà) 6 lần, cửu ngũ (hào cửu ngũ trong Kinh Dịch) với 6 lần, cửu trùng, 
cửu tiêu (chín tầng trời, mây cũng liên quan đến hào cửu ngũ trong Kinh Dịch) 11 
lần, tứ hải (bốn biển) 12 lần, v.v. Tất cả các tổ hợp nghĩa này đều mang ý nghĩa biểu 
trưng (trong trường nghĩa chỉ về sự đoàn kết, sự đồng lòng, sự thống nhất). Có thể 
hình dung các nét nghĩa với các bậc qua các ví dụ sau ở tổ hợp nhất đường: 

- Trong tổ hợp Nhất đường: 
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Cụ thể như: Nhất đường canh hỉ khởi (一 堂 賡 喜 起: Một nhà / Triều đình / 

Đoàn kết  nối nhau vui vẻ dậy lên, ĐTH);  Nhất đường lượng hữu quang (一 堂 諒 有 

光: Một nhà / Triều đình / Đoàn kết thực sáng tươi, LĐK); Nhất đường Chu lễ nhạc (一 

堂 周 禮 樂 : Một nhà / Triều đình / Cùng chung nền lễ nhạc như thời Chu, ĐTH); v.v. 

Đó thực chất là sự ảnh hưởng của tư duy và quá trình lựa chọn ngôn ngữ để diễn 
đạt. Nếu giả sử lấy tổng số lần dùng các chữ số trong thơ trên kiến trúc là 1.197 chia 
đều cho 1.087 bài thơ ở đây thì sẽ có kết quả là, mỗi một bài thơ đều có trên một chữ 
số. Mật độ này đối với loại văn bản nghệ thuật là khá cao, cao đến mức đặc biệt. Do 
vậy, có thể cho rằng, mật độ sử dụng khá cao các con số trong phong cách nghệ thuật 
là một đặc điểm của ngôn ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế, phản ánh một phương 
thức cải số đặc sắc và cũng mang tính quan niệm xuất phát từ tập quán tư duy cũng 
như tập quán thẩm mỹ của chủ thể sáng tạo. Bên cạnh việc sử dụng nhiều các con số, 
thơ trên kiến trúc cũng sử dụng nhiều một lượng từ láy giàu chất biểu cảm.  

4.1.3. Sử dụng nhiều từ láy mang màu sắc biểu cảm 
Láy là một biện pháp nghệ thuật tu từ từ vựng, đó là việc cấu tạo từ bằng hình 

thức lặp lại / nhân đôi tiếng gốc theo những quy tắc nhất định với mục đích làm cho 
quan hệ giữa các tiếng trong từ vừa điệp, vừa đối, vừa hài hòa với nhau về âm và về 
nghĩa, có giá trị tượng trưng hóa. Trong nhiều bài thơ trên kiến trúc, phương thức 
láy thường được tổ chức chủ yếu bằng dạng láy / lặp hoàn toàn, có thể xem đó là 
một phương thức láy nghĩa. Phương thức láy ở đây được vận dụng rất tự nhiên, có 
những ý nghĩa trong diễn đạt ngữ âm, ngữ nghĩa. 

Khảo sát cho thấy, hiện tượng láy là phổ biến ở nhiều bài, thể hiện khá rõ một 
đặc điểm tạo sắc thái biểu cảm trong sáng tạo. Theo số liệu thống kê được, thơ trên 
kiến trúc xuất hiện 126 từ láy với 457 lần sử dụng, có nhiều từ sử dụng lặp lại ở tần 
số cao từ 10 đến 41 lần. Nhiều bài thơ sử dụng phương thức láy, các hiện tượng từ 
láy trong những trường nghĩa như: 

- Trường nghĩa chỉ tính chất gắn với đặc tính thời gian qua việc mô tả bản chất 
thời gian của sự tình: niên niên (năm năm, năm nào cũng); nguyệt nguyệt (năm năm, 
năm nào cũng); triêu triêu (sáng sáng, sáng nào cũng); đán đán (sáng sáng, sáng nào 
cũng); nhật nhật (ngày ngày, ngày nào cũng); thời thời (giờ giờ, lúc nào cũng) ), v.v.    
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- Trường nghĩa chỉ tính chất gắn với đặc tính không gian qua việc mô tả quy 
mô, kích thước... của sự tình: dung dung (mênh mông, bát ngát); mục mục (thăm 
thẳm, tít tắp); ngôi ngôi (lồng lộng); đãng đãng (thênh thang, mênh mông); hạo hạo 
(mênh mang); trùng trùng (tầng tầng, lớp lớp); ngật ngật (vòi vọi, vời vợi);  mật mật 
(rậm rạp, um tùm); sơ sơ (lơ thơ, thưa thớt), v.v.    

- Trường nghĩa chỉ tính chất qua việc mô tả trạng thái, sắc độ, thuộc tính... của 
sự tình: đồng đồng (đăm đăm, đăm đắm); lục lục (lục lục, biêng biếc); thanh thanh 
(xanh xanh); hoàng hoàng (rực rỡ, rạng rỡ); hạo hạo (rực rỡ, rạng rỡ); đường đường 
(rực rỡ); diệu diệu (vẻ vang, rực rỡ);  minh minh (rực rỡ); phất phất (phất phơ, phe 
phẩy, lất phất); bàn bàn (cuồn cuộn); tiêm tiêm (thon thon, nho nhỏ, thon thả); v.v.     

Ở đây, từ quan niệm thơ trên kiến trúc như một hệ thống, chúng ta có thể thấy 
nổi lên hai vấn đề sau: 

- Nếu xuất phát từ góc nhìn “hình thức của hình thức” trong toàn bộ số lượng 
từ láy trên, thì hiệu quả thẩm mỹ lĩnh hội được từ bản chất hình thức đó là việc gợi 
lên một sự trùng điệp, tác động lên trực quan sinh động, làm nên hiệu quả thẩm mỹ 
về mỹ thuật.  

- Nếu xét sâu hơn từ góc quan sát “hình thức của nội dung”, thì rõ ràng hiệu 
quả thẩm mỹ lĩnh hội được từ bản chất nội dung, đó là giá trị biểu trưng, tác động 
vào tư duy trừu tượng, làm nên hiệu quả thẩm mỹ về ngôn ngữ. Từ láy có sự hoà âm 
trong nội bộ cấu trúc, tạo ra những hiệu quả ngữ nghĩa, tạo điểm nhấn cho sự diễn 
đạt mà chỉ khi xướng/đọc lên mới có thể cảm thụ hết được. Ở đây vỏ âm thanh của 
ngôn ngữ khi được chọn lựa, đặt vào đúng chỗ sẽ góp phần khơi gợi cảm xúc cho 
đối tượng tiếp nhận. so ánh thêm KINH THI 

Toàn bộ phương thức láy trong thơ trên kiến trúc, ngoài một vài trường hợp, 
thì dường như tất cả đều mang ý nghĩa tượng trưng, liên tưởng đến những tính chất: 
rực rỡ, bao la; lộng lẫy, hùng vĩ. Đi vào từng trường hợp với bối cảnh ngữ nghĩa cụ thể 
càng thấy rõ bản chất này: 

- Bài có một câu sử dụng phương thức láy: Long hổ trùng trùng củng 

(龍虎重重拱: [Thế đất] long hổ lớp lớp chầu về, ĐTH); Trạc trạc chấn thanh linh 

(濯濯振聲靈:Lừng vang rực rỡ thiêng linh, Th.M); Gia gia cộng lạc ung hi hội 

(家家共樂雍希會: Nhà nhà hòa hợp cùng vui hội, ĐLA) v.v.  

- Bài có hai câu sử dụng phương thức láy chiếm số lượng nhiều nhất (trong các 
bài có sử dụng từ láy) vì lý do đa số trong các bài thơ đều tồn tại 1 cặp đối (đối với 
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thể tứ tuyệt), hoặc 2 cặp đối trong bài (đối với thể bát cú). Do vậy, để đảm bảo 
nguyên lý đối xứng trong ngôn từ, nếu đã sử dụng 1 từ láy ở vế trước thì vế sau cũng 
phải sử dụng 1 từ láy tương ứng. Có thể dẫn rất nhiều ví dụ: Lục diệp niên niên mậu / 

Chu hoa nguyệt nguyệt tân (綠葉年年茂/朱華月月新: Lá xanh năm năm tốt/ Hoa đỏ 

tháng tháng tươi, NM); Nhương nhương lũng mẫu hoàng vân bố / Úc úc thương tương 

ngọc lạp doanh (穰穰隴畝黄雲布/彧彧倉箱玉粒盈: Trĩu sai đồng ruộng mây vàng 

bủa / Tươi tốt vựa kho thóc ngập đầy, ĐLA); v.v. 
- Bài đặc biệt có hai câu, bốn câu với nhiều lần sử dụng phương thức láy, ví 

như: Khuê tinh diệu diệu vi viên lãng / Hạo nguyệt trừng trừng ngọc vũ thanh/ Phức 

phức hương phù lan thổ nhụy/ Nhương nhương lộ trích cúc thư anh (奎 

星耀耀微垣朗/皓月澄澄玉宇清/馥馥香浮蘭吐蕊/瀼瀼露滴菊舒英:Sao khuê lấp 

lánh hoàng cung sáng / Trăng tỏa vặc vằng trời vợi xa/ Ngào ngạt hương bay lan hé 
nhụy / Đầm đìa sương ngậm cúc khoe hoa, LMM); v.v. 

Sử dụng phương thức láy trong nhiều bài thơ với một dạng thức láy hoàn toàn 
qua các dẫn chứng vừa nêu là một đặc điểm quan trọng trong thơ trên kiến trúc. Từ 
những trưng dẫn trên, có thể xem thơ chữ Hán trên kiến trúc là một trong những minh 
chứng khá điển hình về việc sử dụng chữ Hán theo cách của người Việt. Tập quán sử 
dụng ngôn ngữ giàu sắc thái biểu cảm của người Việt trong tiếng Việt từ rất lâu đã 
chú trọng đến các phương thức láy khác nhau, trong đó việc láy toàn bộ (không thay 
đổi thanh) là một thực tế hiển nhiên. Đặc biệt từ thực tế sử dụng tính từ ở tiếng Việt, 
chúng ta có thể thấy rõ điều này, điển hình như cách nói: nhỏ nhỏ; bé bé; thấp thấp; 
xấu xấu; đẹp đẹp, to to; lớn lớn; béo béo; v.v. Cách nói này được sử dụng rất tự nhiên 
trong phong cách khẩu ngữ. Nhìn lại toàn bộ hệ từ láy trong thơ ở đây, ngoài một số 
trường hợp có thể phát hiện trong thơ Đường của Trung Quốc, trong thơ chữ Hán thời 
trung đại của Việt Nam (như trùng trùng, thanh thanh, hồng hồng...), thì hầu như 
những hiện tượng khác đều là hiện tượng không phổ biến, có phần “lạ hóa”.  Điều đó 
nói lên rằng, chủ thể sáng tạo ở đây đã sử dụng chữ Hán theo tập quán sử dụng tiếng 
Việt. Quá trình dịch chuyển, thẩm thấu từ nét nghĩa của những chữ Hán (vốn là vay 
mượn) ấy để tạo nên một hệ thống từ láy đặc trưng đã thể hiện rõ tâm lý, tập quán dân 
tộc trong cách nghĩ, lối nói của người Việt. Đây là điểm tích cực trong sáng tạo ngôn 
từ, làm cho ngôn từ có những sắc thái mới, gần gũi với tư duy và tập quán dân tộc, bởi 
vậy, nội dung diễn đạt thêm phần sắc thái biểu cảm. Sắc thái biểu cảm này sẽ được 
hình dung thêm qua việc tổ chức vần và nhịp của thơ.   
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4.2. Đặc điểm về thể thơ, vần thơ và nhịp thơ 
4.2.1. Sử dụng nhiều thể thơ   
Kết quả khảo sát cho thấy hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế có đủ loại 

thể cơ bản của văn học thời trung đại Việt Nam, bao gồm thất ngôn bát cú, thất ngôn 
tứ tuyệt, ngũ ngôn bát cú, ngũ ngôn tứ tuyệt của hệ thống loại thể Đường luật. Đây 
là thể thơ chiếm ưu thế với sự góp mặt lên đến 80%. Bên cạnh đó, có một số bài 4 
chữ, 5 chữ, 7 chữ ở thể cổ phong (cổ thể) và một số loại thể khác.  

- Thể thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) trên kiến trúc cung đình Huế có 143 bài, 
chủ yếu xuất hiện tại các công trình kiến trúc như điện Long An, lăng Thiệu Trị, 
lăng Đồng Khánh, Di Luân Đường và chùa Linh Mụ, được xác định là thơ của 
hoàng đế Thiệu Trị, nhiều bài trong số đó có ghi nhan đề. 

- Thể ngũ ngôn bát cú (5 chữ 8 câu) trên kiến trúc cung đình Huế có 76 bài, 
xuất hiện ở các công trình kiến trúc như Hưng Miếu, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu 
Trị, lăng Đồng Khánh, điện Long An và Di Luân Đường. 

- Thể thất ngôn tứ tuyệt hay còn gọi là thất ngôn tuyệt cú (7 chữ 4 câu) trên 
kiến trúc cung đình Huế có 276 bài xuất hiện ở các kiến trúc như Triệu Miếu, Hưng 
Miếu, Thế Miếu, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, điện Long An 
và Di Luân Đường.  

- Thể ngũ ngôn tứ tuyệt (5 chữ 4 câu) xuất hiện hầu hết ở các kiến trúc với 436 
bài xuất hiện ở các kiến trúc như Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Triệu Miếu, Thế Miếu, 
lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh và Di Luân đường.   

- Thể cổ phong (4 chữ / 5 chữ / 7 chữ, 5 câu, không lệ thuộc niêm luật, đối ngẫu) 
xuất hiện nhiều chủ yếu tập trung ở các miếu như: Triệu Miếu, Thế Miếu, Hưng Miếu. 
Thể cổ phong 7 chữ 4 câu xuất hiện rất khiêm tốn chỉ với 07 bài ở các kiến trúc như 
lăng Minh Mạng, điện Long An, Di Luân Đường.     

- Các dạng thể khác: ở một số trường hợp khác, thơ trên kiến trúc cung đình 
Huế còn tồn tại 10 bài (5 chữ gồm 12 câu, 14 câu, 16 câu) là những "biến thể" giữa 
cổ phong và đường luật. Nói "biến thể" vì hình thức của một bài thơ nhiều câu là đặc 
điểm của thể cổ phong (không hạn định số câu), nhưng ở đây trong các bài đều tồn 
tại những hình thức đối nhau thành từng cặp lại là đặc điểm của đường luật. Thể thơ 
dạng này xuất hiện 01 bài tại lăng Minh Mạng, 9 bài ở điện Long An, có thể xem 
đây là những biệt thể. 

Ngoài ra, ở điện Long An còn có 02 bài thất ngôn bát cú của vua Thiệu Trị. 
Nhưng đây là hai bài bát cú chơi chữ theo lối kỹ xảo với “mã khóa thể loại” có nội 
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dung là “dụng hồi văn thể kiêm liên hoàn, bình trắc tứ vận, đọc thành thất ngôn, ngũ 
ngôn, lục thập tứ chương” (dùng thể hồi văn kiêm liên hoàn, đọc thành thể thất 
ngôn, ngũ ngôn thành 64 bài), cũng là một thức dạng có tính biệt thể.     

Nhìn chung, có thể xem thể thơ trên kiến trúc cung đình Huế là bức tranh khái 
quát khá đầy đủ về các loại thể trong sáng tác thi ca thời Trung đại ở Việt Nam. 
Điều này cũng cho thấy các chủ thể sáng tạo đã làm chủ tất cả các loại thể thơ trong 
hoạt động sáng tác của mình. Tuy nhiên sự chú trọng lựa chọn các thể thơ có độ 
chênh khá cao về số lượng, điều này lại thuộc vào ý nghĩa thi pháp của các thể thơ.     

Trong thơ trên kiến trúc, việc lựa chọn thể thơ trong sáng tác của chủ thể sáng 
tạo là một thực tế có định hướng. Sự tồn tại hình thức thể loại đều có liên quan đến 
nội dung. Có thể khái quát bức tranh của thể loại của thơ trên kiến trúc thành hai tập 
hợp lớn: thể cổ phong (cổ thể) và đường luật (kim thể).   

Khảo sát nội dung, có thể thấy rằng, các bài thơ trên kiến trúc ở dạng thể cổ phong 
4 chữ (có số lượng câu khác nhau) là loại thơ phỏng theo Kinh thi, sử dụng tràn ngập 
nội dung kinh điển trong Kinh thi để khai triển nội dung chủ đề. Thực chất thơ ở dạng 
thể cổ phong 4 chữ trên kiến trúc là những khúc tán tụng nhằm đề cao, ca ngợi công 
đức của tiên đế, là những sử thi tưởng niệm công đức và cơ nghiệp của tiên tổ của các 
hoàng đế triều Nguyễn, rất gần với nhã, tụng trong Kinh thi. Bài cổ phong 66 câu ở lăng 
Dục Đức là điển hình về bản chất tán tụng thánh thần, tiên vương ở các miếu đường, 
nhiều lần mô phỏng hoặc nhắc lại các nội dung chủ yếu trong Tiểu nhã, Đại nhã, Chu 
Tụng của Kinh Thi. Ví như ngay ở 4 câu mở đầu: Cổ chung khâm khâm / Khánh quản 

thương thương / Lễ nghi tốt độ / Hưu hữu liệt quang (鼓鐘欽欽 /磬筦將將/ 禮儀卒度/ 

休有烈光: Trống chuông lanh canh / Khánh sáo êm đềm / Pháp độ nghi lễ / Sáng soi rực 

lên, LDĐ). Cả 4 câu đều liên quan đến nội dung ở Kinh Thi. Câu Cổ chung khâm khâm 
xuất xứ từ câu Cổ chung khâm khâm / Cổ sắt cổ cầm (Chiêng trống lanh canh / Đàn sắt 
đàn cầm) trong chương Cổ chung, Tiểu nhã, Kinh Thi; câu Khánh quản thương thương 
xuất xứ từ câu Chung cổ hoàng hoàng / Khánh quản thương thương (Chuông trống 
vang vang / Khánh sáo êm đềm) trong chương Chấp cạnh, Chu tụng, Kinh Thi. Hai câu 
còn lại cũng xuất xứ từ Tiểu nhã và Chu tụng của Kinh Thi. So sánh với Nhạc chương 
Thọ huy (trong Lễ tế miếu đế vương qua các đời) ở Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ 
cũng thấy có câu tương tự: Lễ nghi tốt độ / Minh tự cáo kiền / Quản khánh tương tương 
/ Đào cổ uyên uyên [71, tr.422].  

Tình hình ở các bài cổ phong 4 chữ (với 6 câu hoặc 8 câu) cũng phản ánh hiện 
tượng này. Có thể nhận thấy hình thức và nội dung của lối tán tụng trong các bài thơ 
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4 chữ ở đây rất giống với các bài nhạc chương (hay còn gọi là bài Thài) trong các ca 
từ của nhạc lễ gắn với các lễ tế dưới thời Nguyễn. Thử so sánh một đoạn trong 1 bài 
4 chữ 8 câu ở Thế Miếu và 1 bài nhạc chương Hàm hòa chi chương trong lễ tế ở 
Triệu Miếu:     

- Bài thơ ở Thế Miếu:   - Bài nhạc chương Hàm hòa chi chương: 
Minh minh hoàng khảo,  Minh minh hoàng tổ, 
Đế đức võng khiên.   Đức phối kiền khôn. 
Văn võ duy hậu,   Phong công vĩ liệt, 
Thông minh hiến thiên...  Thùy dự hậu côn...   
Rõ ràng sự giống nhau về tính chất cơ bản trên cũng nói lên rằng, đa số các bài 

thơ 4 chữ gồm các loại câu khác nhau trong thơ trên kiến trúc chính là các nhạc 
chương gắn với các lễ tế. Do vậy, loại thể 4 chữ này được chạm khắc tràn ngập ở 
các miếu (Triệu Miếu, Hưng Miếu, Thế Miếu). Cũng cần lưu ý thêm là, trong thư 
tịch Cổ học viên thư tịch thủ sách chép dưới thời Khải Định năm 1925 đã ghi nhận 
sự có mặt của loại thơ ca phỏng Kinh Thi. Đó là tác phẩm Thiệu Trị Hoàng huấn 
cửu thiên với tính chất là dựa vào thể cổ phong của Kinh Thi sáng tác lại thành 9 
chương của vua Thiệu Trị. Đây chính là cơ sở khi nghiên cứu xuất xứ của các bài 
thơ dạng thể 4 chữ phỏng Kinh thi trong thơ trên kiến trúc, khi có thể nhận thấy giữa 
chúng có một mối quan hệ về hình thức và nội dung khá rõ nét. 

Dạng thể cổ phong 7 chữ trong thơ trên kiến trúc xuất hiện không nhiều, nhưng 
cũng tạo nên những nét đặc sắc. Dạng này xuất hiện ở các bài gắn liền với tả cảnh, ít 
nhiều tạo dấu ấn ghi tình cảm riêng của chủ thể sáng tạo. Không hệ lụy nhiều với 
các hình thức đăng đối, cân xứng hài hòa nên các chiều kích giải bày có phần thoáng 
đạt hơn. Ví dụ như bài thơ này ở điện Long An: 

Tam thôi lễ túc giá ngôn hoàn,   Ba đường đúng lễ về xa giá,   
Mật nhĩ cung viên vãng phản nhàn.  Gần sát hoàng cung lui tới nhanh. 
Cựu để lai lâm thi trấp nhị,    Chốn cũ đến gần thơ vẫn thiếu 
Dân nham trù biện thượng thiên ban.  Còn bao công việc để lo dân. 
Đối với các bài này, tuy là cổ phong, ít chú trọng đăng đối, nhưng tâm lý sáng 

tạo của tác giả vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của mẫu hình đăng đối, 
đặc biệt là về hình thức. Trong hiệp vận bằng trắc, vẫn là khuôn mẫu của đường luật 
với những quy định nghiêm ngặt của tính chất cân xứng âm thanh. Điều này cũng 
diễn ra tương tự ở những bài 5 chữ, nhiều câu (từ 12 đến 14 câu). 
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Ở phần trên, chúng tôi phân dạng thể 5 chữ nhiều câu ở mục "dạng thể khác" 
mà không phân ở mục "thơ cổ phong" vì lý do đã giải thích là trong các bài thơ vẫn 
tồn tại quy tắc đối của đường luật, trong khi mà đối ngẫu không phải là đặc điểm của 
cổ phong. Xuất hiện tuy không nhiều, nhưng 9 bài ngũ ngôn nhiều câu ở lăng Minh 
Mạng và điện Long An cũng có tạo nên sự đặc sắc riêng.  

Nếu như đường luật là một hệ thống cấu trúc được tổ chức chặt chẽ, rõ ràng, một 
thế giới khép chặt của điển phạm (với luật bằng trắc, với đối ngẫu, với niêm vận, với 
số chữ, với số câu), thì các bài thơ ngũ ngôn có nhiều câu được xem như sự giải 
phóng khuôn khổ để mở rộng cảm xúc. Nếu như cổ phong là một hệ thống không có 
luật nhất định, không hạn định số câu, co giãn linh hoạt trong số chữ, trong gieo vần, 
thì các bài thơ ngũ ngôn nhiều câu lại tự ràng buộc trong quy tắc đối ngẫu, quy luật 
bằng trắc để bày tỏ tính điển phạm của cách thức tổ chức mang tính điển lệ. Ví dụ qua 
một bài tượng trưng, bài 14 câu ở lăng Minh Mạng (xin xem toàn bài ở Phụ lục 1): 

Quốc khánh thời phương thái,9  Đất nước mừng vận mới,  
  

Chính bình dân nãi hòa.  Chính trị hòa dân an.  
Thi uy trừ ngoại hoạn,   Uy bền ngừa mối họa, 
Phu giáo trật nam ngoa.  Giáo hóa việc mùa màng10. 
Chọn thơ cổ phong để miêu tả cuộc sống, các bức tranh sinh hoạt của dân 

chúng, của thiên nhiên hiện lên trong thơ trên kiến trúc rất chi tiết, cụ thể, gắn với 
những không gian cụ thể, những sự việc cụ thể khác với bản chất ước lệ, tượng trưng 
trong thơ luật thi. 

- Thơ trên kiến trúc tồn tại qua các loại thể trong hệ thống thơ Đường luật là 
chiếm ưu thế với hơn 80% số lượng. Đặc điểm của Đường luật thể hiện qua các mối 
quan hệ giữa các yếu tố như đã nêu đã cho thấy tính chặt chẽ, khuôn mẫu của thể 
thơ. Do vậy, khác với cổ phong, Đường luật bó buộc, hạn định trong một "không 
gian" định sẵn với quy định nghiêm ngặt nên "chỉ thích dụng trong việc thể hiện tâm 
tính sâu lắng trầm tư của con người vũ trụ" [22, tr.190].  

Con người xuất phát từ một không gian hạn định của thể thơ (trong 8 câu, các 
quy tắc bằng trắc, đối ngẫu, niêm luật...) nhưng vẫn có khả năng chuyển tải cả vũ trụ 
vô cùng dung chứa trong câu chữ. Đi từ không gian hữu hạn của luật thi đến cái vô 

                                           
9 Thái: vận tốt cũng là thái bình. Thái ở đây còn là một khái niệm liên quan đến Kinh Dịch, quẻ 

Thái mở ra vận tốt (xin xem thêm chú thích số 51 ở Phụ lục 1). 
10 Nguyên văn là Phu giáo trật nam ngoa. Ý chỉ sự giáo hóa cho dân về ý thức thời tiết để tính 

nông vụ (xin xem thêm chú thích số 243 ở Phụ lục 1). 
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hạn của đối tượng miêu tả là một quá trình phản ánh ý nghĩa của thi pháp thể loại. Đó 
là dùng những mối quan hệ nội tại để tương tác với khách thể bên ngoài, cấu trúc khép 
kín nhưng nội dung không không khép kín, mà hô ứng, tương liên với ngoại vật. Thơ 
trên kiến trúc cung đình sử dụng cách thức đó để bày tỏ, để chiêm cảm về khách thể 
tri nhận. Với bản chất như vậy nên tác giả cực kỳ chú ý đến câu kết của bài thơ, câu 
kết trong bài thường có tính vừa chốt lại vừa mở ra tạo thành tuần hoàn, luân chuyển: 

Kỷ hồi vô hạ nhật / Đắc vũ vị lai lâm / Bát thúy hà phiên cái/ Trừu thanh liễu phiền âm 

/ Dã tri tiêu thử khí / Nan đắc địch phiền khâm /  Thời nhược niên phong lạc /  Dân tâm tức 
ngã tâm  (Bấy nay không ngày rỗi / Gặp mưa đến đây mà / Lá thắm sen nghiêng ngửa Chồi 
non liễu la đà  / Biết tiêu dần oi bức / Khó mờ nỗi lo xa / Tiết thuận vui trúng vụ / Lòng dân 
tức lòng ta, LMM, xin xem thêm ở phục lục 1). 

Sau những miêu tả về thiên nhiên, về cảm nghĩ, đến câu cuối cùng, cái khoảnh 
khắc "tức" (chính là, ngay tức thì) vừa có tính phiếm chỉ về tính chất, vừa có tính 
phiếm chỉ thời gian đó là sự trổi dậy của trách nhiệm đấng bậc: dân tâm tức ngã tâm. 
Chỉ một chữ "tức" mà đã làm cho ý thơ chuyển động theo một hướng khẳng định, 
con người đấng bậc đáu đáu về thời tiết, về mùa vụ, cùng chung niềm lo nghĩ với 
muôn dân. Bởi vậy nên: Tầm thường bất túc lao đề vịnh / Tuế nẫm liên chương hảo 

bút huy (尋常不足勞題咏/歲稔連章好筆揮: Việc thường chẳng phí thơ ngâm 

vịnh / Mùa vụ bội thu bút múa tràn, ĐLA ). 
Những khoảnh khắc thức nhận này không hiếm trong thơ trên kiến trúc. Quan 

sát, chiêm ngắm thiên nhiên, nhận định thiên nhiên, để rốt cuộc vẫn ý thức rằng, thế 
giới muôn vật chuyển động, khó có thể nắm bắt, hiểu cho hết ngọn ngành: Không 
minh trừng lựu trọc / Lãng thiếp triệt vân âm / Viễn muội tuy trình hiện / An tri tận thiển 

thâm (空明澄溜濁 /浪貼徹雲陰 /遠昧雖呈現 /安知盡淺深 : Trời cũng có 

trong, đục / Sóng áp mây tận cùng / Mờ, xa tuy hiện diện /  Đâu biết tận sâu nông, LMM). 
Cái sự "tận thiểm thâm" (tận nông sâu) của hữu thể hay vô thể không ai biết 

được sự tận cùng, sự rõ ràng của nó, đó có thể xem là một định đề triết lý. Hầu như 
tất cả các bài Đường luật trong thơ trên kiến trúc đều có câu kết làm bật chủ đề 
muốn trao gửi của tác giả. Câu kết mang vác cả tứ thơ, hàm súc, cô động sau những 
gì đã trải ra ở các câu trước. Câu kết do vậy trở thành lõi nội dung, thu hút sự chú 
trọng của chủ thể sáng tạo, sự chú ý của đối tượng tiếp nhận. 
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 Bên cạnh thể Đường luật 8 câu, thể Đường luật tứ tuyệt là sự biểu hiện tập trung 
nhất của hệ thống thơ trên kiến trúc với số lượng lên đến 436 bài ngũ ngôn tứ tuyệt và 
276 bài thất ngôn tứ tuyệt. Ưu thế của thể loại ngũ ngôn tứ tuyệt là ngắn gọn súc tích, dễ 
nhớ, dễ chuyển tải những nội dung như bày tỏ quan điểm, ý chí, công bố những nội dung 
mang tính tuyên ngôn. Thể loại ngũ ngôn tuyệt cú được vận dụng tối đa để phục vụ tính 
chất ngôn chí như vậy. Điều này thể hiện rất rõ ở đa số các bài thơ chạm khắc trên điện 
Thái Hòa, Thế Miếu, lăng Minh Mạng, lăng Đồng Khánh. Ở đây xin chỉ trưng dẫn một ví 
dụ (xin xem hàng loạt ví dụ khác ở phụ lục 1), bài thơ ở vị trí trung tâm điện Thái Hòa: 

Văn hiến thiên niên quốc, 文獻千年國  Nước ngàn năm văn hiến, 

Xa thư 11 vạn lý đồ.   車書萬里圖  Thống nhất toàn giang san. 

Hồng Bàng12 khai tịch hậu, 鴻庬開闢後  Thuở Hồng Bàng mở đất, 

Nam phục nhất Đường Ngu.13 南服一唐虞  Đã thịnh trị trời Nam. 

Bài thơ là sự khẳng định có tính tuyên ngôn, tuyên bố về truyền thống văn hiến 
của Đại Nam bấy giờ. Ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ nhưng cũng không kém phần hùng 
hồn, trang trọng của một lời tuyên bố cùng trăm họ, với lân bang về truyền thống 
quốc gia, về hưng thịnh triều đại. Ưu thế của ngũ ngôn tứ tuyệt bởi vậy mà được đề 
cao trong quá trình lựa chọn loại thể trong sáng tác của con người vũ trụ đề cao thiên 
mệnh, con người xã hội coi trọng đạo đức thời bấy giờ.  

Tựu trung, trong thơ trên kiến trúc, thể cổ phong tồn tại tập trung chủ yếu ở dạng 
thơ 4 chữ nhiều câu, 5 chữ nhiều câu và một số ít bài 7 chữ 4 câu. Tuy ít bị lệ thuộc 
vào luật thi, nhưng thói quen thẩm mỹ của chủ thể sáng tạo đã tạo nên nét riêng cho 
thể loại cổ phong này, điển hình cao nhất là tính đăng đối trong thơ. Loại thể này thể 
hiện đậm nét qua các nội dung tán tụng thần tích, công lao tiền nhân, gắn bó với nhạc 
chương nơi giao miếu; ngợi ca đất nước thịnh trị, bày tỏ hứng khởi trước chế độ thanh 
bình, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, v.v. Nếu như thể cổ phong được sử dụng để miêu 
tả cụ thể về sự vật, hiện tượng, chủ yếu để bày tỏ tình cảm, thì ở các thể luật thi lại sử 
                                           

11 Xa thư: chỉ sự thống nhất (xin xem thêm ở phần phụ lục). 
12 Hồng Bàng: Theo huyền sử Việt Nam thời thượng cổ đại, thời Hồng Bàng được tính từ năm 

2879 đến năm 258 TCN. Bấy giờ gọi là nước Văn Lang (文郎) với 18 đời vua Hùng (theo Việt Nam 
sử lược của Trần Trọng Kim). 

13 Đường Ngu: Trong thuyết sử Trung Quốc, thời Ngũ đế, có nhiều triều đại thịnh trị với sự cai 
trị của những vị anh quân, điển hình như vua Nghiêu (thời Đường), vua Thuấn (thời Ngu), vua Vũ 
(thời Hạ). Gắn liền với tên tuổi của những bậc anh quân này là nhiều câu chuyện ca ngợi về đức tài 
của họ. Do đó, thơ trên kiến trúc khi nhắc đến các chữ Đường (唐), Ngu (虞), Hạ (廈), Nghiêu (堯), 
Thuấn (舜), Vũ (禹) v.v. có hàm chỉ sự thịnh trị của đất nước với chính sách đường lối cai trị sáng 
suốt của triều Nguyễn. 
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dụng để khái quát, ước lệ sự vật, hiện tượng nhằm bày tỏ ý chí, quan điểm, tất nhiên 
bày tỏ tình cảm vẫn tồn tại nhưng mục đích cuối vẫn là ngôn chí, tạo nên "hành động 
ngôn ngữ", gắn với hệ thống quan niệm về lý tưởng thẩm mỹ đương thời. Điều này 
một lần nữa cũng được bộc lộ qua cách thức tổ chức vần và nhịp trong thơ.  

4.2.2. Vần thơ và nhịp thơ 
Vần thơ là những chữ có hệ thống nguyên âm giống nhau / hoặc gần giống nhau, 

được sử dụng để tạo âm điệu trong thơ. Đây là một quy luật để nối các câu trong bài 
thơ với nhau. Vần được dùng để nối câu, gieo vào chữ cuối cùng của câu thơ. Có hai 
loại vần: vần bằng/ bình tương ứng với các chữ thuộc hệ thống không dấu, dấu huyền; 
vần trắc tương ứng với các chữ thuộc hệ thống dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng.  

 Đại đa số, các bài thơ trên kiến trúc đều được cấu trúc theo vần bằng, chỉ có 
05 bài là vần trắc ở thể ngũ ngôn. Vần bằng trong thơ thường tạo nên cảm giác mềm 
mại, uyển chuyển, tạo nên sắc thái nhẹ nhàng, tha thiết, ví dụ: 

Hồng đồ chiêu hữu vĩnh,  鴻圖昭有永  Cơ đồ muôn đời vững, 

Phụng lịch bảo vô cường.  鳳曆保無彊  Năm tháng giữ muôn đời. 

Đại địa bồi cơ chỉ,   大地培基址  Đất rộng bồi cơ nghiệp, 

Hoằng tài tác đống lương.  宏材作棟樑  Có nhân tài khắp nơi. 

Bên cạnh đó, vần trắc cũng tạo được cảm giác xao động, tạo được sắc thái 
phấn chấn, hưng phấn hoặc gắn với ý đồ nhấn mạnh, ví như: 

Nhật nhật hỷ hoà thanh,  日日喜禾青   Ngày ngày vui lúa xanh, 

Thời thời ưu lạo giáng.  時時憂潦降  Giờ giờ lo mưa lũ.  

Nhược năng sơn thủy khuy, 若能山水虧   Nếu điều tiết núi sông,  

Khả tất thương sương mãn. 可必倉箱滿   Nhất định đầy lúa trữ. 

Hoặc đây là một kiểu cấu trúc vần trắc nhằm vào mục đích tạo cảm giác day dứt, lo lắng: 

Thuân tuần mẫn mục đê,  逡旬憫牧胝  Lo vết chai mục đồng,  

Bạt thiệp bì ngưu thác.  跋涉疲牛跅  Theo bóng trâu lặn lội.  

Cánh phục nậu điền nê,  更復耨田泥  Vừa cày ở ruộng sâu,  

Bất đồ canh thổ tháp.   不徒耕土塌  Lại bừa cao khắp lối.  
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Nói chung, thơ trên kiến trúc có sự ổn định rất cao trong tổ chức vần thơ, mà ở 
đây hầu hết các bài thơ đều cấu trúc theo vần bằng, điều này cũng là một điểm đáng 
chú ý, phản ánh được bản chất quy thức, điển lệ trong quan niệm sáng tạo của chủ thể.   

Bên cạnh vần thơ là nhịp thơ. Nhịp thơ là phương thức tạo tiết tấu, điệu thơ. Thơ 
trên kiến trúc có sự tạo nhịp mang tính ổn định khá cao. Dòng thơ thường được chia 
thành từng vế, mỗi vế tương ứng với một ý nghĩa nào đó, thường là một ý nghĩa trọn 
vẹn. Chính cái ý nghĩa đó vô hình trung sẽ tạo nên "ranh giới" để ngắt nhịp. Thơ chữ 
Hán không có dấu câu, nên ý nghĩa của mỗi vế chính là ranh giới để xác định nhịp thơ. 

Ở thể thơ ngũ ngôn (5 chữ) của thơ trên kiến trúc là nhịp 2/3 (chẵn trước, lẻ 
sau), ví dụ: 

Thu quang /  hà xứ thị,  秋光何處是  Chốn nào mùa thu rực, 

Ngọc vũ / lãng  tam viên14. 玉宇朗三垣  Vũ trụ sáng Tam viên.  

Càn tượng /  phân minh liệt, 乾象分明列  Thiên tượng phân biệt rõ, 

Nhân văn  / cửu viễn tồn.  人文久遠存  Nhân văn mãi vững bền. 

Ở thể thơ thất ngôn (7 chữ) của thơ trên kiến trúc là nhịp 4/3 (cũng chẵn trước, lẻ 
sau), ví như ở bài tứ tuyệt: 

Giang sơn củng ấp/ văn minh địa,  江山拱揖文明地 Giang sơn ôm trọn đất văn minh, 

Khuê bích xu tường/ lễ nghĩa môn. 圭璧趨翔禮義門  Khuê bích hai sao cửa lễ nhân. 

Bính bính hoàng du/ chiêu vũ trụ,  炳炳皇猷昭宇宙  Vũ trụ đạo vua ngời chói lọi, 

Dương dương hạo khí / mãn càn khôn. 洋洋灝氣滿乾坤  Đất trời hạo khí ngập mông mênh. 
Tình hình này cũng diễn ra ở tất các các bài bát cú trong thơ trên kiến trúc.  
Cách ngắt nhịp 2/3 (ở thể thơ 5 chữ) và ngắt nhịp 4/3 (ở thể thơ 7 chữ) trong 

thơ trên kiến trúc đã thành khuôn mẫu có tính cố định. Điều này phản ánh thơ trên 
kiến trúc tuân thủ chặt chẽ của tiết tấu Đường luật. Phân tích tiết tấu trong thơ 
Đường, tác giả Nguyễn Thị Bích Hải nhấn mạnh: “Cách ngắt nhịp chẵn / lẻ (âm / 
dương) này là cố định, hầu như không có ngoại lệ, khiến cho âm dương xen kẽ, chẵn 
lẻ luân chuyển nhịp nhàng và hài hòa” [22, tr.186]. Người xưa quan niệm số lẻ 1-3-
5-7-9 là số dương, là số sinh; số chẵn 2-4-6-8 là số âm, là số tử, nên cũng có thể thấy 
cấu trúc chẵn / lẻ trong ngắt nhịp thơ cũng phản ánh được quan niệm về vũ trụ, đó là 
sự phản ánh mô hình âm dương, tuần hoàn theo quy luật Âm tiêu / dương trưởng hậu 
                                           

14 Tam viên: Thiên văn học cổ chia bầu trời thành các khu vực khác nhau. Ba khu vực ở giữa là Tam Viên 
(gồm các sao Tử Vi Viên, Thái Vi Viên, Thiên Thị Viên, tiếp đó là vòng của Nhị thập bát Tú). 
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(陰 消 陽 長 候: Sau âm tiêu, dương trưởng, ĐTH). Âm dương (chẵn / lẻ)  gắn bó 

mật thiết với nhau, vận động và chuyển hóa cho nhau, khi âm phát triển đến cùng 
cực thì chuyển thành dương, dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành âm. 
Một bài thơ từ câu đầu đến câu kết là một chuyển động tuần hoàn theo nhịp: chẵn /lẻ 
/ chẵn /lẻ... nối nhau vận động liên tục, luân chuyển thành vòng khép kín. Do vậy, có 
thể cho rằng, tính ổn định tuyệt đối trong nhịp thơ đã phản ánh phần nào hình thức 
có "tính quy phạm" trong tổ chức ngôn ngữ thơ ở đây. 

Bên cạnh những đặc điểm nổi bật từ thi pháp biểu hiện thông qua các hình thức 
ngôn ngữ cũng như tổ chức vần, nhịp, thơ trên kiến trúc còn có sự hô ứng của nhiều 
biện pháp nghệ thuật đặc sắc, phản ánh rõ năng lực ngôn từ của chủ thể sáng tạo.  

4.3. Các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu 
Trong thơ trung đại nói chung cũng như trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế 

nói riêng, việc vận dụng linh động nhiều phương thức biểu hiện trong trình bày và 
diễn đạt là một quy luật. Chúng có vai trò quyết định chất lượng nội dung và quy 
định nghệ thuật của tác phẩm. Do vậy, khi nghiên cứu hệ thống thế giới nghệ thuật 
của tác phẩm, nhất là về mặt nghệ thuật ngôn từ không thể không nói đến các đặc 
điểm của phương thức biểu hiện, mà trong đó các biện pháp nghệ thuật là điều 
không thể bỏ qua trong quá trình nghiên cứu. 

4.3.1. Đa dạng cách thức so sánh 
So sánh (hay còn gọi là tỉ dụ) là việc trực tiếp đối chiếu hai đối tượng có cùng 

một thuộc tính nào đó (thuộc tính giống nhau) nhằm biểu hiện một cách hình tượng 
về phẩm chất bên trong của một đối tượng. Khác với so sánh logic chỉ mang tác 
dụng nhận thức, so sánh tu từ còn thực hiện chức năng biểu cảm với những quan hệ 
thẩm mỹ nhất định. So sánh ngầm là kiểu so sánh không xuất hiện từ so sánh do tính 
chất cố định, cân đối và sự cố định của kết cấu. Hình thức này thường xuất hiện 
trong ngôn ngữ thơ, thành ngữ, tục ngữ. Biện pháp so sánh là một phương thức miêu 
tả sự vật, hiện tượng giàu biểu cảm để hình dung được sự vật, sự việc đề cập tới.  

Thơ trên kiến trúc cung đình Huế có 159 lần dùng từ để so sánh, trong đó thị 

(是 là, 60 lần); như (如 ví như, 67 lần); tỉ (比 tựa như, 17 lần); tự (似 giống như, 15 

lần). Nhiều trường hợp vế được so sánh là một khúc xạ, hình thành trên một tiền giả 
định đã được khẳng định, hiệu quả so sánh chính là hiệu quả do hình ảnh mà ngôn 
ngữ tạo nên.    
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- Dùng từ so sánh thị (是 ): Khởi đạn tiêu lao kỳ đại hữu / Tứ thôi phương thị 

khuyến nhân yên (豈 癉 憔 勞 祈 大 有 / 四  推 方 是 勸 人 焉: Há đâu sợ mệt nhọc 

vì cầu được mùa /  Bốn đường [ta] cày là để khuyên mọi người vậy, ĐLA);  Thời 

điều lượng thị khả thư niên (時 調 諒 是 可 書 年:  Thời tiết điều hòa đoán chừng là 

năm được mùa, ĐLA); v.v 

- Dùng từ so sánh như (如): Quỳnh ba đóa đóa như ngân thụ / Ngọc biện hàng 

hàng nhược tuyết bình (瓊 葩 朶 朶 如 銀 樹 /玉 瓣 行 行 若 雪 屛: Hoa xinh từng 

đóa như bạc treo trên cây / Cánh ngọc từng hàng tựa bình phong tuyết, LMM); Đài 

tạ như tân hội / Trì đường liễu hướng vinh (臺 榭 如 新 繪 / 池 塘 柳 向 榮: Đài tạ 

như thêu nên màu mới mẽ / Bờ ao, rặng liễu hướng đến tươi tốt, LĐK); v.v. 

- Dùng từ so sánh tỉ (比): Lương ngọc tỉ quân tử / Trác thành ý vị thâm (良 玉 

比 君 子/ 琢 成 意 味 深: Ngọc tốt tựa như người quân tử / Một khi mài dũa thành thì 

ý vị thâm sâu, HM); Chưng thường quang Hạ tự / Cơ mệnh tỉ Chu long (蒸 嘗 光 夏 

祀 / 基 命 比 周 隆: Tế tự mùa đông, mùa thu sáng ngang nhà Hạ / Cơ nghiệp tựa như 

thời Chu thịnh trị, Tr.M); v.v 

- Dùng từ so sánh tự (似): Đế đức như xuân dục/ Thần tâm tự thuỷ thanh (帝 德 如 

春 育/ 臣 心 似  水 清/文 修 浮 一 德/ 琬 琰 炯 箴 銘): Đức của vua như mùa xuân hoá 

dục / Tấm lòng của bề tôi như dòng nước trong, ĐTH); Tĩnh luyện tình ba tự kính liêm / 

Kim lân hoạt bát thích phù tiềm (靜 練 晴 波 似 鏡 奩 / 金 鱗 活 潑 適 浮 潛: Mặt sóng 

trong suốt tựa như tấm rèm gương / Cá vàng nhanh nhẹn nổi lên, lặn xuống, ĐLA); v.v. 
Biện pháp so sánh trong nhiều câu thơ đã tạo ra được những hình ảnh sinh 

động, những tính chất khái quát có sức gợi, mở rộng trí tưởng tượng của đối tượng 
tiếp nhận. Câu thơ vì vậy mà trở nên cô đọng, hàm súc. Bên cạnh tác dụng giúp con 
người nhận thức, các kiểu so sánh này không chỉ có chức năng tạo hình, biểu cảm, 
có khả năng tái hiện đối tượng được so sánh bằng hình ảnh sinh động, giàu tính thẩm 
mỹ, mà còn cao hơn, bày tỏ được thái độ đánh giá của chủ thể sáng tạo.  

 Một điều đáng nói khác là trong ngôn ngữ thơ trên kiến trúc, biện pháp so sánh 
xuất hiện ở nhiều trường hợp đã không viện đến những từ dùng để so sánh trong chữ 
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Hán như đã nêu. Nhiều so sánh được xác lập không thông qua các từ để so sánh, chúng 
được ẩn trong hai vế: vế được so sánh và vế so sánh. Điều này cũng dễ hiểu, nhất là đối 
với các trường hợp thơ ngũ ngôn tứ tuyệt chỉ gói gọn trong 20 chữ, thì chủ thể sáng tạo 
phải chấp nhận thực tế này như một giải pháp “tiết kiệm”. Hiện tượng này khá phổ biến 
trong diễn đạt của ngôn ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế, thử xét một vài ví dụ: 
Tiêm tiêm thượng ấu hài/ Tiết tiết dĩ nan tồi/ Hàm tác lăng vân thế/ Hậu sinh khả uý tai/ 

(纖 纖 尚 幼 孩/節 節 已 難 摧 /咸 作 凌 雲 勢/ 後 生 可 畏 哉): Nho nhỏ non tơ 

[như] một đứa trẻ/ Từng nhánh nhỏ trên cành tưởng khó mà vươn lên/ [Nhưng] tất cả 
làm nên cái thế vượt lên mây/ Hậu sinh đáng sợ thay, ĐTH). Bài thơ này miêu tả một 
chồi non đang vươn lên, nhưng lại gửi gắm một triết lý nhân sinh về lẽ tồn tại của cuộc 
đời. Hình ảnh “tiêm tiêm thượng” đặt trong sự tương quan với “ấu hài” là một so sánh 
hai tính chất có cùng thuộc tính: nhỏ nhắn, non tơ, còn nhỏ. Có nhiều trường hợp sử 
dụng biện pháp so sánh như vậy trong thơ trên kiến trúc: Sơn hà hồi ngọc lũy/ Kim bích 

diệu dao cung (山 河 迴 玉 疊/ 金 碧 耀 瑤 宮: Núi sông quanh co [tựa] bờ lũy bằng 

ngọc / [Giống như] châu báu sáng cả cung ngọc, ĐTH); Hồng đồ thiên tịnh đại/ Minh 

đức nhật duy tân (洪 圖 天 並 大/ 明 德 日 維 新: Cơ đồ to lớn [ví như] trời vĩ đại / 

Đức sáng ngày càng duy trì cái mới, LMM); Hoàng kỷ hương hệ tán / Đối khách tửu 

tần thiêm (黃 几 香 系 散 / 對 客 酒 頻 添: Trên chiếc ghế vàng hương tỏa [như] sợi tơ 

/ Đối diện khách rót thêm rượu, LĐK); v.v. 
 Những kiểu so sánh này vừa dễ lại vừa khó phát hiện. Dễ phát hiện ở chỗ là 

khi chúng ta xác định được những thuộc tính gần giống của hai vế so sánh; khó ở 
chỗ là các vế so sánh bị đảo lộn, sắp xếp trong một quy tắc hiệp vần nhất định. 
Trường hợp sau là rất khó để phát hiện: Ngự uyển thần tiên quả / Xuân thiên phương 

diễm hoa / Phong lai phiêu giáng tuyết / Nhật xuất miện đan hà (御 菀 神 僊 果/ 春 

天 芳 豔 花/ 風 來 飄 絳 雪/ 日 出 冕 丹 霞): Những quả thần tiên ở vườn ngự uyển 

/ Hoa đẹp thơm ngát cả trời xuân / Gió đến nhẹ nhàng mang theo tuyết đỏ / Mặt trời 
lên những ráng đỏ [như] cái vương miện, ĐTH). Cảnh mùa xuân trong bình minh lên 
được kết thúc bằng hình ảnh của “nhật xuất” (mặt trời mọc), của “miện” (vương 
miện), của “đan hà” (cái ráng mây màu đỏ) với một trật tự như vậy thì rất khó để xác 
định phép so sánh. Ở đây, cần xác định đúng đắn đối tượng so sánh và đối tượng được 
so sánh. Nếu theo trật tự từ, hiểu là: mặt trời mọc như cái vương miện (trên những) 
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ráng mây màu đỏ, thì câu thơ bị giảm về giá trị nghệ thuật, “ráng mây màu đỏ” trở 
thành “nét dư” không cần thiết. Do vậy, cách hiểu: mặt trời lên, những ráng đỏ (như) 
cái vương miện là hợp lý (lần lượt các đối tượng được nói đến xuất hiện: mặt trời làm 
nên hiện tượng ráng mây đỏ, ráng mây đỏ  tiếp tục làm nên hình tượng chiếc vương 
miện, đó cũng là logic của tư duy: từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. 

 Rõ ràng, do đặc thù của độ dài văn bản, nên việc “nén nghĩa” trong những 
kiểu so sánh trên đã làm cho ngôn từ trở nên khó hiểu với những ý tứ xa xôi, khó 
nắm bắt. Thành thử để hiểu được những trường hợp như thế, đòi hỏi cần phải viện 
đến “sự nhạy cảm” thơ ca. Các kiểu so sánh trong ngôn ngữ thơ trên kiến trúc cung 
đình Huế do vậy ngoài việc thể hiện biểu cảm trong các mối quan hệ thẩm mỹ, thì 
các lối so sánh ngầm được sử dụng như một giải pháp “tiết kiệm” do quy định về số 
lượng chữ trong một bài thơ.  

 Ở đây, chúng tôi đề cập đến phương tiện này như một hiện tượng phổ biến của 
ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Quan trọng là hướng đến 
mục đích: tìm ra quy luật và xác định đúng đắn biện pháp so sánh trong ngôn ngữ thơ 
ở đây sẽ góp phần quan trọng cho việc nghiên cứu và dịch thơ đối với hệ thống thơ ca 
tồn tại trên kiến trúc cung đình Huế nói chung.  

4.3.2. Tạo nghĩa mở rộng hoán dụ 
Biện pháp hoán dụ là lấy tên gọi của đối tượng này để “lâm thời” biểu thị đối 

tượng khác dựa trên cơ sở về mối quan hệ liên tưởng lô-gic khách quan giữa hai đối 
tượng. Đây thực chất cũng là sự so sánh, chỉ sử dụng một vế tồn tại trên lời nói, đó 
là đối tượng so sánh, còn vế không tồn tại trên lời nói, bị ẩn giấu là đối tượng được 
so sánh. Điều đặc biệt là, giữa hai đối tượng này đều phải có mối liên hệ bản chất tất 
nhiên, đó là các mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả, giữa hình thức và nội 
dung, giữa cái chung và cái riêng, giữa cái bộ phận và cái toàn thể; giữa cái chứa 
đựng và cái được chứa đựng. 

 Ngôn ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế điển hình cho phương thức hoán 
dụ. Nhiều từ ngữ được sử dụng phương thức này thực hiện trên cơ sở chuyển nghĩa 
của từ dựa vào sự gần nhau của các đối tượng, sự vật. Hoán dụ trong thơ trên kiến 
trúc cũng biểu hiện những đặc điểm trong cách vận dụng trong ngôn ngữ thơ, nhưng 
ở đây, nó rất khó phát hiện và nhiều khi không nhận diện được bản chất hoán dụ 
trong đối tượng thì ý thơ, câu thơ sẽ trở nên mơ hồ, khó hiểu. Cách dùng hoán dụ ở 
đây khá linh hoạt, chẳng hạn: Thanh thanh thùy thuý mạc/ Diệu diệu quải kim luân 

(青 青 垂 翠 幕/ 曜 曜 掛 金 輪: Đám mây biêng biếc rủ xuống/ Mặt trời rực rỡ treo 
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lên, ĐTH).  Ở đây, thùy thúy (cái rèm xanh biếc) có các các thuộc tính phẳng, có 
màu xanh biếc là một cách hoán dụ để chỉ đám mây xanh / quải kim luân (cái vòng 
vàng chói sáng) có các thuộc tính tròn, màu vàng chói là một cách hoán dụ để chỉ 
mặt trời, thể hiện những mối liên hệ về những bản chất tất nhiên. Do vậy, toàn bộ 
bài thơ được đặt trong những quan hệ ngữ nghĩa thống nhất: Đám mây biêng biếc rủ 
xuống/ Mặt trời rực rỡ treo lên / Bốn bề đồng nội thâm nghiêm màn sương cuốn/ 
Chín tầng trên sương móc dày mới mẻ. Hoán dụ này thể hiện mối liên hệ giữa tính 
lô-gic khách quan giữa hai đối tượng.  

Thơ trên kiến trúc xuất hiện nhiều trường hợp hoán dụ được sử dụng nhiều lần 
có xu hướng trở thành phép chuyển nghĩa tượng trưng. Chẳng hạn như ở các trường 
hợp phổ biến: 

- Nhất đường:  Nhất đường canh hỉ khởi (一 堂 賡 喜 起: Triều đình  nối nhau 

vui vẻ dậy lên, ĐTH); Ấp tốn nhất đường trung (揖 遜 一 堂 中: Vái chào khiêm 

cẩn cả triều đình, ĐTH); Nhất đường Chu lễ nhạc (一 堂 周 禮 樂: Lễ nhạc của triều 

đình như thời nhà Chu, ĐTH); Nhất đường phu hỉ khởi (一 堂 孚 喜 起: Triều đình  

tin tưởng vui vẻ dậy lên, ĐTH); Dần cung hiệp nhất đường (夤 恭 協 一 堂: Cung 

kính hòa hợp cả triều đình, DLĐ); v.v. Ở đây, nhất (một), đường (nhà lớn, cung điện) 
xuất hiện trong bối cảnh về những sinh hoạt chính trị của triều đình trong các bài thơ 
nên tổ hợp nhất - đường này được dùng để chỉ về triều đình, biểu hiện phép cải dung, 
chỉ cái chứa đựng thay cho vật chứa đựng. Nó không chỉ thể hiện “cái tên gọi, cái hình 
thức” có tính định danh của đối tượng miêu tả, mà còn hướng đến việc xác lập, khẳng 
định “cái thuộc tính, cái bản chất” của đối tượng được miêu tả, chúng ta có thể hiểu: 
nhất đường - một nhà - triều đình - đoàn kết, vừa hoán dụ, vừa ẩn dụ rất hiệu quả. 

- Y quan: Y quan diệu thái hà (衣 冠 耀 彩 霞: Muôn quan rạng rỡ thêm cả ráng 

mây sáng, ĐTH); Y quan bái tử thần (衣 冠 拜 紫 宸: Muôn quan đều chầu lạy cung 

vua, ĐTH); Minh đường hấp tập Hán y quan (明 堂 翕 集 漢 衣 冠: Minh đường tụ 

họp đầy đủ các quan như thời Hán, Th.M);  Sum nghiêm kinh tế y quan liệt (森 嚴 經 

濟 衣 冠 列: Đông đảo hàng lối muôn quan đứng chầu, ĐLA), v.v. Ở đây, y (cái áo); 

quan (cái mũ) xuất hiện trong bối cảnh là không gian của hoàng cung trong các bài thơ, 
nên tổ hợp y - quan này đã được dùng để chỉ về các quan lại trong triều đình. Lối dùng 
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này đơn giản nhưng có giá trị về miêu tả, làm cho câu thơ có những sắc thái mới với các 
cách hiểu khác nhau. Thử xét trường hợp Y quan diệu thái hà ở trên, chúng ta có thể 

thấy: Cung khuyết khai vân biểu / Y quan diệu thái hà (宮 闕 開 雲 表/ 衣 冠 耀 彩 

霞). Ở hai dòng thơ này, chúng ta có thể lĩnh hội theo hai hướng nghĩa: Cửa cung mở ra 

(thấy) những áng mây bên ngoài/ (như) áo mũ rực rỡ cả ráng mây sáng / hoặc Cửa cung 
mở ra (thấy) những áng mây bên ngoài/ (và) muôn quan rực rỡ cả ráng mây sáng. Cách 
hiểu thứ nhất cũng không phải là không đúng đắn, nhưng nếu xét y - quan trong cả hệ 
thống và cách dùng của nó ở nhiều bài thơ khác thì phải hiểu theo cách thứ hai mới hợp 
lý. Trong trường hợp này, hoán dụ được xác lập trên cơ sở mối liên hệ giữa chủ thể 
(người) và vật sở thuộc (áo, mão). Ở trường hợp y - quan, chúng ta cũng có thấy được 
hiệu quả của cách dùng vừa hoán dụ, vừa ẩn dụ như trường hợp nhất - đường trên. 
Ngoài ra, y quan còn được hiểu như là một khái niệm để chỉ sự phát triển chế độ với 
những điển chế rõ ràng, là sự đối lập với sự kém phát triển của man di. Y quan trong thơ 
trên kiến trúc cung đình Huế được sử dụng đến 25 lần.  

Cách thời Nguyễn cả 400 năm, Hồ Quý Ly15 từng có bài thơ “Đáp Bắc nhân vấn An 

Nam phong tục” (答 北 人 問 安 南 風 俗) cũng đề cập đến văn hiến đất nước, có đoạn 

sau: 

Dục vấn An Nam sự, 欲 問 安 南 事  Muốn hỏi chuyện về nước Nam, 

An Nam phong tục thuần. 安 南 風 俗 醇  An Nam phong tục ngày càng tốt lên. 

Y quan Đường chế độ, 衣 冠 唐 制 度  Như Đường áo mão trang nghiêm, 

Lễ nhạc Hán quân thần.  禮 樂 漢 君 臣16   Tựa Hán lễ nhạc càng thêm chỉnh tề. 

Rõ ràng ở đây đã có sự tiếp nối của nguồn mạch tự tôn dân tộc bắt rễ từ truyền 
thống người Việt Nam. Việc khẳng định nhiều lần về chế độ chính trị, thể hiện lòng tự 
tôn dân tộc đã in đậm trong ý thức của triều Nguyễn. Một bài thơ có nội dung tương 

                                           
15 Hồ Quý Ly (1336 - 1407) là vị vua lập ra nhà Hồ ở Việt Nam, tồn tại trong 7 năm (từ 1400 

đến 1407) với quốc hiệu là Đại Ngu. 
16 Bài thơ do Hồ Quý Ly viết năm 1407. Khi bị bắt và giải qua Trung Quốc, quan nhà Minh 

có hỏi về phong tục của người Việt, ông trả lời bằng cách làm bài thơ này. Nguyên văn đầy đủ là: 
欲 問 安 南 事 / 安 南 風 俗 淳 /  衣 冠 唐 制 度  / 禮 樂 漢 君 臣 / 玉 甕 開 新 酒 / 金 刀 斫 

細 鱗  / 年 年 二 三 月 / 桃 李 一 般 春 (Dục vấn An Nam sự / An Nam phong tục thuần / Y quan 
Đường chế độ / Lễ nhạc Hán quân thần / Ngọc ủng khai tân tửu / Kim đao chước tế lân / Niên niên 
nhị tam nguyệt / Đào lý nhất ban xuân).  
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tự khắc trên điện Thái Hòa: Võ yển văn tu hội / Hà thanh hải yến thì / Y quan Chu chế 

độ /Lễ nhạc Hán uy nghi (武 堰 文 修 會 / 河 清 海 晏 時 / 衣 冠 周 制 度 / 禮 樂 漢 

威 儀: Lúc triều hội ngưng việc võ, sửa sang việc văn / Thời của sóng yên biển lặng/ 

Áo mão thì như chế độ của nhà Chu/ Lễ nhạc thì như uy nghi của nhà Hán, ĐTH). 
Y quan trong bối cảnh này sẽ lần lượt được lĩnh hội với ba bậc nghĩa: nghĩa 

bậc 1: áo mũ (nghĩa đen); nghĩa bậc 2: quan lại (nghĩa hoán dụ); nghĩa bậc 3: sự 
quy củ của chế độ (nghĩa ẩn dụ). Điều đó cho thấy, phương tiện hoán dụ và ẩn dụ 
dường như đã được đồng thời thực hiện, ý thơ trở nên giàu tính tượng trưng với 
những tầng bậc liên tưởng ngữ nghĩa, rất khó nắm bắt.  

Bên cạnh đó, hoán dụ theo phương thức biểu thị mối quan hệ giữa những con 
số cụ thể và con số tổng quát (hay còn gọi là cải số) cũng phổ biến trong thơ trên 
kiến trúc cung đình Huế. Về cách dùng này, ở phần trước, chúng tôi đã có đề cập 
đến trong phần sử dụng nhiều con số. Ở đây, cũng xin nhấn mạnh thêm mấy điểm: 

- Cải số trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế được sử dụng như một phép 
chuyển nghĩa tượng trưng (nhất đường, tứ thời, ngũ bách, cửu trùng, cửu tiêu, thiên 
lý, vạn phương, vạn tính v.v). Đó là những con số được gọi đích xác với các nghĩa 
chỉ số (một, bốn, năm, chín, mười ngàn, một ngàn) nhưng chúng không mang giá trị 
số cụ thể mà chỉ mang giá trị biểu trưng. 

- Cải số trong thơ trên kiến trúc được sử dụng có khi lại liên quan đến điển, mang 
tính ẩn dụ, dùng những con số liên quan đến điển, đến ngữ để chỉ về đối tượng được 
miêu tả, như ở các trường hợp bán thiên, ngũ bách, ngũ vân, cửu ngũ v.v. Ví dụ: 

Ở trường hợp bán thiên (nửa ngàn) và ngũ bách (năm trăm), người xưa dùng 
từ này để chỉ về hiền tài. Chúng xuất hiện nhiều trong thơ ở điện Thái Hòa: Xương 

kỳ thuộc bán thiên (昌 期 屬 半 千: Thời kỳ tốt của hiền tài); Bán thiên khai thái vận 

(半 千 開 泰 運: Hiền tài mở ra vận tốt); Ngũ bách phùng xương vận (五 百 逢 昌 

運: Nhân tài gặp vận tốt); Ngũ bách khai xương vận (五 百 開 昌 運: Nhân tài mở ra 

vận tốt) và ở Thế Miếu: Bán thiên tân cảnh mệnh (半 千 新 景 命: Hiền tài mệnh 

tươi sáng); Bán thiên khai cảnh vận (半 千 開 景 運: Hiền tài mở vận tốt); Bán thiên 

khai cảnh tượng (半 千 開 景 象: Hiền tài mở cảnh vận); Ngũ bách phùng xương 

vận (五 百 逢 昌 運: Hiền tài gặp được vận tốt); v.v. Tính lặp lại có hệ thống của 
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khái niệm chỉ hiền tài như vậy như là cách để thời đại khẳng định đồng thời cũng là 
cách thể hiện ước mơ về sự hưng thịnh về "nguyên khí quốc gia" trên mọi chặng 
đường phát triển. Hai từ này liên quan đến điển tích trong sách Tân Đường thư ở 
mục Liệt Truyện 37 có kể về Vương Nghĩa Phương tán thưởng cho tài năng của 
Viên Dư Khánh, Nghĩa Phương có nhận xét về nhân vật này như sau: “Cứ phải 500 
năm thì mới xuất hiện một hiền tài, ngươi đúng là người đó”[19, tr.57]. Do vậy, 
Viên Dư Khánh mới được đổi tên là Viên Bán Thiên (họ Viên, tên là ‘Nửa Ngàn’), 
mà nửa ngàn và năm trăm thì đều giống nhau. Nhân vật này cũng từng được đề cập 
trong sách Đại Nam thực lục của triều Nguyễn: “Viên Bán Thiên: Người danh sĩ thời 
Đường Cao Tông (650 - 683), đỗ cao, làm quan trải 5 đời vua.” [78, tr.351]. Nhận 
thức về những khó khăn trong buổi đầu thiết lập, triều Nguyễn đã tỏ rõ lòng tự hào 
vì có nhiều bậc hiền tài trong bộ máy nhà nước, đồng thời với lòng tự hào đó là 
những ước mơ luôn thu nạp, tuyển chọn người tài để giúp nước, điều này phù hợp 
với quy luật phát triển. Triều Nguyễn còn tự hào và khẳng định kinh đô Phú Xuân là 
nơi hội tụ nhân tài tại một câu đối trên trụ biểu của đình Thương Bạc: Vũ trụ thái 
hòa thiên, ngọc bạch y thường thử hội / Kinh sư thủ thiện địa, thanh danh văn vật sở 
đô (Trời vũ trụ thái hòa, ấy lúc phồn hoa áo xiêm ngọc lụa / Đất Kinh sư tốt đẹp, này 
nơi đô hội văn vật tài danh). Trong lịch sử, từ năm 1822 đến 1919, triều Nguyễn đã 
tổ chức 39 khoa thi Hội, lấy đỗ được 293 tiến sĩ (không kể phó bảng và tiến sĩ võ).  
Khái niệm về người hiền tài được nhắc rất nhiều lần trong thơ trên di tích cũng chính 
vì những lẽ đó. Triều Nguyễn cũng chứng tỏ vai trò của triều đại mình trong việc mở 
ra một kỷ nguyên mới trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Truyền thống khoa cử ở 
bậc tiến sĩ của Việt Nam trước triều Nguyễn đã kết thúc tại khoa thi Hội cuối cùng 
vào triều Lê - Trịnh (khoa thi năm 1787), đến 35 năm sau, năm 1822, triều Nguyễn 
mới tổ chức lại khoa thi Hội đầu tiên của triều đại mình, tiếp tục chấn hưng sự 
nghiệp đào tạo của Việt Nam vào thời bấy giờ.  

 Ở trường hợp ngũ vân (mây ngũ sắc), người xưa dùng từ này để chỉ điềm 

lành: Thanh triệt ngũ vân đoan (聲 徹 五 雲 端:  Tiếng [nhạc] vang xa là đầu mối 

của điềm lành); Phiêu miễu ngũ vân đa (縹 緲 五 雲 多: Thăm thẳm nhiều điềm 

lành); Phiêu miễu ngũ vân trung (縹 緲 五 雲 中): Thăm thẳm trong [trời] điềm 

lành); Đan phụng ngũ vân thư (丹 鳳 五 雲 書: Trên gác phụng điềm lành đã viết 

nên); Phiêu miễu ngũ vân phi (縹 緲 五 雲 飛: Thăm thẳm điềm lành bay). Tại các 
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câu này, ngũ vân là một từ có nghĩa là điềm lành, nó liên quan đến điển tích trong 
thuyết sử Trung Quốc: khi vua Thuấn sắp nhường ngôi cho vua Vũ, cả triều thần đều 

đồng thanh hát khúc Khanh Vân ca (卿 雲 歌) với nội dung là: Khanh vân lạn hề/ 

Củ mạn mạn hề/ Nhật nguyệt quang hoa/ Đán phục đán hề (卿 雲 爛 兮/ 糾 漫 縵 

兮/ 日 月 光 華/ 旦 復 旦 兮): nghĩa là Mây đẹp xán lạn hề/ Quyện lại rồi lan hề/ 

trời, Trăng tươi sáng mãi/ Ngày lại ngày thế hề. Điển tích này gắn với việc chỉ điềm 
lành. Đó cũng là ước mơ của triều đại, cháy bỏng khát vọng hòa mục, trên dưới 
đồng tâm, trong ngoài đồng thuận để xây dựng cơ nghiệp, giữ vững cơ đồ.  

 Ở trường hợp cửu ngũ (chín, năm), người xưa dùng từ này để chỉ ngôi vua, 

khẳng định sự chính thống của ngôi vị: Long phi càn cửu ngũ (龍 飛 乾 九 五: Rồng 

bay trên trời [biểu thị cho] ngôi vua); Cửu ngũ ốc càn phù (九 五 握 乾 符: Trên 

ngôi nắm điềm tốt của trời ban); Cửu ngũ lâm càn ngự (九 五 臨 乾 御: Trời soi 

xuống ngai vua ngự); Cửu ngũ đoan thần ngự (九 五 端 宸 御: Trên ngôi vua ngự 

nghiêm trang);  Cửu ngũ ứng long phi (九 五 應 龍 飛: Ngôi vua ứng với rồng bay). 

Ở các câu trên, cửu ngũ đều chỉ ngôi vua. Cửu ngũ là hào thứ năm của quẻ Kiền 
trong Dịch học, tượng trưng cho vua hoặc giai đoạn thành công của kẻ sĩ. Quẻ này lý 

giải về ngôi vua là Phi long tại thiên lợi kiến đại nhân (飛 龍 在 天利 見 大 人: 

Rồng bay trên trời, ra mắt đại nhân thì có lợi). Hào Cửu ngũ ứng với mạng thiên tử, 
sánh với đức thánh nhân, ở vào vị trí tột đỉnh trong xã hội (cư tôn vị). Do vậy, nơi 
vua ngồi, nơi vua ở thường được gọi là cửu trùng, địa vị của vua gọi là cửu ngũ chi 
tôn (hoặc tôn cư cửu ngũ). Điều này rất sát hợp với thực tế ở không gian kiến trúc 
cung đình Huế, trên vị trí ngai vua có bửu tán với hình ảnh tiêu biểu là 9 con rồng 
được chạm lọng, thếp vàng rực rỡ, thể hiện uy quyền của bậc thánh nhân. 

 Nhìn chung, hoán dụ trong ngôn ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế thể 
hiện những đặc điểm khá nổi bật như vừa dùng hoán dụ mang sắc thái của cách 
dùng ẩn dụ, vừa có tính chất hoán dụ vừa có tính chất tượng trưng, thậm chí có cả 
việc vận dụng điển tích. Có nhiều trường hợp rất khó để xác định một cách xác 
quyết nó thuộc cách sử dụng biện pháp nghệ thuật nào. Nhận thức đầy đủ như vậy, 
việc dịch thơ, chuyển nghĩa và chú giải sẽ được thực hiện một cách cẩn trọng, 
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nhằm xác định đúng đắn ngữ nghĩa của nội dung nói đến cũng như giá trị nghệ 
thuật của chúng. 

4.3.3. Phong phú kiểu thức ẩn dụ   
Biện pháp ẩn dụ là lấy tên gọi biểu thị đối tượng này lâm thời dùng để biểu thị 

đối tượng kia dựa trên cơ sở về mối quan hệ liên tưởng về nét tương đồng giữa hai 
đối tượng. Đây cũng là một kiểu so sánh, nhưng trong đó vế so sánh không xuất 
hiện, chỉ xuất hiện vế được so sánh và cả hai vế đều không có mối liên hệ bản chất 
tất nhiên, nhưng phải có mối quan hệ thể hiện nghĩa logic trong liên hệ, nghĩa này là 
một ý ngầm nghệ thuật ở dạng tiềm năng mà đối tượng tiếp nhận có thể cảm nhận 
được. Ý ngầm nghệ thuật này được đối tượng tiếp nhận qua liên tưởng trên cơ sở 
của nhân tố văn cảnh, nhân tố hợp logic, nhân tố hợp thói quen thẩm mỹ. 

Biện pháp ẩn dụ sử dụng trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế có hai dạng 
điển hình là ẩn dụ hình ảnh (ẩn dụ bằng các hình ảnh liên tưởng) và ẩn dụ dẫn ngữ 
(dẫn điển tích, thành ngữ, thơ văn). 

4.3.3.1. Ẩn dụ hình ảnh 
- Ẩn dụ trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế được biểu hiện rất tinh tế, khó 

phát hiện. Dưới đây là một ẩn dụ hình tượng thể hiện sự khái quát, sự khẳng định về 
một chế độ mới được thiết lập. Chúng ta thử hình dung qua bài thơ sau: Vân tế 

huyền sơ thướng/ Ảnh tà thể vị viên/ Hà tu tam ngũ dạ/ Dĩ chiếu mãn sơn xuyên (雲 

際 懸  初 上 / 影 斜 體 未 圓/  何 須 三 五 夜/  已 照 滿 山 川: Ven mây [trăng] 

treo lơ lửng/ Bóng xế, hình thể chưa tròn/ Há chi đêm mồng ba hay mồng năm/ 
Cũng [có thể] chiếu sáng khắp núi sông, NM). Bài thơ là một cấu trúc hình tượng 
nhiều tầng bậc: viết về ánh trăng, nhưng không có một từ nào định danh về trăng, 
chỉ có những hình ảnh miêu tả không gian tồn tại (ven mây), miêu tả hình dáng 
(chưa tròn), miêu tả thời gian tồn tại (đêm mồng ba, mồng bốn), miêu tả về khả năng 
(có thể chiếu khắp núi sông) là những phép hoán dụ trong liên hệ giữa chủ thể 
(trăng) và những thuộc tính bên ngoài, bên trong của nó. Liên tưởng từ toàn bộ nội 
dung văn cảnh, chúng ta có thể thấy ánh trăng ở bài thơ là ẩn dụ cho triều đại. Ánh 
trăng non (lơ lửng, bóng xế, chưa tròn, mọc trong đêm mồng ba, mồng bốn) thì có gì 
liên quan đến triều đại, việc liên tưởng nghĩa lô-gic ở đây không xuất phát từ thói 
quen thẩm mỹ (ánh trăng thường tượng trưng cho cái đẹp, cho người đẹp),  ánh 
trăng trong bài thơ này phải được tiếp nhận theo một hướng khác, đặt nó trong nhân 
tố văn cảnh “cũng chiếu khắp núi sông”. Chúng ta có thể hình dung các hình ảnh 
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liên tưởng như sau: Ánh trăng: triều đại; chưa tròn: mới thiết lập, chưa ổn định; sá 
chi mồng ba mồng năm: không cần nhiều thời gian; có khả năng chiếu sáng: đã 
thống nhất chế độ, khả năng sẽ điều hành xã hội tốt hơn. Liên tưởng này xuất phát từ 
hai hiện tượng gần giống về tính chất trong tự nhiên và xã hội. Đó là một ẩn dụ khá 
tinh tế, trước hết nó thể hiện tính triết lý về tự nhiên, về con người, và sau đó nó trở 
thành dấu hiệu hàm chỉ sự dự báo, sự thông báo về tiềm năng tốt đẹp của một triều 
đại. Ánh trăng của đêm mồng ba, mồng năm ấy đã ẩn dụ cho một triều đại mới mặc 
dù chưa ổn định, nhưng đã tự khẳng định mình với cách nhìn khá tự tin.  

- Ngôn ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế thường được sử dụng phương 
thức ẩn dụ qua những hình ảnh được sử dụng nhiều lần, do đó, các hình ảnh này 
trong thơ ở đây có tính tượng trưng khá cao. Có thể thấy điều này qua hoạt động của 
các tổ hợp như đại địa, tứ thời, tứ hải, xuân phong, v.v. Cụ thể là: 

Dùng hình ảnh đại địa (đất rộng) để ẩn dụ cho sự thống nhất về lãnh thổ, hình 

ảnh này xuất hiện trong nhiều bài ở điện Thái Hòa: Đại địa chung linh huống (大 地 

鍾 靈 貺: Đất lớn ban cho hun đúc linh khí),  Đại địa chung linh khí (大 地 鍾 靈 

氣: Đất lớn ban cho un đúc linh khí), Sơn hà chung đại địa (山 河 鍾 大 地: Linh 

khí núi sông tụ nên đất rộng), Đại địa bồi cơ chỉ (大 地 培 基 址: Đất lớn bồi thêm 

nền móng); ở lăng Thiệu Trị: Đại địa minh hy trứ thái đàm (大 地 明 晞 著 彩 曇: 

Đất rộng trời trong, đầm rộng sáng rực); ở Thế Miếu: Đại địa chung anh / Phúc ấm 

khổng trường (大 地 鐘 英 / 福 蔭 孔 長: Đất lớn hun đúc khí lành / Phúc ấm sinh 

sôi mãi mãi); ở điện Long An: Đại địa tịnh trần hiêu (大 地 净 塵 囂: Đất lớn sạch 

bụi trần huyên náo), v.v.  Kế tiếp nền móng chính trị của triều Tây Sơn, triều Nguyễn 
với vị vua đầu triều là Gia Long đã có công rất lớn trong việc thống nhất đất nước vào 
thời bấy giờ, từ đây giang sơn thu về một cõi. Việc khai hoang mở đất đã kéo dài liên 
tục vào nhiều đời sau nữa. Triều Nguyễn rất tự hào về điều này, trên kiến trúc cung 
điện, nhiều bài thơ đã xuất hiện hai chữ đại địa (đất rộng, đất lớn) có lẽ cũng vì lẽ đó. 

Dùng hình ảnh xuân phong (gió xuân) để ẩn dụ cho sự tốt đẹp của xã hội, cho 
sức sống của một triều đại mới, hình ảnh này xuất hiện trong các trường hợp như: 

Xuân phong điều ngọc vũ (春 風 調 玉 宇: Gió xuân điều hoà điện ngọc); Kim điện 

xuân phong chuyển (金 殿 春 風 轉: Trên điện vàng, gió xuân đang chuyển tới); Vô 
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nhật bất xuân phong (無 日 不 春 風: Không ngày nào là không có gió xuân); Xuân 

phong lai hợp điện (春 風 來 合 殿: Gió mùa xuân chan chứa chốn cung điện); 

Xuân phong mãn đế đô (春 風 滿 帝 都: Gió xuân tràn ngập khắp kinh đô), v.v. 

Truyền thống thẩm mỹ chung luôn xem mùa xuân biểu hiện cho sức sống mới. 
Trong tập quán tư duy của người phương đông, nhất là trong văn chương, mùa xuân 
đại diện cho sức trẻ, cho khí thế, cho dự báo tốt đẹp. Các trường hợp gió xuân ở trên 
không chỉ ẩn dụ về muôn điều tốt đẹp về thời tiết, mà còn ẩn dụ về bình minh triều 
đại với sinh khí mới, nó có khả năng ước lệ hóa rất cao. Ẩn dụ ở đây mang cách 
nghĩ mới về đối tượng, nó có thể phát hiện bản chất ẩn giấu của đối tượng. Ẩn dụ 
này còn “tiềm tàng” một sức mạnh biểu hiện nếu xét từ góc độ gắn với những quan 
niệm âm dương, ngũ hành trong văn hóa nhận thức của người Việt bấy giờ. 

Dùng hình ảnh Lễ nhạc (cùng với Y quan như đã phân tích) để khái quát 
"phạm trù" văn hiến của đất nước. Trong hoàn cảnh tri thức Nho gia gắn cùng các 
quan niệm về chuẩn mực xã hội, thì văn hiến một quốc gia được nhận thức là một 
khái niệm bao quát qua các mặt như Phong tục; Chế độ y quan17; Chế độ lễ nhạc18 
và Ngôn ngữ 19. Bởi vậy, lễ nhạc có bao hàm được một phần bản chất văn hiến của 
một quốc gia. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế thường nhắc đến sự quy củ của lễ 
nhạc gắn với các điển tích (lễ nhạc 18 lần, nhạc 38 lần), khẳng định sự ổn định, 

hưng vượng của triều đại: Nhất đường Chu lễ nhạc / Tứ tái Hán sơn hà (一 堂 周 禮 

樂 /  四 塞 漢 山 河:  Lễ nhạc triều đình như thời Chu / Sông núi bốn phương tựa 

thời Hán); Văn vật thanh danh địa / Y quan lễ nhạc đình (文  物  聲  名  地   / 衣  

冠  禮  樂  庭 :  Đất văn vật có tiếng / Áo mũ, lễ nhạc tràn ngập cả sân chầu). Điều 

                                           
17 Vào năm Vĩnh Bình  thứ 2, thời Đông Hán (TQ), Hán Minh Đế dựa theo tư tưởng truyền 

thống của Nho gia, chính thức chế định ra chế độ y quan. Chế độ y quan bấy giờ gồm tế phục và 
triều phục, cụ thể như: quan miện, y thường, hài lí, bội thụ v.v. mỗi loại đều có sự phân biệt đẳng 
cấp, phản ánh tôn ti, trật tự. Đây là sự khởi đầu chế độ y quan trong học thuyết Nho gia được thực 
hiện và kế thừa qua nhiều thế hệ. 

18 Chu Công (thời Chu, TQ) đã xác lập đẳng cấp trong xã hội gồm: thiên tử - chư hầu - khanh, 
đại phu - sĩ.  Ông định ra lễ nghi và nhạc trong triều đình. Ông đề ra các định chế và những quy 
định nhằm làm cho quan hệ đẳng cấp có tôn ti trật tự, bảo đảm ổn định xã hội. Nhất là quy định chặt 
chẽ về nhạc dùng và điệu múa ở các tính chất khác nhau như lễ hội, tiệc yến, hôn lễ, tang ma v.v. 
đều phải có sự phân biệt. Đặc biệt, chế độ lễ nhạc mà Chu Công soạn ra tương đối hoàn chỉnh, giúp 
cho xã hội ổn định trật tự và phát triển, mà các triều đại sau đều xem là mẫu mực. 

 

19 Về sau cũng có quan niệm văn hiến gồm phong tục, chế độ y quan, chế độ lễ nhạc, ngôn ngữ 
và nhân tài. 
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này khẳng định sự quan trọng trong việc đặt lễ nhạc như một thiết chế văn hóa có 
tính nghi thức hành chính của nhà Nguyễn. Vào nửa đầu thế kỷ XIX, với các điều 
kiện thuận lợi, âm nhạc cung đình phát triển rất cao. Triều Nguyễn quy định 7 thể 
loại âm nhạc, bao gồm: Giao nhạc, Miếu nhạc, Ngũ tự nhạc, Đại triều nhạc, Thường 
triều nhạc, Yến nhạc, Cung trung nhạc. Lễ nhạc được dùng trong các lễ tế đại triều 2 
lần / tháng, thường triều 4 lần / tháng như Tế giao, Tịch điền, sinh nhật vua và hoàng 
hậu. Ngoài ra, lễ nhạc còn sử dụng vào các dịp lễ như lễ Đăng quang, Lễ tang của 
vua và hoàng hậu, đón tiếp sứ thần. Tùy theo từng cuộc tế lễ mà có các thể loại khác 
nhau, như Đại nhạc dùng trong lễ Nguyên đán, Ban sóc v.v; Tiểu nhạc dùng trong 
mừng thọ, chúc thọ, tiếp đãi sứ thần v.v; Cung trung nhạc biểu diễn trong cung 
hoàng thái hậu và thái hoàng thái hậu, v.v; Miếu nhạc sử dụng tại các nơi thờ vua, 
chúa  Ngũ tự nhạc dùng trong tế Xã tắc, Tiên nông, v.v. 

Trên tất cả là niềm tự hào của triều Nguyễn về lễ nhạc, từ quy mô đến sự hoàn 
chỉnh của nó trong cái nhìn đối sánh với quan niệm về điển chế ổn định đã được 
xem là mẫu mực của lý tưởng Nho gia: Lễ nhạc long Tam đại / Dần cung hiệp nhất 

đường (禮 樂 隆 三 代  / 夤 恭 協 一 堂: Lễ nhạc thịnh trị như thời Tam đại / Sự uy 

nghiêm hòa hợp cả triều đình); Lễ nhạc siêu Tam đại / Thông minh khuếch tứ môn 

(禮 樂 超 三 代 / 聰 明 廓 四 門: Lễ nhạc vượt cả thời Tam đại / Sự thông minh mở 

rộng ra đến bốn phía). Đặc biệt, câu thơ Lễ nhạc siêu Tam đại (Lễ nhạc vượt cả thời 
Tam đại) đã khẳng định một niềm tự tôn vượt bậc. Thời Tam đại với ba triều vua 
Trung Quốc ứng với nhà Hạ, Thương, Chu có nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp, 
bày điển chương lễ nhạc một cách quy củ để khẳng định sự hưng thịnh của triều đại. 
Nhưng đến triều Nguyễn, các vị vua Việt Nam đã tự tin lẫn tự hào để khẳng định sự 
vượt trội về lễ nhạc của mình, đó là những niềm tự hào tột bậc của của triều đình đối 
với cơ đồ sự nghiệp, đối với giang sơn xã tắc, là cơ sở để hình thành nên những lối 
khoa trương như vậy. 

Ngoài ra, nhiều hình ảnh tương tự (chúng tôi đã phân tích ở phần trước) cũng 
tạo nên một hệ thống khá đặc biệt như: dùng hình ảnh tứ thời (bốn mùa) để ẩn dụ 
cho sự ổn định về tự nhiên; dùng hình ảnh tứ hải (bốn biển) để ẩn dụ cho sự đoàn 
kết, đồng lòng của con người trong xã hội; dùng hình ảnh cửu thiên, cửu châu, cửu 
tiêu, cửu trùng để ẩn dụ cho sự uy nghi cùng sứ mệnh của thiên tử cai trị thiên hạ; 
v.v. Các kiểu ẩn dụ hình ảnh trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã được ý thức 
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sử dụng như một hệ thống, có tính trùng lặp, thể hiện một quan niệm chung trong 
nhận thức thẩm mỹ của triều đại.  

4.3.3.2. Ẩn dụ dẫn ngữ 
Dẫn ngữ cũng là một phương thức thuộc biện pháp ẩn dụ, thực chất đó là việc 

vay mượn điển tích, thành ngữ, tục ngữ, các câu thơ, ý văn có giá trị tiêu biểu để làm 
cho nội dung diễn đạt thêm phần sinh động và biểu cảm, nó có thể gợi hàm ngôn, thể 
hiện năng lực diễn đạt của chủ thể sáng tạo.  

Trong dẫn ngữ, thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã tạo nên ba nhóm chủ yếu: 
dẫn ngữ điển tích, dẫn ngữ thành ngữ và dẫn ngữ thơ văn. 

- Dẫn ngữ điển tích: Ngôn ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế thường được sử 
dụng phương thức ẩn dụ qua điển tích với nhiều lần trùng lặp, do đó, các điển tích này 
trong thơ ở đây có tính tượng trưng khá cao, chúng có tính ẩn dụ và tỉ dụ. Sử dụng 
điển tích là một trong những đặc trưng của văn chương viết bằng chữ Hán. Đó là cách 
dùng tên các nhân vật, sự kiện, truyền thuyết lịch sử, địa danh; dùng các câu trong 
kinh sách, v.v. để vận dụng liên tưởng ngữ nghĩa ở một bối cảnh ngôn ngữ nhất định. 

Ngôn ngữ thơ trên kiến trúc sử dụng nhiều điển tích. Có điển tích lại sử dụng 
nhiều lần ở những bối cảnh gần nhau, giống nhau (như Tam đại, Nghiêu, Thuấn, 
Hán, Chu, Vũ, Hạ, Thang v.v). Các điển tích được sử dụng thường hướng đối tượng 
được nói đến trong sự liên tưởng, so sánh với những nét nghĩa tích cực. Chúng ta có 
thể kiểm chứng điều này qua một số ví dụ sau: 

+ Điển tích Tam đại (ba đời): Lễ Nhạc siêu Tam đại (禮 樂 超 三 代: Lễ nhạc 

vượt cả thời Tam đại); Phụng lịch minh tam thống (鳳 曆 明 三 統: Cảnh thái bình 

tươi sáng như thời Tam đại); Lễ nhạc long Tam đại (禮 樂 隆 三 代: Lễ nhạc đầy đủ 

như thời Tam đại). Tam đại là ba đời vua Trung Quốc (Hạ, Thương, Chu), có nhiều 
truyền thống văn hóa tốt đẹp ứng với ba đời vua Trung Quốc là vua Hạ, vua Thang 
và vua Văn Võ vương). Ở đây, điển tích Tam đại là ẩn dụ so sánh với những truyền 
thống văn hóa tốt đẹp.  

+ Điển tích Nghiêu-Thuấn (vua Nghiêu, vua Thuấn) xuất hiện trong thơ ở 
nhiều kiến trúc: cả hai điển này được sử dụng đến 66 lần. Điển được sử dụng linh 
hoạt, tránh sự nhàm chán khi nhắc đến đối tượng so sánh: Điển về vua Thuấn thì gắn 
với “những cái sở thuộc” của vua Thuấn như thềm, nhạc, ngày, điện, đàn sắt, đàn 
cầm; tương tự điển về vua Nghiêu cũng gắn “những cái sở thuộc” của vua Nghiêu 
như đường, cỏ, kinh đô, thềm, lông mi, bậc thềm, cung điện v.v. Xét về tính chất 
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trong ẩn dụ của điển tích, thì nghĩa hàm ẩn mang lại trong các trường hợp này là 
tương tự nhau, nhưng xét về cách sử dụng thì hình thức của nó tránh được sự nhàm 
chán, khô khan. Chẳng hạn: Hóa nhật quang Nghiêu điện/ Huân phong độ Thuấn cầm 

(化 日 光 堯 奠/ 薰 風 度 舜 琴: Mặt trời làm sáng  ngôi điện của vua Nghiêu/ Khúc 

Nam Phong đã đưa tiếng đàn cầm của vua Thuấn); Đại đạo đăng Nghiêu Thuấn/ Tân 

phong quảng Lạc Hùng (大 道 登 堯 舜/ 新 封 廣 貉 雄: Đạo lớn theo mô hình thời 

Nghiêu Thuấn / Chế độ mới mở rộng quy mô Hùng Vương); Cửu cù ca Thuấn đán/ 

Tứ hải vọng Nghiêu vân (九 衢 歌 舜 旦/ 四 海 望 堯 雲: Chín nẻo ca ngợi ngày của 

vua Thuấn / Bốn biển ngắm cảnh mây của vua Nghiêu) v.v. Tuy toàn bộ điển tích 
Nghiêu - Thuấn chỉ mang tính chất thuyết sử (như chúng tôi đã phân tích ở phần 
không gian, thời gian nghệ thuật), không phải là chính sử nhưng nó đã trở thành một 
hình ảnh có ý nghĩa tượng trưng cao trong văn chương trung đại Việt Nam. Thơ trên 
kiến trúc cung đình Huế thường dùng điển này với ngụ ý nước Nam sẽ có một nền 
chính trị tốt đẹp như thời Nghiêu- Thuấn, đó cũng là những lời tuyên bố về đường 
lối chính sách của triều Nguyễn. 

 Ngôn ngữ thơ cô đọng, hàm súc, nên xu hướng rút gọn các điển tích, rút gọn 
ngữ diễn ra như một quy luật. Nhiều điển tích đã bị rút gọn chỉ còn lõi nòng cốt.  

+ Điển tích  Xa thư (xe, sách): được sử dụng 11 lần và 5 lần đồng dạng khác ở 
trường hợp Tam đồng (3 sự cùng như), Tam thống (3 sự thống nhất) để chỉ về sự 
thống nhất lãnh thổ và chế độ chính trị. Đây là một điển được dùng khá đặc biệt với 
tính chất rút gọn, tinh giảm chữ, chỉ giữ lại “lõi trung tâm”: 

Có 11 lần rút gọn chỉ còn trung tâm là danh từ (xa đồng quỹ, thư đồng văn, 
hạnh đồng luân) chỉ còn xa thư. Điển này xuất hiện tập trung ở điện Thái Hòa và 

Thế Miếu, ví như: Xa thư vạn lý tân (車 書 萬 里 新: Nay thống nhất muôn dặm, 

ĐTH); Xa thư vạn lý thông (車 書 萬 里 通: Thống nhất thông suốt muôn dặm, 

ĐTH);  Xa thư cộng nhất gia (車 書 共 一 家: Thống nhất cùng một nhà, ĐTH); Xa 

thư quy nhất thống (車 書 歸 一 統: Thống nhất quy về một mối, ĐTH); Xa thư 

cộng đạo (車 書 共 道: Thống nhất cùng một con đường, Th.M); Nhất thống hỗn xa 

thư (一 統 混 車 書: Thống nhất theo một hệ thống, Th.M); Vạn lí xa thư quy bản 

tịch (萬 里 車 書 歸 版 籍: Thống nhất muôn dặm quy về trên bản đồ, Th.M), v.v. 
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Có 01 lần rút gọn chỉ còn trung tâm là thành phần vị ngữ chung và bổ ngữ (xa đồng 

quỹ, thư đồng văn) chỉ còn đồng văn quỹ: Tứ hải đồng văn quỹ (四 海 同 文 軌: Bốn 

biển đã cùng thống nhất, ĐTH). Bên cạnh đó, cũng là chỉ sự thống nhất với bản chất 
của "xa thư" như đã nói, nhưng cách dùng được thay đổi linh hoạt hơn với sự 
chuyển khái niệm thành "tam đồng" (đồng văn, đồng quỹ, đồng luân) và thành "tam 
thống" trong 5 lần (bánh xe thống nhất cỡ, chữ thống nhất kiểu, đạo đức thống 

nhất), ví như: Tam đồng phủ thái hanh (三 同 撫 泰 亨; Thống nhất giữ sự phát 

triển hanh thông, ĐTH); Tam đồng hỗn quỹ văn (三 同 混 軌 文: Thống nhất mọi 

thứ như trục xe và văn tự, Th.M); Bạc hải khánh tam đồng (薄 海慶 三 同: Bốn bể 

vui thống nhất, Th.M); Quỹ thiên đại kỷ minh tam thống (揆 天 大 紀 明 三 統: Suy 

xét đại nghiệp mà làm sáng tỏ sự thống nhất, LMM); Phụng lịch minh tam thống (鳳 

曆 明 三 統: Lịch số rõ sự thống nhất, ĐTH), v.v. 

Xa thư vốn có nghĩa đen là xe và sách, nhưng nghĩa tiềm ẩn lại chỉ sự thống 
nhất. Trong sách Sử Ký, ở thiên Thủy Hoàng bản kỷ, có đề cập đến việc vua Tần Thủy 
Hoàng (236-208 TCN) đã quy định thống nhất cho tất cả các mẫu mã, kích cỡ của các 
vật dụng đo lường cũng như nhiều thể thức mang tính hành chính khác. Vị vua Tần 
này cho rằng, muốn đất nước phát triển bền vững thì một trong những vấn đề mấu 

chốt là:  Kim thiên hạ, xa đồng quỹ, thư đồng văn, hạnh đồng luân (今 天 下/ 車 同 

軌 / 書 同 文 / 行 同 倫) có nghĩa là, nay trong thiên hạ, xe cùng một cỡ trục, sách 

cùng một loại chữ, đức hạnh cùng một khuôn phép. Ba điểm mấu chốt đo đã khái quát 
nên sự thống nhất của xã hội với hàm ý thống nhất vật chất (xa đồng quỹ), thống nhất 
về văn tự, tư tưởng (thư đồng văn) và thống nhất về quan niệm đạo đức, luật pháp 
(hạnh đồng luân). Do vậy có thể hiểu xa thư chính là sự thống nhất đất nước về mọi 
mặt, từ vật chất đến tinh thần, từ tư tưởng đến hành động. Trong Thiên Nam ngữ lục 

có câu: “Phong trần bốn bể vỗ an/ Xa thư một mối giang sơn vẹn toàn” (風 塵 夝 帀 

把 安 / 車 書 蔑 欦 江 山 院 全). Tóm gọn trong hai chữ xa thư (cũng như tam đồng, 

tam thống) triều Nguyễn đã nói lên lòng tự hào về công cuộc thống nhất và điều hành 
đất nước của mình.  
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Việc dùng điển tích trong thơ ở đây rất thích hợp với tính chất của loại thơ suy 
lý, chúng làm cho câu thơ trở nên gọn gàng, kiệm ngôn mà đa ý, nhưng cũng có lúc 
tính “kiệm ngôn” cũng đã làm cho nội dung trở nên xa xôi, dễ bị nhầm lẫn, ngộ nhận. 

Ví dụ: Tinh văn quýnh tử thần (星 文 炯 紫 宸: Vẻ đẹp của các vì sao soi tỏ hoàng 

cung); Y quan bái tử thần (衣 冠 拜 紫 宸: Mũ mão chỉnh tề chầu lạy hoàng cung); 

Triêu tịch yến thần cư (朝 夕 燕 宸 居: Sớm chiều én bay lượn trong hoàng cung); 

Phong thần thụy khí phù (楓 宸 瑞 氣 浮: Hoàng cung đã nổi lên khí lành); Ly minh 

diệu tử thần (離 明 耀 紫 宸: Ánh sáng phương nam soi sáng trong hoàng cung). Nếu 

chỉ nắm được nghĩa (phong: cây phong có lá sắc đỏ về mùa thu, tử: màu tía, tím hơi 
ngả đỏ, thần: cái nhà thâm kín) mà không rõ về điển thì rất dễ ngộ nhận về nghĩa của 
các tổ hợp Phong thần, Tử thần. Thực ra, các từ Phong thần, Tử thần (cũng có khi 
dùng là Đan thần) đều có nghĩa giống nhau. Đây cũng là một trường hợp về đồng 
nghĩa từ vựng, dùng nhiều từ để chỉ về một đối tượng. Chúng liên quan đến điển tích 
đời nhà Hán trong cung vua có trồng nhiều cây phong lá đỏ, nên người xưa mượn sắc 
đỏ kết hợp với tính chất của ngôi nhà thâm kín để ngụ ý là cung vua, hoàng cung, 
chốn thâm cung. Mặt khác, Tử thần ở trên cũng liên quan đến "cái màu đỏ" trong Tử 

Vi viên (紫 微 垣) thuộc nhóm sao trong thiên văn cổ, phân bố xung quanh cực bắc và 

nhóm sao Bắc đẩu. Tử Vi Viên được xem như là nơi ở của Thần mặt trời. Do đó các 
hoàng đế khi xây cất cung điện đã gọi nơi ở của mình và gia quyến là Tử Cấm Thành. 

Hoặc ở một số trường hợp khác như: Thú vũ phụng lai nghi (獸 舞 鳳 來 儀: 

Muôn thú nhảy múa, phụng hoàng bay lại uy nghi): Nhạc tấu phụng hoàng nghi (樂 

奏 鳳 凰 儀: Nhạc tấu lên, chim phụng chim hoàng uy nghi); Tiêu quản phụng 

hoàng lai (蕭 管 鳳 凰 來: Tiếng tiêu thổi lên, chim phụng hoàng tụ tập đến). Ở đây, 

nếu đơn giản, chúng ta sẽ lĩnh hội được nội dung là, các câu thơ trên miêu tả quang 
cảnh của một buổi Đại triều hoặc Thường triều trong Hoàng Thành, trong các lễ này 
thường cử hành lễ nhạc. Chim phượng, chim hoàng ở đây lại là những con vật không 
thực tế, nó là các chi tiết trang trí ở bờ nóc các ngôi điện như điện Cần Chánh, điện 
Thái Hoà. Trong các câu thơ, khi lễ nhạc tấu lên, trạng thái của những com chim này 
cũng trở nên uy nghi là một cách ẩn dụ rất tinh tế cho cảnh uy nghi của một triều 
đại. Nhưng thực ra, đây là một điển tích. Trong Kinh Thư ở thiên Ích Tắc có đoạn: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_B%E1%BA%AFc_%C4%90%E1%BA%A9u
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Tiêu thiều cửu thành, phụng hoàng lai nghi (簫 韶 九 成 / 鳳 凰 來 儀: Sáo thổi 

khúc tiêu thiều cửu thành, chim phụng hoàng tụ tập đến nghiêm trang). Tiêu thiều là 
một nhạc khí và là tên một nhạc chương của vua Thuấn. Nhạc chương này có 9 lần 
thay đổi tiết tấu, mỗi tiết tấu gọi là một thành, do vậy nên còn gọi là cửu thành, đây 
là một loại lễ nhạc dùng trong nghi lễ liên quan đến việc cúng tế trời, cầu mong mưa 
hòa gió thuận, nước an dân ổn. Hơn nữa, trong quan niệm của Đông phương, chim 
phụng hoàng xuất hiện sẽ báo điềm lành, thiên hạ thái bình. Do vậy, các tổ hợp được 
tinh giảm trên (phụng lai nghi, phụng hoàng lai, phụng hoàng nghi) đều có liên quan 
đến điển tích này, hàm ngôn của chúng là triều đại thái hòa, đất nước thanh bình, muôn 
dân no ấm. 

Việc vận dụng những điển tích ở đây dựa trên tiền đề là giữa chủ thể sáng tạo 
và đối tượng tiếp nhận có sự hiểu nhau, mà sự hiểu nhau này lại dựa vào một số 
quan điểm chung. Sự vận dụng điển tích trong thơ ở đây còn giúp cho chúng ta tìm 
hiểu quan niệm lịch sử và quan niệm về thế giới của triều Nguyễn nói riêng cũng 
như của cả giai đoạn trung đại nói chung.  

- Dẫn ngữ thành ngữ: Ngôn ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế còn được sử 
dụng phương thức ẩn dụ qua việc trưng dẫn những thành ngữ với đặc điểm là rút 
gọn đến mức tối đa, nhằm phù hợp với đặc tính ngắn gọn của thể thơ. Do vậy, nội 
dung diễn đạt mang hàm ngôn rất kín đáo, rất khó để nắm bắt. Một thành ngữ vốn 
nguyên dạng là một câu, trong thơ ở đây chỉ xuất hiện cao nhất là ba chữ, hai chữ 
thậm chí có trường hợp chỉ còn lại một chữ! Điều này gây không ít khó khăn cho 
việc lĩnh hội bản chất nội dung của thơ ca. Từ việc rút gọn với nhiều mức độ khác 
nhau này, chúng ta cũng có thể hình dung được cái khó trong việc dịch thuật thơ trên 
kiến trúc cung đình Huế. Điển hình như: 

+ Xa thư vạn lý đồ ( 車 書 萬 里 圖: Thống nhất cơ đồ muôn dặm). Đây là một 

câu gồm 1 điển tích và 1 thành ngữ (đều được rút gọn). Tổ hợp Xa thư là một điển 

(như đã trình bày); tổ hợp Vạn lý đồ rút gọn từ thành ngữ Vạn lý trường đồ (萬 里 長 

圖: cơ đồ dài muôn dặm, để chỉ sự thống nhất lãnh thổ). 

+ Long hổ trùng trùng củng (龍 虎 重 重 拱: Thế long hổ điệp điệp chầu về). 

Tổ hợp Long hổ  rút gọn từ thành ngữ Long bàn hổ cứ (龍 盤 虎 居: Thế đất rồng 

chầu hổ phục, để chỉ thế đất tốt, có đủ yếu tố phong thủy của Kinh đô. 
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+ Tam vô hoằng phú tái (三 無 弘 覆 載:  “Ba điều không” mở rộng sự chở che). 

Câu này có 2 thành ngữ rút gọn. Tổ hợp Tam vô là 1 thành ngữ rút gọn, rút gọn từ câu 

tam vô tư : thiên vô tư phú, địa vô tư tái, nhật nguyệt vô tư chiếu (三 無 私: 天 無 私 

覆 地 無 私 載 日 月 無 私 照: Ba điều không riêng: trời không che riêng ai, đất 

không chở riêng ai, mặt trời mặt trăng không sáng cho riêng ai). Tổ hợp Phú tái rút 

gọn từ thành ngữ Thiên phú địa tái (天 覆 地 載: Trời che đất chở). Các thành ngữ 

này được hàm ngôn là triều đình có một chế độ chính trị tốt đẹp, không thiên vị, thực 
thi công bằng xã hội và mọi thần dân đều có quyền được hưởng ân trạch của nhà vua. 

+Vạn thặng ngưỡng di tôn (萬 乘 仰 彌 尊: Nhà vua  ngẩng lên trông thấy 

càng tôn kính). Câu này có 1 điển tích và 1 thành ngữ rút gọn. Tổ hợp Vạn thặng là 
điển tích liên quan đến nhà Chu. Theo lịch sử Trung Quốc, chế độ nhà Chu, thiên tử 
thì có muôn cổ binh xa (vạn thặng), cho nên xưa gọi thiên tử là vạn thặng. Tổ hợp 

Ngưỡng di rút gọn của thành ngữ Ngưỡng chi di cao (仰 之 彌 高: Ngửa lên trông 

thấy càng cao). Sau đó lại được dùng “phép thế” để tạo nghĩa mới: Ngưỡng di tôn 

(仰 彌 尊: Ngửa lên trông thấy càng tôn kính). Thành ngữ này được sử dụng nhằm 

miêu tả tính chất “cửu ngũ chi tôn”của ngôi thiên tử khẳng định địa vị tột đỉnh trong 
xã hội của nhà vua. 

+ Nhật nhật tân Thang đức/ Tư tư khắc Thuấn cần (日 日 新 湯 德 / 孜 孜 克 舜 勤: 

Ngày ngày khắc phục bản thân để theo đức của vua Thang / Chăm chú sửa mình để theo sự 
chuyên cần của vua Thuấn). Đây là trường hợp ngữ được rút gọn một cách tối đa. Hai câu 
này có 2 điển (vua Thang, vua Thuấn) và 2 ngữ rút gọn. Chữ Tân vừa là rút gọn từ thành ngữ 

Cải quá tự tân (改 過 自 新: Đổi cũ để tự làm mới); vừa là điển tích liên quan đến câu nói 

khắc trong chậu tắm của vua Thành Thang: Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân (苟 日 

新 日 日 新 又 日 新: Nếu ngày nay đổi mới, thì ngày ngày sẽ mới, càng ngày lại càng mới). 

Chữ Khắc rút gọn từ thành ngữ Khắc kỷ phục lễ (克 己 復 禮: Khắc phục bản thân để theo 

điều lễ). Các thành ngữ này được sử dụng để nói đến việc nhà vua chăm chỉ tu thân để tề gia, 
trị quốc, mong muốn xây dựng chế độ với những kỷ cương ngày càng tốt đẹp.  
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Việc sử dụng phương tiện dẫn ngữ đã làm cho nội dung diễn đạt thêm hàm súc, 
giàu hình tượng, tạo ra được hiệu quả thẩm mỹ trong diễn đạt, làm bật lên được nội 
dung tư tưởng. 

- Dẫn ngữ thơ văn, sách vở: Ngôn ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế còn 
được sử dụng phương thức ẩn dụ qua việc mượn những câu thơ, ý thơ, các câu trong 
kinh sách để diễn đạt nội dung. Nội dung trong quá trình tiếp nhận sẽ được lĩnh hội 
thông qua việc liên tưởng đến những “tiền giả định” là những câu thơ, đoạn văn đã 
biết. Chẳng hạn như:  

+ Yêu đào hồng chước chước (夭 佻 紅 灼 灼: Cây đào mơn mởn hồng rực rỡ, 

ĐTH). Trong Kinh Thi có bài Đào yêu (桃 夭) như sau: Đào chi yêu yêu/ Chước 

chước kỳ hoa/ Chi tử vu quy/ Nghi kỳ thất gia  (桃 之 夭 夭/ 灼 灼 其 花/ 之 子 于 

歸/ 宜 其 室 家: Nhánh đào mơn mởn/ Rực rỡ muôn hoa/ Theo chàng về nhà/ Yên 

bề gia thất). Dẫn hai chữ này, ý thơ muốn chỉ về sự tốt đẹp trong cuộc sống, sự hòa 
hợp âm dương trong vạn vật. 

+  Đông ly hiểu lộ lung (東 離 曉 露 籠: Bờ rào phía đông sương sớm phủ dày, 

ĐTH). Hai chữ đông ly xuất phát từ câu thơ của Đào Tiềm: Thái cúc đông ly hạ, du 

nhiên kiến Nam sơn (採 菊 東 籬 下 攸 然 見 南 山: Hái hoa cúc tại hàng rào đông / 

Bỗng nhiên vụt thấy núi Nam), ở đây ý của câu thơ trong ngữ cảnh là ca ngợi, tự hào 
về non sông, gấm vóc, cái đẹp vụt lên trong ngỡ ngàng. 

+ Lưỡng tương nhân trí nhạo (兩 將 仁 智  樂:  Hai bậc nhân và trí cùng lấy đó 

làm thích, ĐTH). Ba chữ nhân trí nhạo xuất phát từ một câu trong thiên Ung Dã của 

sách Luận Ngữ: Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn (智 者 樂 水 仁 者 樂 山:  Người 

trí dũng ưa thích nước, người nhân nghĩa ưa thích núi). Chu Hy chú câu này là: “Người 
trí đạt sự lý thông suốt mọi lẽ không bị đình trệ, giống thể của nước, cho nên ưa thích 
nước. Người nhân ổn định nghĩa lý, trước sau không thay đổi, giống đức của núi, cho 
nên ưa thích núi”. Sau này, vua Thiệu Trị cũng từng có câu thơ trong bài Tịnh hồ hạ 

hứng (Cảm hứng ngày hè ở hồ Tịnh Tâm): "Y nhiên nhân trí tình vô hạn (依 然 仁 智  

情 無 限: Quang cảnh ở đây hợp với tình cảm của người nhân và người trí) [3, tr. 85]. 
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Dẫn ngữ này trong ngữ cảnh bài thơ để bày tỏ lòng tự hào về núi sông tươi đẹp, con 
người sống chan hòa với thiên nhiên, cây cỏ, đất nước thanh bình. 

+ Cửu hữu ngưỡng nghi hình (九 有 仰 儀 型: “chín điều có” ngẩng lên làm khuôn 

mẫu, ĐTH). Cửu hữu ở đây đây chính là cửu tư (九 思: Chín điều phải lo nghĩ. Hai chữ 

này mượn từ một câu trong sách Luận ngữ: “Quân tử hữu cửu tư: thị tư minh, thính tư 
thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nạn, kiến 

đắc tư nghĩa (君 子 有 九 思: 視 思 明, 聽 思 聰, 色 思 溫, 貌 思 恭, 言 思 忠, 事 思 敬, 疑 思 

問, 忿 思 難, 見 得 思 義: Người quân tử có chín điều lo nghĩ: khi nhìn thì lưu ý để minh 

bạch, khi nghe thì lưu tâm để nghe cho rõ, sắc mặt thì luôn giữ ôn hòa, diện mạo thì giữ 
cho đoan trang, khi nói thì giữ cho trung thực, khi làm thì giữ cho kính cẩn, có điều nghi 
hoặc thì hỏi cho rõ, khi giận thì nghĩ tới hậu quả, thấy mối lợi thì nghĩ đến nhân nghĩa). 
Mượn điển này để chỉ về việc “tu thân, trị quốc” của nhà vua, phải luôn lo lắng tu 
dưỡng bản thân, công bằng, phân minh trước mọi cảnh huống khi điều hành quốc sự. 

+ Minh đức nhật duy tân (明 德 日 維 新: Đức sáng ngày càng duy trì cái mới, 

TM). Hai từ Minh đức, duy tân ở đây mượn từ sách Đại học: Đại học chi đạo tại 
minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện (Cái đạo của Đại học ở chỗ làm sáng 
cái đức sáng, ở chỗ thân thiện với dân, ở chỗ đạt đến cái thiện). Ý thơ ở đây là chỉ về 
sự tu dưỡng, rèn luyện của nhà vua, ngày không ngừng đổi mới để hoàn thiện bản 
thân nhằm đạt đến “cái đức”, “cái đạo”, “cái thiện”, nói chung là những điều tốt đẹp 
trong hành xử với con người, trong điều hành xã hội. 

Những kiểu dẫn ngữ thơ văn tương tự ở thơ trên kiến trúc cung đình Huế là phổ 
biến, chúng được sử dụng đan xen, hòa trộn rất linh hoạt. Trong chừng mực giới hạn, 
chúng tôi chỉ trình bày vấn đề này qua một vài dẫn chứng có tính tượng trưng mà thôi. 

4.3.4. Đối lập sóng đôi cú pháp  
 Các thể văn chương xưa đều chú trọng lối văn biền ngẫu, đây là thể văn có cấu 

trúc ngữ pháp cân đối, nhịp nhàng giữa các câu chữ. Biền (駢) vốn có nghĩa ban đầu 

là hai con ngựa sóng đôi, ngẫu (偶) là cặp đôi, sóng đôi. Người xưa dùng tổ hợp 

biền ngẫu để chỉ về một thể thức diễn đạt có tính đối xứng về âm sắc và ngữ nghĩa. 
Đó là hiện tượng dùng phổ biến trong các thể đối, phú, văn tế, thơ Đường luật v.v. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%89%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BA%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%96%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%A9
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Các trường hợp đối xứng / đối lập này là sóng đôi cú pháp. Sóng đôi cú pháp là 
biện pháp nghệ thuật dựa trên sự sắp xếp các câu thành từng cặp, các bộ phận từ ngữ 
thành từng cặp có hình thức ngữ âm, cấu tạo ngữ pháp và nội dung ngữ nghĩa tương 
ứng với nhau tạo nên tính cân đối, hài hòa làm nổi bật nội dung và tăng tính biểu 
cảm. Biện pháp này xuất phát từ một quan niệm truyền thống chung của người 
phương Đông, quan niệm cho rằng mọi vẻ đẹp đều phải có tính hài hòa cân đối, phải 
có sự hòa hợp của âm dương. Đối ngẫu chỉ có thể gọi là thành công khi nó diễn tả 
đắc lực cho nội dung, ý tứ của bài thơ, do vậy việc xác định về tác dụng của nó là rất 
quan trọng. Đối với thơ trên kiến trúc cung đình, tính cân đối nhịp nhàng này là dấu 
ấn đậm nét do có sự ràng buộc về thể thơ (nhất là thể thất ngôn bát cú). Điều đáng 
quan tâm ở đây là rất nhiều trường hợp không bị bó buộc bởi loại thể cần có các cặp 
đối, nhưng sự xuất hiện các cặp đối thơ của gần như đa số bài thơ đã cho thấy một 
quy luật phổ biến rất điển hình về sóng đôi cú pháp trong thơ trên kiến trúc. 

Trong một bài, thường có hai câu đối nhau về âm vận, từ ngữ, nội dung. Chẳng 

hạn như: Nhật nhật hỷ hoà thanh/ Thời thời ưu lạo giáng (日 日 喜 禾 青/ 時 時 憂 

潦 降: Ngày ngày vui [vì] lúa lên xanh/ Giờ giờ lo nước lũ giáng xuống, ĐTH). Ở 

đây từ ngữ tổ chức thành từng cặp đối xứng về ngữ âm, về từ vựng, về ngữ nghĩa. 
Trong trường hợp này gọi là “phản đối”, có xu hướng tạo ra những quan hệ có tính 
đối lập, so với “chính đối” thì nó ưu thế hơn vì đã đặt sự tình vào hai trạng huống và 
tính chất khác nhau để có thể làm rõ bản chất. Chúng ta thử hình dung: 

     
Đó là một sự đối lập trong một thể thống nhất của tư duy: lúc vui mừng, hoan hỉ 

rồi sẽ có lúc ưu tư, lo lắng; qua cơn bỉ cực lại đến hồi thái lai...thể hiện một nhận thức 
về lẽ tự nhiên, không phải lúc nào tự nhiên cũng dự báo những điều tốt đẹp. Xét vấn đề 
rộng hơn, thì các kiểu sóng đôi, nhất là trong quan hệ “phản đối” còn thể hiện một quan 
niệm sâu xa về thế giới trong quan niệm về âm-dương, hình thành nên một chỉnh thể 
đối xứng, đó cũng là quan niệm chung trong nhận thức thẩm mỹ thời bấy giờ. 

Do vậy, đối trong sóng đôi cú pháp đã trở thành một “năng lực thẩm mỹ” của thơ 
trên kiến trúc cung đình Huế. Bài thơ có sự nhịp nhàng về âm điệu, câu thơ có tiết tấu 
hài hoà, trang nhã, với hàng loạt sóng đôi cú pháp như thế, điển hình nhất là trên điện 

Thái Hòa: Lục diệp cửu vô suy/ Bạch hoa xán tứ thì (綠 葉 久 無 衰/ 白 花 燦 四 時): 
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Lá xanh mãi không héo/ Hoa trắng rực bốn mùa); Cửu tiêu thanh hữu sắc/ Vạn lại tịch 

vô thanh (九 宵 清 有 色/ 萬 籟 寂 無 聲:  Chín tầng mây xanh ngắt một màu/ Muôn 

tiếng tiêu lặng im, không có thanh âm); Đả ngư hà thuỷ bạn/ Phóng dưỡng hậu đình tân 

(打 魚 河 水 畔/ 放 養 後 庭 濱: Đánh cá bên dòng sông/ Thả nuôi ở hồ sau); Cung 

vân khai trĩ vĩ/ Các nhật chiếu ly đầu (宮 雲 開 雉 尾 / 閣 日 照 螭 頭: Mây trên cung 

điện mở ra [như] hình đuôi trĩ/ Nắng trên lầu gác chiếu xuống [như] hình đầu lân); Văn 

hiến thiên niên cựu/ Xa thư vạn lý tân (文 獻 千 年 舊 / 車 書 萬 里新: Xưa văn hiến 

ngàn năm/ Nay thống nhất muôn dặm), v.v. 
Rất nhiều hình thức sóng đôi cú pháp thể hiện trong thơ, điển hình trong một 

bài thơ có đến hai cặp đối, câu 1 đối với câu 2, câu 3 đối với câu 4, rất câu nệ về 
hình thức cân đối, hài hoà: 

1. Tinh vân trình xán lạn,  星  雲  呈  燦  爛     

2. Nhật nguyệt tụy xung hoà.  日  月  萃  沖  和    

3. Thuấn bệ thuỳ y trị,   舜  陛  垂  衣  治    

4. Nghiêu cù kích nhưỡng ca. 堯  衢  擊  壤  歌     

(Sao và mây trình hiện xán lạn/ Trời và trăng tụ họp hòa hợp / Trên bệ Thuấn, 
rủ áo để trị nước/ Giữa đường Nghiêu, hát bài Kích Nhưỡng, ĐTH). 

Ngoài việc tăng cường giá trị miêu tả và giá trị biểu cảm của đối tượng được 
miêu tả, phép đối ở đây còn có thể tạo nên được nhịp điệu, gây sự chú ý, có sức tập 
trung đối với đối tượng tiếp nhận. Nó còn có khả năng lập lên một mối tương liên 
ngữ nghĩa giữa các yếu tố của thơ, các yếu tố mà đứng ngoài ngữ cảnh đó thì không 
thể có những mối liên hệ ngữ nghĩa. Trường hợp Nhật nhật tân Thang đức/ Tư tư 
khắc Thuấn cần (Ngày ngày tự đổi mới để học tập đức của vua Thành Thang/ Chăm 
chỉ sửa mình để noi theo sự chuyên cần của vua Thuấn) - như đã nêu ở phần dẫn ngữ 
thành ngữ - nếu không sóng đôi cú pháp thì rất khó để xác định về mối liên hệ ý 
nghĩa. Hai dấu hiệu tân và khắc nếu không nằm trong quy luật sóng đôi cú pháp thì 
không thể xác định đó là hai ngữ rút gọn tối đa về lượng chữ, và như vậy sẽ thông 
tin sẽ không bao giờ được tiếp nhận một cách đúng đắn và trọn vẹn. Nhiều nội dung 
sự việc, nhiều trạng thái của hiện tượng được đồng thời thể hiện trong hai câu thơ 
làm cho lượng thông tin có độ dồn nén cao. Mỗi đơn vị ngữ nghĩa trong một trung 
tâm ngữ nghĩa lại được cộng hưởng bởi một đơn vị tương ứng. 

Cặp đối 1 

Cặp đối 2 
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Do vậy, việc sóng đôi cú pháp đã đem đến cho câu thơ tính súc tích, chặt chẽ, 
rất cần thiết cho quá trình diễn đạt mang tính “lập luận” của loại thơ suy lý. 
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4.3.5. Đỉnh cao nghệ thuật chơi chữ   
Chơi chữ (hay còn gọi là lộng ngữ) là một biện pháp nghệ thuật xuất hiện khá 

phong phú về hình thức trong văn chương, nhất là thi ca. Đó là những hình thức diễn 
đạt dùng âm thanh, từ ngữ, hàm ý để tạo ra lượng nghĩa mới bất ngờ và thú vị. 
Trong thơ văn chữ Hán, chơi chữ xuất hiện với nhiều dạng linh hoạt và “biến hóa” 
dựa trên cơ sở tính tượng hình của ký tự như đồng âm dị nghĩa, đa nghĩa mở rộng, 
chiết tự, ám họa thị giác, hồi văn liên hoàn, trình bày theo cấu trúc v.v. 

Chơi chữ trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế tuy không phải là biện pháp phổ 
biến, nhưng thiết tưởng cũng cần giới thiệu về một số trường hợp đặc biệt. Đặc biệt đến 
mức có thể trở thành những ví dụ điển hình về trình độ chữ nghĩa cao siêu của chủ thể 
sáng tạo nếu so sánh với các tác giả trung đại ở Việt Nam cũng như các nước đồng văn.  

- Hình tượng hội họa từ các con chữ:  
Thi ca với hội họa là một quan hệ “huyết thống” in đậm trong văn chương chữ Hán, 

từ đó hình thành nên các thành ngữ “thi trung hữu họa” hay “họa trung hữu thi”. Trong 
thế giới nghệ thuật, thư pháp và thi ca đã hô ứng rất hiệu quả. Ở đó, phương diện hình ảnh 
của con chữ gắn với nội dung luôn được cổ xúy, nhấn mạnh qua nghệ thuật viết chữ. Thơ 
trên kiến trúc cung đình Huế trong quá trình tổ chức câu thơ, có thể là ngẫu nhiên, cũng 
có thể là hữu ý, đã tập hợp nên những cấu trúc đầy sức gợi hình, gợi cảm cho sự thúc đẩy 
phát triển hình tượng, nội dung. Những điển hình đó được thể hiện qua các trường hợp 
sau ở lăng Minh Mạng, ở điện Thái Hòa, ở điện Long An: 

+ Có thể bắt gặp một đàn chim ríu rít, tụ tập qua sự xếp đặt loạt chữ có cấu trúc 

bộ khẩu (口: cái miệng) trước mỗi chữ: 喃 呢 啁 哳 幾 聲 嬌 (Nam ni trao triết kỷ 

thanh kiêu: Râm ra ríu rít thật xinh yêu);  
+ Có thể bắt gặp cả một vũ trụ bao la vần vũ nhưng lại dồn nén trong sự dung 

chứa của các chữ có bộ khí (气: thể khí): 英 氣 正 氤 氳 (Anh khí chính nhân uân:  

Khí lành tràn đầy khắp);  

+ Có thể bắt gặp cảnh hừng đông bừng tỏ dần lên qua các chữ có bộ nhật (日: mặt trời): 

曈 曨 東 旭 耀 (Đồng lung đông húc diệu: Mờ sáng mặt trời mới mọc phía Đông chói lọi); 

+ Có thể thấy và “nghe” được âm thanh của nước chảy, sự trở mình của hệ thực 

vật trong hai câu có đến 9/14 chữ mang bộ chấm thủy (氵: nước) tràn ngập, với 4 chữ 

mang bộ thảo đầu (艸: cỏ) sum xuê:  潺 潺 水 涧 苔 滋 潤 / 漾 漾 波 洲 蓼 茂 榮 

(Sàn sàn thủy giản đài tư nhuận / Dạng dạng ba châu liệu mậu vinh: Nước suối rì rào 
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rêu thắm mướt / Bãi bồi sóng sánh cỏ tươi xanh); hay “tận mục” nước cuộn mặt hồ 

của hai câu thơ với 6/10 chữ mang bộ chấm thủy: 漪 漣 迴 岸 陡 / 澄 湛 遂 流 瀧 (Y 

liên hồi ngạn đẩu / Trừng trạm toại lưu lung: Lăn tăn quanh dốc bến / Cuộn chảy theo 

dòng trong). Hay là một câu bảy chữ đều có bộ chấm thủy diễn tả mặt nước lô xô: 澶 

洄 泙 湃 沸 澜 (Thiền hồi bình phái phất phong lan: Sóng gió lô xô ở giữa dòng. Quả 

tài tình với cách lựa chọn chữ nghĩa, ắt hẳn là dụng ý của cổ nhân. 
+ Có thể bắt gặp trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế, ngoài các chữ mang nét 

nghĩa chỉ về các công trình xây dựng như đình, điện, đường, các, vũ, lâu, tạ, đài, đặc biệt 

còn có 239 chữ liên quan đến bộ môn (門), có nhiều chữ nằm trong trường nghĩa chỉ về 

nhà cửa trong đó: khai (開) 136 lần, các (閣) 21 lần,  khuyết (闕) 16 lần, môn (門) 15 lần, 

quan (關) 14, nhàn (閒)14 lần,   khải (闓) 8, xương (閶) 4 lần, hạp (闔) 4 lần, tịch (闢) 4 

lần và nhàn (閑) 3 lần.  Trong đó, có một số câu thơ được thể hiện với tính biểu tượng rất 

cao, một câu có đến 3, thậm chí 4 chữ có bộ môn này, tạo nên một hình ảnh có hình dáng, 

tượng hình về công trình kiến trúc, ví dụ: 閶 闔 開 黃 道 (Xương hạp khai Hoàng đạo:  

Cửa cung mở vào giờ Hoàng đạo); hoặc 閶 闔 開 金 闕 (Xương hạp khai kim khuyết: 

Cửa cung điện đã mở ra [như] cửa bằng vàng). Đây là lối chơi chữ có tính chất “ám họa 
thị giác”, chúng thật sự là những bức tranh được vẽ nên một cách hình tượng bằng những 
ký tự. Câu thơ tác động trực tiếp vào thị giác, chúng ta như hình dung được cả không gian 
với những hình khối tầng tầng lâu các, lớp lớp cung điện. Đó là một hiện tượng phù ứng 
với thực tế, triều Nguyễn rất tự hào về công cuộc kiến thiết đất nước của mình, hàng loạt 
các công trình làm việc của triều đại đã bắt đầu khởi công xây dựng từ thời Gia Long và 
bộ mặt của Kinh đô Huế đến thời Thiệu Trị đã khá chỉnh trang. Do vậy, các công trình 
kiến trúc đã trở thành một trong những niềm tự hào của triều đại này.      

Trong những “kiệt tác thơ thị giác” của thi ca chữ Hán, Vương Duy (701 - 761) có 

câu: 木 末 芙 容 花 (Mộc mạt phù dung hoa: Cuối cành phù dung nở hoa). Câu thơ được 

triển khai từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng có số nét tăng dần mộc (4 nét), mạt (5 nét), 
phù (8 nét),  dung (10 nét) và cuối cùng đến hoa số nét bắt đầu giảm (8). Chỉ cần cảm 
nhận bằng thị giác, người đọc có thể hình dung tiến trình vận động của sự vật, từ chữ đầu 
đến chữ cuối biểu hiện khá rõ của cả một tiến trình vận động, có cảm giác như được 
chứng kiến về hình ảnh nụ hoa từ khi hàm tiếu đến lúc nở bùng và mãn khai. Hay Đỗ Phủ 
(712 - 770) khi mô tả nỗi khát khao của con người khi gặp hạn hán, cầu được mưa thì viết 
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lên một loạt các chữ liên quan đến bộ vũ (雨: mưa) từ nhiều nét đến ít nét: 雷 莛 空 霹靂  

雲 雨 竟 虛 無 (Lôi đình không tích lịch / Vân vũ cánh hư vô: Sấm chớp giật liên hồi / 

Mây mưa rốt cuộc vẫn là sự huyễn hoặc). Câu thơ trở thành một ám thị có chất hội hoạ, 
thật sự gợi lên cả một không gian có dáng dấp.   

Những trường hợp chơi chữ có hình thức như vậy trong văn chương là không 
nhiều, chỉ những bậc hay chữ, giỏi nghĩa mới có thể làm được. Các trường hợp chơi chữ 
theo dạng này như đã nêu trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế cũng là một trong số ít 
đó, nó có giá trị phản ánh nghệ thuật qua hình thức phô diễn chữ nghĩa của người xưa.  

Tuy chơi chữ ở trường hợp trên chỉ có tính chất đơn lẻ, nhưng nó lại phản ánh 
giá trị cao về một biện pháp nghệ thuật, về hình thức nghệ thuật và phản ánh khá rõ 
nét bản chất ý nghĩa của thơ trong hệ thống này qua các chủ đề miêu tả và thể hiện.  

- Kỹ xảo sắp đặt ngôn từ:    
Trong hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế có một công trình khá đặc biệt - 

điện Long An - được xem là “biệt điện” của vua Thiệu Trị, nơi được chạm khắc của 165 
bài thơ đều là thơ của vị vua này. Thơ ở đây được trang trí với nhiều dạng thức: chạm nổi 
sơn son, chạm nổi thếp vàng và cẩn xà cừ. Đặc biệt có hai bài thơ chơi chữ đồng dạng, 
được cẩn xà cừ cực kỳ tinh xảo trên vách ván ngôi điện này. Đó là bài Vũ trung sơn thủy 

(雨 中 山 水: Non nước trong mưa) và bài Phước Viên văn hội lương dạ mạn ngâm (福 

園 文 會 良 夜 漫 吟: Ngâm vịnh trong đêm thơ ở vườn Phước Viên).  

Cả hai bài thơ đều có cùng hình thức trình bày, chạm khảm theo đồ hình bát quái. 
Bên cạnh mỗi bài thơ là “mã” để mở khóa với nội dung như sau: Dụng hồi văn thể kiêm 

lien hoàn, bằng trắc tứ vận, độc thành thất ngôn ngũ ngôn, lục thập tứ chương (用 迴 文 

體 兼 連 環 / 平 昃 四 韻 / 讀 成 七 言 五 言/ 六 十 四 章: Dùng thể hồi văn kiêm liên 

hoàn với bốn vần bằng trắc, đọc thành thất ngôn, ngũ ngôn được 64 bài). Vì cả hai bài 
đều có hình thức giống nhau, ở đây chỉ xin trình bày bài Vũ trung sơn thủy mà thôi. 

Vũ trung sơn thủy có tính chất hồi văn và liên hoàn, có nghĩa là bắt đầu từ xuất 
phát điểm nào cũng có thể đọc thành câu, ghép thành bài. Bên cạnh đó, tính liên hoàn 
buộc phải ít nhất, chỉ trong một cặp câu thì phải có sự láy / lặp một chữ, nối hai bài lại 
với nhau (hoặc vận dụng nhiều dạng láy khác). Điều quan trọng nữa, bài thơ được giải 
mã phải trên cơ sở xác định rõ bốn vần (bằng trắc tứ vận) là Canh, San, Dạng, Chấn. 
Ở đây chúng tôi không thể trình bày cách mở khóa của toàn bộ bài thơ (từ cách xác 
định vần đến cách đọc). Tại cuốn sách Tìm hiểu kỹ xảo hồi văn kiêm liên hoàn trong 
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bài Vũ trung sơn thủy của Thiệu Trị, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn cũng đã “mất” hơn 450 
trang sách để lý giải, trình bày phương pháp, cách đọc cho từng bài theo trình tự nhất 
định. Trong giới hạn cho phép, chúng tôi xin được giới thiệu một số bài mà tác giả 
Nguyễn Tài Cẩn đã mở khóa, giải mã một “bí ẩn thi ca” tồn tại suốt nhiều năm. 

Từ 56 chữ, vua Thiệu Trị đã sắp xếp theo những trật tự về âm vận, niêm luật, 
đối ngẫu những ngữ nghĩa vẫn đảm bảo, đến cách dịch, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn 
cũng tỏ ra công phu không kém trong sự chọn chữ để dịch với sự sắp xếp đồng dạng 
một cách khéo léo và tinh tế.  

Nguyên văn bài thơ:                Bản dịch thơ của GS. Nguyễn Tài Cẩn: 

              
Sau đây là 02 bài hồi văn, liên hoàn trong vần Canh của bài thơ Vũ trung sơn 

thủy qua bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn [8, tr.32]: 
Bài 1: 
Loan hoàn vũ hạ giang triều tấn,  Tròn vây gió nổi triều lan ngập, 
Trướng dật phong tiền ngạn biện thanh. Rộng thoáng mưa vờn nước biếc xanh. 
Sơn tỏa ám vân thôi trận trận,   Non kín đen trời mây cuốn gấp, 
Lãng sinh khiêu ngọc trích thanh thanh. Sóng dâng gieo ngọc tiếng vang quanh. 
Sàn sàn thủy giản đài tư nhuận,  Tuôn reo suối thấm rêu dâm dấp, 
Dạng dạng ba châu liệu mậu vinh.  Bóng dợn cồn vươn cỏ mướt xinh. 
Nhàn điếu nhất chu ngư dật tấn,  Buồn giải rỗi câu thuyền lướt khắp, 
Hướng lâm song tiễn yến phi khinh.  Động về chia dãy én bay nhanh. 
Bài 2: 
Sơn tỏa ám vân thôi trận trận,   Non kín đen trời mây cuốn gấp, 
Lãng sinh khiêu ngọc trích thanh thanh. Sóng dâng gieo ngọc tiếng vang quanh. 
Sàn sàn thủy giản đài tư nhuận,  Tuôn reo suối thấm rêu dâm dấp, 
Dạng dạng ba châu liệu mậu vinh.  Bóng dợn cồn vươn cỏ mướt xinh. 
Nhàn điếu nhất chu ngư dật tấn,  Buồn giải rỗi câu thuyền lướt khắp, 
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Hướng lâm song tiễn yến phi khinh.  Động về chia dãy én bay nhanh. 
Loan hoàn vũ hạ giang triều tấn,  Tròn vây gió nổi triều lan ngập, 
Trướng dật phong tiền ngạn biện thanh. Rộng thoáng mưa vờn nước biếc xanh. 
Bài thơ là một kiểu chơi chữ trí tuệ của một vị vua. Chỉ từ 56 chữ, vua Thiệu Trị đã 

cho đến 64 bài thơ thất ngôn bát cú (chưa kể 64 bài ngũ ngôn bát cú). Trong đó có kiểu 
hồi văn với 32 cặp bài thất ngôn thuận nghịch độc với 16 điểm xuất phát đi 2 hướng; lại 
có kiểu liên hoàn vô cùng phức tạp: liên hoàn thẳng, liên hoàn vòng quanh; liên hoàn một 
chiều, hai chiều; liên hoàn đối xứng, không đối xứng. Đó là một cách sắp xếp cực kỳ 
công phu, người thật có tài và vốn chữ nghĩa phong phú mới có thể làm được. Ngoài ra từ 
hình thức và cấu trúc của Vũ trung sơn thủy có thể suy luận thêm về mối liên hệ giữa dịch 
học trong kết cấu bài thơ. Bài thơ trình bày theo 1 hình tròn tượng trưng cho thái cực, có 
2 vần bằng / trắc tượng trưng cho lưỡng nghi, có 4 vần Canh, San, Chấn, Dạng tượng 
trưng cho tứ tượng, và đọc được 64 bài tượng trưng cho 64 quẻ trong Dịch học [106, 
tr.68]. Những sự trùng khít một cách nhịp nhàng về các con số chắn chắn phải có nguyên 
nhân. Vua Thiệu Trị là một Nho gia, ở đây sự đề cao về dịch lý của các nhà nho theo 
khuynh hướng Tống Nho có thể là nguyên nhân hình thành nên hiện tượng này. 

Tuy xuất hiện chưa nhiều, nhưng các dạng chơi chữ trong thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế lại có giá trị nghệ thuật đạt đến mức đỉnh cao, phản ánh tài văn 
chương cũng như năng lực, khuynh hướng thẩm mỹ của người đương thời, trở thành 
những minh chứng vô cùng đặc sắc về nghệ thuật chơi chữ trong sáng tạo thi ca của 
người trung đại Việt Nam và các nước đồng văn. 

Nhìn chung, các biện pháp nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế 
khá đa dạng và tập trung. Các loại so sánh, hoán dụ, ẩn dụ được sử dụng một cách 
tinh tế, nhiều trường hợp rất khó phát hiện. Toàn bộ các phương tiện này đã làm cho 
ngôn ngữ thơ mang lời lẽ gọn gàng nhưng ý tứ sâu xa. Do vậy ý tứ, sự tình được nói 
đến thường bóng bẩy, ẩn chứa những nét nghĩa phái sinh ngữ nghĩa. Trong các ẩn dụ 
hình thành bằng việc dẫn ngữ, các hình thức của dẫn ngữ là hết sức phong phú, 
chúng được sử dụng đan xen, trộn lẫn, có nhiều bài chứa đến bốn, năm dẫn ngữ điển 
tích, thành ngữ, thơ văn đã tạo nên một mã ngôn ngữ phức tạp, đòi hỏi đối tượng 
tiếp nhận phải huy động tất cả khả năng hiểu biết để lĩnh hội.  

Một số dẫn ngữ dùng nhiều lần đôi lúc đã trở thành phô trương, khuôn sáo, nhất là 
các dẫn ngữ về điển tích. Điều đáng chú ý là chủ thể sáng tạo đã linh hoạt, “đắp” cho 
điển tích những sắc thái nghĩa mới bằng cách thêm vào điển một nét nghĩa có tính chất 
“xác định tính cụ thể” của điển, tránh sự lặp lại nhàm chán. Những hình ảnh sử dụng 
trong các biện pháp nghệ thuật có sự trùng lặp với những ý đồ diễn đạt mang tính biểu 
cảm cao xuất phát từ những quan niệm trong nhận thức về tự nhiên và xã hội. Đặc biệt, 
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các biện pháp nghệ thuật trong ngôn từ ở đây dường như được thực hiện cùng lúc, 
có thể phát hiện trong so sánh có hoán dụ, trong hoán dụ có ẩn dụ, trong so sánh, 
hoán dụ, ẩn dụ, và các biện pháp ấy đều có điểm chung của tượng trưng. Ngoài ra, 
các hình thức đối lập trong song đôi cú pháp cũng thể hiện những năng lực thẩm mỹ 
nhất định, phản ánh quan niệm thẩm mỹ của người trung đại. Cao hơn, nghệ thuật 
chơi chữ tuy chưa tạo thành một hệ thống phổ biến, nhưng qua một số dẫn chứng 
cũng cho thấy trình độ chữ nghĩa của các bậc thức giả thời bấy giờ, nhất là các 
hoàng đế thi sĩ.  

Nhận thức đúng đắn về những quy luật của các biện pháp nghệ thuật trong ngôn 
ngữ thơ trên kiến trúc cung đình Huế sẽ lĩnh hội được nội dung một cách đúng đắn 
nhất, đồng thời nó sẽ tạo nên một kinh nghiệm trong việc lĩnh hội thơ của các vua 
quan triều Nguyễn, những chủ thể sáng tạo của thơ trên kiến trúc cung đình Huế. 

Tiểu kết chương 4 
Qua việc khảo sát, đánh giá các đặc điểm nổi bật trong sử dụng ngôn từ cũng 

như phân tích đặc điểm về thể thơ, vần và nhịp thơ trong phương thức biểu hiện, có 
thể thấy rằng, thơ trên kiến trúc mang bản chất của loại thơ suy lý với mục đích 
ngôn chí. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế do vậy có một trường thẩm mỹ riêng, gắn 
với quan niệm lý tưởng thẩm mỹ của thời đại. Chủ thể sáng tạo luôn hướng vào việc 
trình bày những hoài bão, những ước mơ tốt đẹp cho sự nghiệp “kinh bang tế thế”, với 
tâm nguyện “quốc thái dân an”, “phong điều vũ thuận” và “thiên hạ thái bình”. 

Đặc biệt, thơ trên kiến trúc thể hiện sự linh hoạt trong sử dụng các biện pháp 
nghệ thuật, có biện pháp đặc sắc: từ so sánh, hoán dụ, ẩn dụ, đến đối lập, chơi chữ. 
Đó là một hệ thống biện pháp được sử dụng phổ biến với nhiều tính chất, ý nghĩa. 
Qua việc phân tích các biện pháp nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc, những vấn đề 
liên quan đến nội dung, chủ đề của các bài thơ, tư tưởng của chủ thể sáng tạo càng 
được làm nổi bật, đó là bài thơ, câu thơ tập trung chủ yếu về những đề tài suy lý mang 
tính giáo huấn với xu hướng ngôn chí mạnh mẽ.  

 Tóm lại, thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế là sự tổng 
hòa của các mối quan hệ gắn bó trong quan niệm nghệ thuật con người được thể 
hiện qua những mô hình không gian và thời gian khác nhau. Bên cạnh đó, sự hô ứng 
hòa điệu trong cách thức tổ chức ngôn ngữ, sử dụng loại thể, cấu tạo nhịp điệu cùng 
nhiều các biện pháp nghệ thuật khác đều gắn kết với những nội dung nhất định, mà 
trên hết đó chính là thế giới của cảm thức và tri nhận gắn bó mật thiết với quan niệm 
thẩm mỹ của thời đại. 
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KẾT LUẬN 
  
  
 Thơ trên kiến trúc cung đình Huế là thành tựu tiêu biểu của văn chương cung 
đình triều Nguyễn, nhất là khi triều đại này đã chủ trương lựa chọn để khắc lên các 
cung điện, lăng miếu tiêu biểu, nghi thức nhất của triều đại mình. Thế giới nghệ 
thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế thật sự tiêu biểu cho thơ trung đại Việt 
Nam với những đặc điểm nghệ thuật phong phú, rất khó để khẳng định là có thể tri 
nhận đến tận cùng. Nghiên cứu đề tài “Thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế”, tác giả luận án mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc tìm 
hiểu những đặc điểm nghệ thuật ngôn ngữ thơ của một “cộng đồng ngôn ngữ” là 
triều Nguyễn. Ở đây vì không xác định được một cách toàn diện và trọn vẹn về chủ 
thể sáng tạo nên chúng tôi căn cứ vào những đặc điểm của ngôn ngữ để tạm thời xác 
định đó là thơ của tầng lớp các hoàng đế, quan lại và tầng lớp quý tộc. Lịch sử vấn 
đề cho thấy, việc nghiên cứu về thế giới nghệ thuật ở trường hợp cụ thể là thơ trên 
kiến trúc cung đình Huế hầu như chưa được chú ý. Do vậy, công việc nghiên cứu đề 
tài này là không hề đơn giản, nếu không muốn nói là sẽ tiên lượng trước một số khó 
khăn. Qua việc tìm hiểu và khảo sát mang tính tổng quát và chi tiết, chúng tôi có thể 
nêu lên một số kết luận sau: 
 1. Sự thịnh trị văn chương thời Nguyễn và sự phát triển vượt bậc của các tác 
giả hoàng tộc, đặc biệt là các tác giả hoàng đế đã thật sự trở thành nguyên nhân trực 
tiếp thúc đẩy sự hình thành của thơ trên kiến trúc cung đình Huế, tạo cho hệ thống 
kiến trúc này có những đặc điểm giàu giá trị thẩm mỹ và nhân văn. Điều cần lưu ý là 
thơ được trang trí trên các kiến trúc gắn liền với chủ nhân của chúng là các hoàng đế 
và chỉ tập trung ở các công trình nghi thức, mang tính biểu tượng. Không có kiến 
trúc mang tính chất giải trí, du hí được khắc thơ. Ngay cả ở những kiến trúc được 
xem là "thơ nhất" như Thái Bình Lâu (nơi vua đọc sách và ngâm thơ), Nghinh 
Lương Đình (nơi vua hóng mát và làm thơ), v.v. đều không được chạm khắc thơ. 
Điều này nói lên triều đình đã có chủ đích và ý thức xem trọng tính nghi thức của thi 
ca khi chọn khắc trên các kiến trúc.    
 2. Trên cơ sở phân tích về thế giới nghệ thuật, chúng tôi rút ra một số đặc 
điểm nội dung của thơ trên kiến trúc cung đình Huế gồm các chủ đề chủ yếu sau: tôn 
vinh công trạng mở mang bờ cõi, thống nhất đất nước, thiết lập nhà nước và củng cố 
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vị thế quốc gia của các bậc vua chúa thời Nguyễn; lý tưởng hóa những quan điểm 
tiến bộ trong tư tưởng Nho giáo với tư cách là học thuyết chính trị làm nền tảng để 
quản lý và điều hành xã hội; khẳng định một chế độ quân chủ lý tưởng với những 
đổi mới về chính trị, xã hội, khẳng định về truyền thống văn hoá dân tộc; ca ngợi 
cảnh thái bình, thịnh trị, cảnh đẹp của đất nước; bày tỏ sự quan tâm đến kinh tế nông 
nghiệp, đời sống của dân chúng; ước mơ đất nước thái bình, trăm họ yên vui. 
 3. Hình tượng con người trong trong thơ trên kiến trúc xuất hiện theo phương 
thức đồng trục, đồng dạng về tư tưởng tình cảm qua các mối quan hệ với thiên 
nhiên, vũ trụ, với đời sống, xã hội, ít mang hình sắc cá nhân. Qua hình tượng con 
người cho thấy, thơ trên kiến trúc đã thể hiện một mảng chủ đề lớn trong việc phổ 
biến những nguyên tắc có tính chất đường lối căn bản của Nho giáo gắn liền với tư 
tưởng văn trị, lễ trị và nhân trị. Điều đó thể hiện qua quan điểm đề cao quản lý xã 
hội bằng tri thức, bằng sự hiểu biết; sử dụng các thiết chế xã hội, đề cao nghi lễ 
trong trị quốc và dùng lòng nhân ái để quản lý, điều hành xã hội. Xuất phát từ hình 
tượng về con người gắn với các đặc điểm trên, hình tượng không gian và thời gian 
trong thơ trên kiến trúc cũng "hô ứng", hòa vào dòng chảy của thế giới nghệ thuật 
đặc biệt này. Không gian và thời gian trong thơ trên kiến trúc cũng là đặc trưng 
mang dấu ấn của thời đại, nhất là các kiểu thức quan hệ của không gian, thời gian 
dung chứa trong đó rất nhiều tầng, nhiều lớp làm cho quan hệ thẩm mỹ trở nên đa 
dạng, phong phú. Các kiểu không gian, thời gian nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế đã làm rõ đặc trưng của nghệ thuật là phản ánh thế giới bằng hình 
tượng có tính định hướng, gợi mở, mang dấu ấn của thời đại mà nó tồn tại.  
 4. Từ đặc điểm sử dụng ngôn ngữ, nhất là sử dụng chữ, qua thống kê tần số 
xuất hiện của từng chữ trong toàn bộ các chữ có mặt trong thơ trên kiến trúc, phân 
tích những trường hợp từ ngữ được sử dụng nhiều lần, chúng tôi đã cố gắng phân 
tích, lý giải những tác nhân của sự chênh lệch, về nguyên nhân trong các trường hợp 
sử dụng trùng lắp trên cơ sở vận dụng những lý thuyết được nhiều nhà ngôn ngữ học 
chấp nhận. Từ đó để nói lên rằng, thơ trên kiến trúc có một hệ thống chữ nghĩa được 
sử dụng với tần số cao phản ánh rõ bản chất về phương cách sử dụng có đặc trưng 
mô phạm, nghi thức của chủ thể sáng tạo. Tính mô phạm, nghi thức này cũng diễn ra 
tương tự trong việc sử dụng thể thơ và cấu trúc vần nhịp. Thơ trên kiến trúc mang 
bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật nhưng để nhằm ứng hợp với nội dung có tính cách 
tuyên truyền, giáo huấn, bày tỏ hoài bão nên đã bị “nghi thức hóa”, điều này diễn ra 



 160 

khá phổ biến. Do vậy, từ đặc điểm của phương thức biểu hiện ở đây có thể quan 
niệm  rằng, về đại thể thơ trên kiến trúc là những tuyên ngôn, giáo hóa bằng thi ca, 
chủ thể sáng tạo đã dùng thơ như một công cụ để tuyên truyền cho chế độ cũng như 
chuyển tải ý thức hệ chính trị của chế độ.  
 5. Thơ trên kiến trúc giàu có các biện pháp nghệ thuật. Các biện pháp nghệ 
thuật ở đây trước hết thể hiện tính linh hoạt trong cách vận dụng, ranh giới xác định 
của các biện pháp có lúc bị “nhòe”, nghĩa là linh hoạt đến nỗi có trường hợp rất khó 
để xác định quả quyết nó thuộc ẩn dụ hay hoán dụ, nó thuộc ẩn dụ hay tượng trưng. 
Luận án đã hệ thống các biện pháp nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc nhằm chỉ ra 
quy luật mang tính đặc trưng, tiêu biểu. Sự đa dạng trong biện pháp nghệ thuật đã 
cho thấy ngôn ngữ thơ ở đây rất có giá trị về nghệ thuật. Đặc biệt, những cách diễn 
đạt ẩn dụ (ẩn dụ hình ảnh; dẫn ngữ điển tích, thành ngữ, thơ văn) đã chứng tỏ chủ 
thể sáng tạo là những người sở học uyên thâm, thông đạt kinh sử, mẫn tuệ ngôn từ. 
Cũng có thể cho rằng, ngôn ngữ thơ trên kiến trúc là một hình ảnh thu nhỏ của một 
cộng đồng ngôn ngữ là giai cấp quý tộc, của tầng lớp đại diện cho tiếng nói triều đại 
nhà Nguyễn, xuất phát từ những nhu cầu nhận thức và phản ánh, đã làm nên một 
hiện tượng nghệ thuật đặc sắc.   

6. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế cũng biểu hiện một số hạn chế nhất định. 
Đó là hầu như, các tác giả không mấy chú trọng đến việc xây dựng hình tượng con 
người cá nhân trong hệ thống hình tượng nghệ thuật. Nổi lên về hình tượng con 
người trong thơ trên kiến trúc là hình tượng con người vô ngã, chưa tách khỏi môi 
trường cộng đồng, đó là con người quân quốc. Điển phạm của mỹ học phong kiến đã 
chi phối mạnh mẽ đến ý nghĩa hình tượng trung tâm của tác phẩm. Do vậy, thơ trên 
kiến trúc cung đình thật sự là một loại hình văn chương quan phương, hướng đến 
tính điển chế, mà cảnh giới cao nhất của nó là tính nghi thức, quy phạm trong thế 
giới nghệ thuật cũng như nội dung đề cập đến. Một số hạn chế về nghệ thuật lại nằm 
ngay ở chính ưu điểm của nghệ thuật. Đó là việc sử dụng các phương thức ẩn dụ 
bằng điển cố chiếm một tỷ lệ khá lớn, trong đó lại có nhiều điển cố rất khó hiểu. 
Hơn nữa, thơ trên kiến trúc thường xuất hiện các hiện tượng rút gọn điển cố, vận 
dụng hiện tượng đồng nghĩa trong điển cố khiến người đọc rất khó khăn để thông 

hiểu được ý ngầm nghệ thuật trong điển cố vốn tồn tại ở dạng tiềm năng mà chủ 
thể sáng tạo nên.  
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7. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã phản ánh rõ kiểu tư duy chú trọng kỹ 
năng tổng hợp bằng trực cảm, sự hỗn dung của văn chương, sử học, triết học trong 
sáng tác rất phổ biến. Đây cũng là một tất yếu liên quan đến đặc trưng phổ biến của 
văn chương trung đại, liên quan đến quy luật tư duy nghệ thuật gắn với quan niệm 
văn chương thời trung đại. Có thể cho rằng, thơ trên kiến trúc là tập đại thành về 
nghi thức tổ chức nhà nước quân chủ Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XIX. Đó là cơ sở 
để nghiên cứu về một loại hình về thơ ca mang tính nghi thức, là cơ sở để nghiên 
cứu về nghi thức, điển chế của cả một giai đoạn lịch sử.    

Nghiên cứu thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế cũng là 
dịp thức nhận cùng văn hóa lịch sử, nhận diện lại con người trung đại một thuở với 
sự cống hiến to lớn trong nghệ thuật ngôn từ. Đến nay, thơ trên kiến trúc cung đình 
Huế đã trở thành di sản ký ức của nhân loại, tiếp tục tỏa sáng giá trị nhân văn gắn 
với thời đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Điều cần nói thêm là, những 
vấn đề mà chúng tôi trình bày trong luận án chắc chắn chưa phải là những kiến giải 
toàn diện. Do vậy, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự chỉ giáo, soi mở của các bậc 
thầy cũng như ý kiến góp ý của các đồng nghiệp với mong muốn có thể phát huy 
được thành quả nghiên cứu này./. 
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