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MỞ ĐẦU 
 
1. Lý do lựa chọn đề tài 
Thơ trên kiến trúc cung đình Huế (thơ trên kiến trúc) là sự khác biệt nổi 

bật của một kiểu trang trí kiến trúc riêng của Việt Nam so với kiến trúc của 
các nước đồng văn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. 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. Ngày 19/5/2016, Ủy ban 
Chương trình Ký ức Thế giới đã công nhận thơ văn trên kiến trúc cung đình 
Huế là “Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương”. 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.  

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.  

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; 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 trong thơ.  

Ngoài ra, luận án còn chú ý phân tích những giá trị thẩm mỹ nhìn từ 
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 qua  những  đặc  điểm cơ bản gắn 



 

liền  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.  

- Từ lý thuyết thi pháp học, luận án tiến hành phân tích về thế giới 
nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc, những giá trị nghệ thuật, các hình 
tượng không gian thời gian, các phương thức biểu hiện. Việc nghiên cứu 
này sẽ 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 liên ngành 
khác nhau: Phương pháp phân tích, tổng hợp, Phương pháp so sánh, đối 
chiếu, Phương pháp thống kê, phân loại. 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.    

5. Đóng góp khoa học của luận án   
Trước hết việc nghiên cứu về thơ trên kiến trúc sẽ góp phần 

nghiên cứu lịch sử phát triển của văn học thời Nguyễn nói riêng cũng 
như văn học Việt Nam nói chung.  

Việc nghiên cứu này sẽ góp phần giới thiệu một loại hình tư liệu 
độc đáo, 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.       

Việc nghiên cứu 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 ra, nó có ý nghĩa đặt vấn đề nghiên cứu toàn diện khi 
nghiên cứu văn hóa lịch sử thời Nguyễn. 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”. 

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 2. Bối cảnh văn hóa - xã hội thời Nguyễn và thơ trên kiến 

trúc cung đình Huế.  
Chương 3. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế nhìn từ hình tượng 

con người, không gian và thời gian.  
Chương 4. Thơ trên kiến trúc cung đình Huế nhìn từ phương thức 

biểu hiện.   



 

CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 
1.1. Tổng quan về tình hình dịch thuật, giới thiệu và nghiên cứu 
1.1.1. Tình hình dịch thuật, giới thiệu  
Từ năm 1991 đến năm 1995, Trung tâm BTDTCĐ Huế) đã tổ 

chức điền dã ghi chép, phiên âm, dịch nghĩa hệ thống thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế. Toàn bộ tài liệu này chưa được chỉnh lý, hiệu chỉnh một 
cách khoa học. 

Năm 1993, Mai Khắc Ứng xuất bản sách Lăng của Hoàng đế 
Minh Mạng đã công bố 115 bài thơ tại lăng Minh Mạng.    

Năm 1994, tác giả Huỳnh Minh Đức xuất bản Từ Ngọ Môn đến 
Thái Hòa Điện dịch 8 bài thơ trên Ngọ Môn, 191 bài thơ trên điện Thái 
Hòa.  

Năm 2005, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xuất bản sách 
Điện Long An, di tích kiến trúc nghệ thuật tuyển dịch 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. 

Năm 2016, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã biên soạn Hợp tuyển thơ 
văn trên kiến trúc cung đình Huế dịch 146 bài thơ thuộc các kiến trúc cung 
đình Huế để làm tư liệu tham khảo đặc biệt phục vụ hội thảo khoa học.    

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 thành tựu 
nghiên cứu thơ ca trung đại ở Việt Nam.  

Từ năm 1972, các tác giả Pierre Daudin (1972) đã công bố 1 bài 
viết, Nguyễn Tân Phong (1994) đã công bố sách Về hai bài thơ hồi văn 
kiêm liên hoàn của vua Thiệu Trị, Nguyễn Tài Cẩn (1996, 1998) đã 
công bố 2 bài viết và sách Tìm hiểu kỹ xảo hồi văn kiêm liên hoàn 
trong bài Vũ trung sơn thủy của Thiệu Trị nhằm nghiên cứu về bài thơ 
chơi chữ của vua Thiệu Trị được cẩn xà cừ trên điện Long An.  

Năm 1992, trên Thông tin Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế số 1, 
Trần Đại Vinh có bài viết Thơ trên các di tích kiến trúc cung đình Huế, đây 
là bài nghiên cứu tổng quan đầu tiên về thơ trên kiến trúc cung đình Huế. 

Năm 2005, Phạm Đức Thành Dũng có bài Vua Thiệu Trị và 
những bảo tàng thơ giới thiệu và nêu nhận định về những bài thơ khắc 
trên Minh Trưng Các, điện Long An.  

Từ năm 1995 đến năm 2014, tác giả Hải Trung (Nguyễn Phước 
Hải Trung) đã có hơn 20 bài nghiên cứu. Những bài nghiên cứu của tác 
giả Nguyễn Phước Hải Trung  về  thơ trên kiến trúc cung đình đã tập 
trung vào các vấn đề: giới thiệu một cách tổng quan về hệ thống thơ 



 

trên kiến trúc cung đình Huế; nghiên cứu và giải quyết một số trường 
hợp cụ thể của hệ thống thơ này qua các nhóm đề tài; và nêu các biện 
pháp, phương thức nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy loại hình tư liệu 
văn chương này. Nguyễn Phước Hải Trung cũng 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 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.  

Năm 2015, 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 với sự đóng góp của 34 tham luận tham gia:  

- Ở nhóm chủ đề về tổng quan hệ thống thơ văn trên kiến trúc 
cung đình Huế có 12 bài viết, các tác giả đã khái quát nên một bức 
tranh chung về hệ thống thơ trên kiến trúc cung đình Huế.  

- 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 khảo sát, nghiên 
cứu về các giả trị nội dung, hình thức trang trí, ngôn ngữ của thơ trên 
kiến trúc cung đình 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. Tựu 
trung, ở nhóm chủ đề này, các tác giả đã tập trung giới thiệu, đánh giá 
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 điểm của từng bài viết. 

- Ở nhóm chủ đề về đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị 
có 04 bài viết 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.  

Nhìn chung, các hướng nghiên cứu tại 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 nhằm bảo tồn và phát huy hệ thống 
thơ trên kiến trúc cung đình Huế, có nhiều 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 
- Về số lượng các công trình dịch thuật, giới thiệu thơ và các công 

trình nghiên cứu đã công bố: có 04 công trình giới thiệu thơ 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 hai bài thơ chơi chữ 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 60 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 
ngôn ngữ 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 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 đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ 
Thừa Thiên Huế.  

+ Thứ hai, từ năm 2016, việc nghiên cứu về thơ trên kiến trúc 
cung đình Huế bắt đầu được chú ý. 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, chưa có sự quan tâm kỹ lưỡng để nghiên cứu về giá trị 
nghệ thuật của hệ thống thi ca này.  

+ Cuối cùng, có thể kết luận rằng, 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 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. Do 
vậy, hướng nghiên cứu đề tài được triển khai như sau:  

Đầu tiên, luận án tập trung giải quyết những vấn đề tổng quan như 
cơ sở lịch sử xã hội và tình hình về văn học thời Nguyễn. Đây 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 thẩm mỹ thông qua lăng kính cá thể mang dấu ấn của thời đại. 
Luận án hướng tới nghiên cứu hình tượng con người trong văn học 
trung đại tham chiếu vào thơ trên kiến trúc cung đình Huế; cũng như 



 

nghiên cứu về hình tượng không gian, thời gian. Việc nghiên cứu này 
sẽ góp phần chỉ ra các cấu trúc hình thức mang tính nội dung các bài 
thơ trên kiến trúc nhằm có cơ sở để 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 các phương thức biểu hiện bao 
gồm đặc điểm ngôn ngữ, sự vận dụng của các thể thơ tiêu biểu, các biện 
pháp nghệ thuật đặc sắc trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế. Từ 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 và hình tượng tác giả.  

Tóm lại, có thể khái quát như sau, thơ trên kiến trúc cung đình 
Huế được xem là đối tượng nghiên cứu chỉ mới được quan tâm trong 
những năm gần đây. Ở nội dung nghiên cứu, hầu như chưa có tác giả 
nào đặt ra vấn đề nghiên cứu về thế giới nghệ thuật. Do vậy, 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.  

 
 

CHƯƠNG 2 
BỐI CẢNH XÃ HỘI - VĂN HÓA THỜI NGUYỄN 
VÀ THƠ TRÊN KIẾN TRÚC CUNG Đ̀NH HUẾ 

 
2.1. Triều Nguyễn với công cuộc chấn hưng Nho giáo và quy 

hoạch, xây dựng kiến trúc cung đình 
2.2.1. Triều Nguyễn với công cuộc chấn hưng Nho giáo 
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. 
- 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).  

- 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.  

Thời kỳ đầu độc lập của triều Nguyễn được mở ra bằng công cuộc 
chấn hưng Nho giáo. Triều Nguyễn đã chú trọng đến việc học hành thi 
cử để tuyển chọn nhân tài. 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. 

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. Nho giáo thời Nguyễn thể hiện ba đặc trưng ảnh hưởng khác nhau là 
Hán Nho, Đường Nho và Tống Nho. Dù cả ba xu hướng trên có vị trí, ý 
nghĩa khác nhau, nhưng các nho gia luôn xuất phát từ hiện thực để xuất 
xử và sáng tác, điều này là hiện thực tất yếu. 

2.1.2. Công cuộc quy hoạch, xây dựng kiến trúc cung đình 
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.  
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.  

Kiến trúc triều Nguyễn ở Huế đã để lại nhiều dấu ấn về phong 
cách, nhất là về mỹ thuật trang trí. Đặc biệt, tại nhiều kiến trúc, ở nội 
ngoại thất đều trang trí các bài thơ chữ Hán. 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 thời Nguyễn 
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 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. Văn học 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. Nhiều 
bậc quan lại, nho sĩ, nhiều vị hoàng thân hoàng tộc có nhiều trước tác 
để lại cùng hậu thế. Nổi bật hơn cả ở thời kỳ này là sự xuất hiện một bộ 
phận đáng kể các tác giả cung đình là các vị vua, các vị hoàng thân, 
hoàng tộc. Văn học chặng đường suy Nguyễn hình thành trong bối cảnh 
đất nước đặt dưới sự bảo hộ của Pháp. Văn học 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 để đáp ứng được nhu cầu 
phản ánh xã hội.  

Trải qua các chặng đường, 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.  

2.2.2. Sự phát triển vượt bậc của văn học hoàng tộc 
Trong nội tại hoàng tộc, các hoàng đế, hoàng tử, hoàng thân đều 

được đào tạo về kiến văn từ nhỏ nên đây cũng chính là điều kiện để 
hình thành nên một lực lượng sáng tác 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 Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái, 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 Duy Tân, 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. Từ 1820 đến 1883, các hoàng đế Minh 
Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã “ngự chế” khoảng 11.800 bài. Nếu đem so 
với các thi gia nổi tiếng thời trung đại thì số lượng trên là “vượt mức 
bình thường". 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. 

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. 
Nổi tiếng trong giới văn chương hoàng thân hoàng tộc là nhóm Tam 
đường gồm Miên Trinh, Miên Thẩm và Miên Bửu. Đặc biệt, trong hoàng 
tộc có sự xuất hiện các tác giả là công chúa như Huệ Phố và Mai Am.  

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   
2.3.1. Vấn đề về tác giả  
Hiện nay, tác giả cụ thể thơ trên kiến trúc cung đình Huế là một 

vấn đề còn tồn nghi. Qua việc đối chiếu thơ trên kiến trúc cung đình 
Huế với ngự chế thi của các hoàng đế đã xác định được một số tác giả 
của hệ thống thơ ở vài miếu điện, lăng tẩm.  

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. 

2.3.2. Chỉnh thể bài trí và định hình văn tự 
Sự thể hiện các bài thơ bằng các phương thức khác nhau đã tạo nên 

sự độc đáo riêng có của phong cách kiến trúc thời Nguyễn ở Việt Nam. 
Thơ được trang trí ở hầu hết các loại kiến trúc có tính nghi thức 

như miếu điện, môn đình, lâu quán, v.v; được thể hiện ở nhiều vị trí 
khác nhau trên kiến trúc; được thể hiện với nhiều loại hình vật liệu; 
được thể hiện với nhiều phương thức chế tác; được thể hiện với nhiều 
tính chất; được thể hiện với nhiều motif  mỹ thuật. 

Thơ trang trí kiểu "nhất thi nhất họa" đã thực sự tạo nên một đỉnh 
cao của nghệ thuật thị giác (hay còn gọi là nghệ thuật trực quan) vào 
thời bấy giờ. 

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:  



 

- Chủ đề khẳng định triều đại, khẳng định quốc gia, dân tộc, lý 
tưởng xã hội tập trung ở khu vực Hoàng Thành với 1.130 ô hộc thơ; 
Quốc Tử Giám với 702 ô hộc thơ.   

- Chủ đề vịnh thiên nhiên, con người, ngợi ca thái bình, vịnh tứ 
thời, gửi gắm tình cảm của tác giả với đất nước tập trung ở: lăng Minh 
Mạng với 474 ô hộc thơ; lăng Thiệu Trị với 255 ô hộc thơ; lăng Đồng 
Khánh với 284 ô hộc thơ; lăng Khải Định với 24 ô hộc thơ. 

- Chủ đề xưng tụng thần linh, ca ngợi tiên tổ, vịnh cảnh chùa tập 
trung ở lăng Dục Đức với 20 ô hộc thơ; ở chùa Linh Mụ với 56 ô hộc 
thơ. 

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.  

2.3.4. Về nghệ thuật thư pháp   
Về hình thức, thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã phản ánh rõ 

nghệ thuật thư pháp của Việt Nam vào thời Nguyễn, thể hiện tính đa 
dạng của hình thức thư pháp: Khải thư (hay còn gọi là kiểu chữ chân); 
Hành thư (kiểu chữ Hành); Thảo thư (kiểu chữ thảo); Lệ thư (kiểu chữ 
lệ); Triện thư (kiểu chữ triện). 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, khiến người đời sau cảm nhận và hình 
dung được phần nào về một thời vàng son của Nho học. 

* 
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. Sự phát triển vượt bậc của "dòng văn học 
hoàng tộc", nhất là sự xuất hiện của các thi sĩ hoàng đế đã là điều kiện 
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.  

 
 

CHƯƠNG 3 
THƠ TRÊN KIẾN TRÚC CUNG ĐÌNH HUẾ NHÌN TỪ 

HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI, KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN 
 

3.1. Hình tượng con người 
3.1.1. Con người vũ trụ đề cao thiên mệnh  
Con người trung đại Việt Nam cũng như các nước đồng văn gắn bó 

mật thiết với thiên nhiên, với vũ trụ.  Thơ  trên  kiến trúc cung đình Huế 
có nhiều biểu hiện tập trung về con người trong vũ trụ, xem mình là trung 
tâm 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, tính nông 
lịch, thậm chí tính cả biến thiên thời cuộc. Do vậy, mệnh đề về vũ trụ đã 
trở thành một nội dung mấu chốt, chi phối thẩm mỹ văn chương.  

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. Thuyết “Thiên mệnh” có một ảnh hưởng 
rất sâu sắc trong ý thức hệ của triều Nguyễn và ảnh hưởng sâu sắc trong 
thơ trên kiến trúc.  

3.1.2. Con người xã hội coi trọng đạo đức     
Thơ trên kiến trúc cung đình Huế xuất hiện phổ biến hình tượng 

con người với quan điểm đề cao giá trị đạo đức của tư tưởng nho giáo. 
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”. 

Quan niệm về con người đạo đức do vậy cũng tương đồng với con 
người nhân nghĩa. 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.  

Thơ trên kiến trúc là sự khái quát, giáo hóa đức nhân với những 
chuẩn mực phong kiến. 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.  

3.1.3. Con người đấng bậc ý thức sứ mệnh 
Hình tượng 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. 
Trong thơ trên kiến trúc, chân mệnh thiên tử được con người đấng bậc 
khẳng định khẳng định đậm nét. 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, con người đấng bậc trong thơ 
trên kiến trúc cung đình Huế nói nhiều về chữ “đạo” của người quân tử.  

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, 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. 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. Thông qua hình 
tượng con người đấng bậc, có thể thấy, thơ trên kiến trúc cung đình 
Huế đã thể hiện một mảng chủ đề lớn trong việc 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.   

3.2. Hình tượng không gian 
3.2.1. Không gian vũ trụ gắn với các quan niệm triết lý 



 

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, 
tràn ngập một không gian của “khí”. Có những kiểu mô tả phong phú: 
đông, tây, nam, bắc; phương xa, bốn phương, tám hướng; ngàn phương, 
muôn phương, khắp mọi phương, v.v. Không gian vũ trụ xuất hiện 
những điệp thức từ ngữ có tính tượng trưng, biểu thị về sự thống nhất, 
về lý tưởng thẩm mỹ như hình ảnh cửu châu, tứ hải, vạn lý, thiên địa, 
càn khôn, v.v.  

Không gian vũ trụ được mở rộng 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. 

3.2.2. Không gian lịch sử hợp cùng lý tưởng xã hội 
Hình tượng không gian lịch sử gắn với các sự kiện lịch sử, với 

nhân vật lịch sử, là những hoài vãng, hồi ức gợi nhắc đầy ước lệ, tượng 
trưng. Không gian lịch sử 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, 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 như Nghiêu Thuấn, Hán Đường, Ân Hạ, 
v.v. 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. 

Lý tưởng xã hội 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. Đó là đặc điểm nổi bật trong 
không gian lịch sử. 

3.2.3. Không gian đời thường hòa sắc hiện thực và thiên nhiên 
Thơ trên kiến trúc xuất hiện hình tượng không gian đời thường 

gắn với các sinh hoạt triều chính, 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. Xuất hiện những địa danh gắn 
với kinh đô: như Thần Kinh, Thuận Hóa; như sông Hương, núi Ngự với 
nhiều cách định danh; như Bắc Khuyết; lầu Ngũ Phụng; vườn Thiệu 
Phương, v.v. Đối với thơ trên kiến trúc không gian thường được miêu 
tả chủ yếu là không gian vật lý gắn với cảnh cung vàng, điện ngọc của 
triều đình gắn với quan niệm nghệ thuật về con người. Chuyển tiếp từ 
mô hình không gian hoàng cung là mô hình không gian được "đánh 
dấu" bằng hệ thực vật. 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 sinh động. 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. Những yếu tố tự nhiên ấy gắn liền với bức tranh 
sinh hoạt của chốn dân sinh. Qua không gian đời thường ngoài chốn 
hoàng cung đó, có thể thấy bóng dáng của ngư tiều canh mục hiện lên 
với những sắc màu.  

Hình tượng không gian sắp xếp theo chiều dọc tạo nên một tôn ti 
thiên-địa- nhân với các “phạm trù đối xứng”: thiên-địa, càn-khôn; tinh-
vân; sơn-hải, đông-tây, nam-bắc, cửu châu-tứ hải; với các hình ảnh từ 
lịch sử như miếu điện-lầu gác; uyển hựu-hiên tạ; với các tiểu cảnh về 
làm việc triều chính của nhà vua, tiểu cảnh thiên nhiên hoàng cung, tiểu 
cảnh sinh hoạt lao động của người dân… đã tạo nên những trục quan hệ 
thẩm mỹ. Đó là thế giới hình tượng có tính gợi mở, định hướng, mang 
dấu ấn thời đại. 

3.3. Hình tượng thời gian 
3.3.1. Thời gian vũ trụ biểu hiện những ước lệ trường cửu 
Thời gian vũ trụ rất phong phú, 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. Cảm quan thời gian 
trường cửu này dường như đã được chuyển hóa thành một sức mạnh vật 
chất. Đó là sự lý tưởng hóa hiện thực, đồng thời cũng thể hiện ước mơ 
về sự ổn định, phát triển nói chung. 

Theo số liệu khảo sát, khái niệm trực tiếp chỉ thời gian là chữ Thời 
(時) được sử dụng đến 148 lần và có 28 lần tổ hợp thành Tứ thời trong 
28 bài thơ. Bốn mùa trong hoàn cảnh này đã đi từ ẩn dụ để trở thành 
biểu trưng cho sự ổn định về tự nhiên, xã hội.  

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. 

Điều này cho thấy ngôn ngữ ở đây 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. 

3.3.2. Thời gian lịch sử thể hiện lý tưởng thẩm mỹ  
Thơ trên kiến trúc đậm đặc chất hoài niệm lịch sử với sự ký thác 

ước mơ về một xã hội lý tưởng, gắn với con người lý tưởng. 
Thơ trên kiến trúc 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, góp phần cổ xúy cho hiện tại và lý tưởng cho vị lai. 

Hướng vọng quá khứ ở đây đã là những diễn ngôn phản ánh nhận 
thức, phản ánh tư tưởng đương thời. Trong biên độ của cổ - kim (xưa - 
nay), cựu - 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. 

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. 

Tựu trung, thời gian lịch sử ở đây trở thành hệ quy chiếu, gắn với thế 
giới quan lịch sử cùng những quan niệm thẩm mỹ của tư tưởng Nho giáo.  

3.3.3. Thời gian đời thường cô đúc từ hiện thực cuộc sống   
Thời gian đời thường trong thơ trên kiến trúc mang đậm màu sắc 

hiện tại, gắn với suy tư, hành động, gắn với các sự kiện.  
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 tải, vạn đại, tứ thời, v.v. mà đã nhường chỗ cho những khoảng 
bó hẹp của những giờ giờ (thời thời), ngày ngày (nhật nhật, đán đán), 
sớm sớm (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. Thời gian gắn 
với từng trạng thái, suy tư lo lắng việc nông trở thành ám ảnh hàng ngày: 
Nhật nhật ưu nông sự (日日憂農事: Ngày ngày lo việc nông); Nhật nhật 
hỷ hoà thanh (日日喜禾青: Ngày ngày vui lúa lên xanh); v.v.   

Thời gian ở đây là nổi lên hình ảnh 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, 
v.v. Đó là thời gian điều hành chính sự hàng giờ, hàng ngày.  

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. 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, cổ vũ cho hiện tại, phản ánh thế giới quan của thời đại. 

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. 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, 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. 

CHƯƠNG 4 
THƠ TRÊN KIẾN TRÚC CUNG ĐÌNH HUẾ 

NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN 
 
4.1. Đặc điểm nổi bật trong sử dụng ngôn từ  
4.1.1. Sử dụng ngôn từ và quan hệ với các chủ đề 
Thơ trên kiến trúc số lượng bài được xác định là 1.087 bài với 

tổng số lượt chữ sử dụng là 36.023 lượt. Theo thống kê tần suất xuất 
hiện của từng chữ, 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.  

- 75% số lượng chữ được sử dụng dưới mức trung bình thể hiện 
mức độ phân tích tính cao của lớp từ vựng, có hiện tượng đồng nghĩa từ 
vựng, 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.  

- 25% số lượng chữ được sử dụng trên mức trung bình 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 (46 lần); đế (89); đô (21); đồ (64); trị 
(69); cư (28); sơn (198); hà (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. Thơ trên kiến trúc 
nói nhiều đến tạo hóa đất trời, vũ trụ, thời gian, thời tiết.  

Ngoài ra, đặc điểm sử dụng chữ cũng đã chỉ ra những nét liên quan 
đến tính chất của chủ đề được nói đến: 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 chiếm 
đến 482 lần như đình, điện, lâu, các, miếu, vũ, cung, đường, v.v. Thơ trên 
kiến trúc thường đề cập đến các giá trị xã hội, các phẩm chất mà xã hội 
đề cao, các giá trị văn hóa truyền thống; chủ thể sáng tạo ít nói về mình, 
chủ thể thẩm mỹ ở đây là “cái ta đại diện” của triều đại, v.v. 

Các chữ có tần số xuất hiện cao (25%) lại không thuộc vốn từ 
vựng cơ bản mà đa số thuộc lớp từ vựng văn hóa. Điều này 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 mĩ.  

4.1.2. Sử dụng nhiều chữ số nhưng ít chú trọng giá trị nghĩa về số 



 

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. 

Nhiều trường hợp những con số ấy tồn tại trong những các câu thơ 
cụ thể, chưa hẳn đã phản ánh những giá trị nghĩa về số. Những chữ số 
xuất hiện nhiều trong thơ kiến trúc phần nào cũng phản ánh về quá trình 
nhận thức về những quan niệm triết lý về âm dương, tam tài, 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.  

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 mỗi một bài thơ đều có trên một chữ số. 
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, 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.  

4.1.3. Sử dụng nhiều từ láy mang màu sắc biểu cảm 
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.  

Thống kê cho thấy, thơ trên kiến trúc sử dụng 126 từ láy với 457 
lần, có nhiều từ sử dụng lặp lại ở tần suất cao từ 10 đến 41 lần. Nhiều 
bài thơ sử dụng phương thức láy, các hiện tượng từ láy trong những 
trường nghĩa như: chỉ tính chất gắn với đặc tính thời gian qua việc mô 
tả bản chất thời gian của sự tình; chỉ tính chất gắn với đặc tính không 
gian qua việc mô tả quy mô, kích thước của sự tình; chỉ tính chất qua 
việc mô tả trạng thái, sắc độ, thuộc tính của sự tình, v.v.  

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. 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.  

4.2. Đặc điểm về thể thơ, vần và nhịp thơ 
4.2.1. Sử dụng nhiều thể thơ   
Kết quả khảo sát cho thấy hệ thống thơ trên kiến trúc 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 (kim thể). Đây là thể thơ chiếm ưu thế với sự góp mặt lên 
đến 80%. Bên cạnh đó có một số bài tứ ngôn, ngũ ngôn, thất ngôn ở thể 
cổ phong (cổ thể) và một vài bài dị thể khác. 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. Nếu như đường luật là một hệ thống cấu trúc được tổ 
chức chặt chẽ, rõ ràng, thì các bài thơ ngũ ngôn cổ phong có nhiều câu 
được xem như sự giải phóng khuôn khổ để mở rộng cảm xúc. 

Thể đường luật bát cú (thất ngôn và ngũ ngôn) thể hiện tính chặt 
chẽ, khuôn mẫu (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. 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.  

Nếu như thể cổ phong được sử dụng để có thể miêu tả cụ thể, chi 
tiết sự vật, hiện tượng chủ yếu bày tỏ tình cảm, thì ở các thể luật thi lại sử 
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 bó mật thết với hệ thống 
quan niệm về lý tưởng, nhận thức thẩm mỹ đương thời.  

4.2.2. Vần thơ và nhịp thơ 
- 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 tạo nên cảm giác mềm mại, uyển chuyển, tạo nên sắc thái 

nhẹ nhàng, tha thiết. Vần trắc cũng tạo được cảm giác xao động, tạo được 
sắc thái phấn chấn, hưng phấn hoặc gắn với ý đồ nhấn mạnh. 

- Thơ trên kiến trúc cũng có sự tạo nhịp mang tính ổn định khá cao. 
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). Ở thể thơ thất ngôn (7 chữ) của thơ trên kiến trúc là nhịp 
4/3 (cũng chẵn trước, lẻ sau). 

Cách ngắt nhịp này hầu như 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. 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. 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. 

4.3. Các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu 
4.3.1. Đa dạng cách thức so sánh 



 

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).  

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, có 
khả năng tái hiện đối tượng được so sánh bằng hình ảnh sinh động, giàu 
tính thẩm mỹ, bày tỏ được thái độ đánh giá của chủ thể sáng tạo.  

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. Hiện tượng 
này khá phổ biến.  

Do đặc thù của độ dài văn bản, nên việc “nén nghĩa” trong so sánh 
trên đã làm cho ngôn từ trở nên khó hiểu. 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.  

4.3.2. Tạo nghĩa mở rộng hoán dụ 
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 
gần với ẩn dụ. Chẳng hạn như ở các trường hợp phổ biến như Nhất 
đường (nhất đường-một nhà-triều đình-đoàn kết); như Y quan (y quan-áo 
mũ-quan lại-chế độ văn minh), v.v. 

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 được sử dụng như một 
phép chuyển nghĩa tượng trưng; cải số được sử dụng có khi lại liên quan 
đến điển, mang tính ẩn dụ, để chỉ về đối tượng được miêu tả, như ở các 
trường hợp bán thiên, ngũ bách, ngũ vân, cửu ngũ, v.v.  

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.  

4.3.3. Phong phú kiểu thức ẩn dụ   
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 
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.  

Các kiểu ẩn dụ hình ảnh trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế đã 
được ý thức 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 
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. 

Thơ trên kiến trúc sử dụng đồng nghĩa từ vựng trong điển tích, dùng 
nhiều từ để chỉ về một đối tượng như ở trường hợp chỉ hoàng cung, nơi 
vua ở: Phong thần, Tử thần, Đan thần, Tử vi viên, v.v ; như chỉ thái bình: 
phụng lai nghi, phụng hoàng lai, phụng hoàng nghi, hàm ngôn của chúng 
là triều đại thái hòa, muôn dân no ấm; như chỉ thống nhất: xa thư, đồng 
văn quỹ, tam đồng, tam thống, v.v. 

- 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.  

- 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 nhằm chuyển tải hoặc 
khẳng định nội dung tư tưởng hướng đến.  

4.3.4. Đối lập sóng đôi cú pháp  
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. 

Rất nhiều hình thức sóng đôi cú pháp thể hiện trong thơ, điển hình 
trong một bài thơ có đến hai cặp đối, hoặc nhiều cặp đối (như ở các bài 
ngũ ngôn nhiều câu), rất câu nệ về hình thức cân đối, hài hoà. 

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.  

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. 



 

4.3.5. Đỉnh cao nghệ thuật chơi chữ   
Chơi chữ trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế tuy không phải là 

biện pháp phổ biến, nhưng nhiều trường hợp 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:  
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.  

+ 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 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 rêu thắm mướt / Bãi 
bồi sóng sánh cỏ tươi xanh);  

+ Có thể bắt gặp trong thơ trên kiến trúc một số câu thơ được thể 
hiện với tính tượng hình 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); v.v. 

- 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, 
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 (Non nước 
trong mưa) và bài Phước Viên văn hội lương dạ mạn ngâm (Ngâm vịnh 
trong đêm thơ ở vườn Phước Viên).  

Cả hai bài thơ đều có cùng hình thức trình bày, bên cạnh mỗi bài thơ 
là “mã” để mở khóa với nội dung như sau: Dùng thể hồi văn kiêm liên 
hoàn với bốn vần bằng trắc, đọc thành thất ngôn, ngũ ngôn được 64 bài).  

Từ hình thức và cấu trúc của các bài thơ này có thể suy luận 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. Những sự trùng khít 
một cách nhịp nhàng về các con số ắt 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. 

Các dạng chơi chữ trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế có giá trị 
nghệ thuật đạt đến mức đỉnh cao, trở thành những minh chứng vô cùng 
đặc sắc về nghệ thuật chơi chữ trong sáng tạo thi ca. 

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.  

Đặc biệt, thơ trên kiến trúc thể hiện sự linh hoạt trong sử dụng các 
biện pháp nghệ thuật với có nhiều biện pháp nghệ thuật 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. Việc phân tích 
các biện pháp nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc, đã làm nổi bật những 
vấn đề liên quan đến nội dung, chủ đề của các bài thơ, tư tưởng của chủ 
thể sáng tạo. 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.  

 
 
 
 
 

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 một đặc điểm 
riêng 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, hay 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), như 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 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. Từ những phân tích về hình tượng con người, có thể thấy 
rằng, 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 góp phần chỉ ra rằng, 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. Trong phương thức biểu hiện, từ đặc điểm sử dụng ngôn ngữ, 
nhất là sử dụng chữ, qua sự 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 phù 
ứng với nội dung có tính cách tuyên truyền, giáo huấn, bày tỏ hoài bão 
nên đã bị “nghi thức hóa”, điều này này diễn ra 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.  

Ngoài ra, nghiên cứu đặc điểm về sử dụng từ ngữ và phương thức 
biểu hiện trong thơ trên kiến trúc còn góp thêm kinh nghiệm trong việc 
dịch thuật mảng thơ ca chạm khắc trên các cung điện ở Huế cũng như 
thơ ca của một số hoàng đế triều Nguyễn. Bởi lẽ, “cộng đồng ngôn ngữ 
chung” như đã trình bày ít nhiều đều có những nét tương đồng trong 
“tập quán” sử dụng từ ngữ và liên tưởng ngữ nghĩa. 

5. Thơ trên kiến trúc giàu có các biện pháp nghệ thuật. Xuất phát 
từ những mô hình lý thuyết chung trong phong cách học tiếng Việt, 
tham khảo thêm về đặc điểm ngôn ngữ thơ chữ Hán và hệ thống thi 
pháp của văn học trung đại, tác giả luận án đã cố gắng miêu tả được 
một số biện pháp nghệ thuật đặc sắc trong ngôn ngữ thơ trên kiến trúc. 
Các biện pháp nghệ thuật ở đây trước hết chúng 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. 
Ở đây chúng tôi cũng cố gắng để 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 và sách vở) 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 và 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.  

 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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INTRODUCTION 
 
1. Purpose and subject of research 
1.1. At different places of Hue royal architectures, both at the 

exterior and interior, there exist decorative frames of Han characters 
interleaved with decorative motives of the so-called: “one verse, one 
painting” style.  

1.2. Poetry on Hue royal architectures has actually been a huge 
tangible museum of literature, a persuasive evidence on a remarkable 
development of Vietnamese medieval literature. On May 19, 2016, the 
poems on Hue royal architecture was recognized as the “Documentary 
heritage of  Memory of the World Regional Committee for Asia Pacific”. 

To meet the strategic goals of studying, introducing and 
popularizing the above-mentioned documentary heritage, this thesis 
focuses on “The world of art in poetry on Hue royal architectures”.  

2. Subjects and scopes of research 
2.1. Subjects of research 
The thesis studies comprehensively the poems of Han characters 

on Hue royal architectures, which has been systemized, translated and 
annotated. Those 1,087 poems are of different poetic forms. Besides, the 
author of the thesis has compared and verified the quantity of remaining 
poems on the royal architectures with those on the published documents.  

2.2. Scopes of the research 
The scope of this thesis includes the followings : 1. researching 

the image of Human reflected in the medieval literature in reference 
with that in poetry on Hue royal architectures; researching and 
identifying the views of Time and Space; and analyzing the poeticism, 
particularities of word using, structures of beats and rhymes toghether 
with many other special traits shown in this poetry system. 

In addition, the thesis analyzes the aesthetic values seen from the 
decorative arrangement, calligraphy of poems on Hue royal 
architectures; and analyzes the contents of rich historical implications. 

3. Literature review and researching task 
This thesis uses the theories of poeticism accompanied with the 

explanations of such fields as linguistics, historigraphy, and culture 
studies. On the theoretical basis, the author identifies issues to be 
solved, specifically as follows: 

-Through historical documents, the thesis generalizes the social basis 
of Nguyen Dynasty in the relationship with the royal architecture planning; 
and introduces the the poetry on Hue royal architectures with basic 
particularities associated with the literary situation of the Nguyen Dynasty . 

- The thesis conducts an analysis of the art world in poetry on Hue 
royal architectures and its values; clarifies some particularities seen in 
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the artistic views, concepts of time and space, and the modes of 
expression of a very special form of poetry. This research contributes to 
indicate the formal structure of the content on Hue royal architectures, 
due to which the poems could be fully understood. Besides, the thesis 
also helps to appreciate the artistic thinking of each literary work and 
author's images. From this, there will be justifiable grounds for a more 
accurate assessment of the value of its ideological content. 

4. Methodology 
To conduct the research on “The world of art in poems on Hue 

royal architectures », different approaches are used such as the analysis 
and synthesis, comparision and contrast,  statistics and classifications. 

Moreover, other interdisciplinary methods are used, specifically the 
historiography, cultural studies, calligraphy, aesthetics, fieldwork, and etc. 
so that a variety of Nguyen Dynasty’s issues including Hue royal 
architecture, history and literature could be reflected effectively.  

5. Contribution of the thesis 
Firstly, it is of great help in researching the development of Nguyen 

Dynasty's literature in particular and Vietnam literature at large. 
The study of art world of poetry on Hue royal architectures will 

contribute in introducing a unique kind of valuable document existing on 
Hue royal architecture, owing to this scholars could be able to do further 
researches on the Vietnamese medieval literature and traditional culture. 

This thesis is extremely significant since it suggests the long-term 
research on Vietnamese literature, linguistics and Han-Nom studies. 

This research recommends the comprehensive research on the 
culture and history of Nguyen Dynasty; and confirms values of a kind 
of ancient documents recognized as the "World Memory Heritage" by 
UNESCO; and re-confirms the nice cultural traditions of the 
Vietnamese people. 

6. Structure of the thesis 
In addition to the Introduction, Conclusion, Reference and 

Appendix, the thesis is structured into four chapters:  
Chapter 1. Overview of the research situation;  
Chapter 2. Socio-cultural context of the Nguyen Dynasty and 

poetry on Hue royal architectures;  
Chapter 3. Poetry on Hue royal architectures viewed from the 

images of Human, Space and Time;  
Chapter 4. Poetry on Hue royal architectures viewed from the 

expression modes. 
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CHAPTER 1 
OVERVIEW OF THE RESEARCH SITUATION 

 
1.1. Overview of the poem translation, introduction and research 
1.1.1. Situation of the poem translation and introduction  
From1991 to 1995, Hue Monuments Conservation Centre carried 

out many fieldtrips to collect data, transcribe, and literally translate the 
poetry system on Hue royal architectures. All fieldwork data were 
systemized for archive and reference, but were not editted scientifically. 

In 1993, Mai Khắc Ứng published the book "Lăng của Hoàng đế 
Minh Mạng" (tomb of Emperor Minh Mạng) with 115 poems of the Stele 
House, Sùng Ân Temple and Hiển Đức Entrance belonging to Emperor 
Minh Mang's tomb complex. 

In 1994, Huynfh Minh Đức published the book "Từ Ngọ Môn đến 
Thái Hòa Điện" (from Ngo Mon Gate to Thai Hoa Hall) introducing the 
architecture of Ngọ Môn Gate and Thái Hoà Hall; and translating 8 
poems on Ngọ Môn Gate and 191 poems on Thái Hoà Hall. 

In 2005, Hue Monuments Conservation Centre published the book 
"Điện Long An, di tích kiến trúc nghệ thuật" (Long An Temple, the 
relic of artistic architecture) introducing the historical, architectural, 
and aesthetic values of Long An Temple; and translating 47 poems 
carved on Long An Temple. 

Besides, before 2015, Phan Thuận An, Ngô Thời Đôn, Nguyễn 
Phước Hải Trung, Phạm Đức Thành Dũng translated and published 
some poems on Hue royal architectures. 

In 2016, Hue Monuments Conservation Centre compiled the “Hợp 
tuyển thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” (anthology of poems and 
proses on Hue royal architecture), translated 146 poems belonging to 
different contructions of the Complex of Hue Monuments for reference 
purpose, especially for the specialized conferences. 

1.1.2. Research situation  
The study of poetry on Hue royal architecture has not had any 

remarkable achievemens in the medieval poetry in Vietnam. 
In 1960, the first "Việt Nam khảo cổ" Journal (Vietnam 

archaelogy) called for the scholars to discover the secret of the poem 
named "Vũ trung sơn thủy" (the nation in rain) of Emperor Thiệu Trị 
enameled at Long An Temple. In 1972, Pierre Daudin tried to decode 
this poem (which was printed on the journal of B.S.E.I). In 1994, 
Nguyễn Tân Phong published the book “Về hai bài thơ hồi văn kiêm 
liên hoàn của vua Thiệu Trị” (Refering the two concurrent and 
continuous poems of Emperor Thiệu Trị) (Thuận Hóa Publishing 
House) that focused on decoding the two poems "Vũ trung sơn thủy" 
(the nation in the rain) and the “Phước Viên lương hội văn dạ mạn 
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ngâm” (the poem chanting night at Phước Viên Garden). In 1996, on 
the Thông tin Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế Journal, there 
printed two writings of Nguyễn Tài Cẩn namely Thử tìm hiểu thêm về 
bài thơ Vũ trung sơn thủy của Thiệu Trị” (further investigation into the 
poem Vũ trung Sơn thủy of Emperor Thiệu Trị) and “Bàn thêm về kỹ 
xảo bài Vũ trung sơn thủy” (further disscussion on the special 
techniques of the poem Vũ trung Sơn thủy of Emperor Thiệu Trị). 
Those two writing were reprinted in the book “Một số chứng tích về 
ngôn ngữ, văn tự và văn hóa”) (some evidences of language, letter and 
culture). In 1998, Nguyen Tài Cẩn published the book “Tìm hiểu kỹ xảo 
hồi văn kiêm liên hoàn trong bài Vũ trung sơn thủy của Thiệu Trị” 
(Investigation into the special techniques of the poem Vũ trung Sơn 
thủy of Emperor Thiệu Trị). After this research, Nguyễn Tài Cẩn did 
solve thoroughly the reading method of the poem, within which 64 
other poems of the so called: «seven syllables-eight sentences»  could 
be discovered from the two mentioned poems. Only those two «tricky 
word» poems of Emperor Thiệu Trị were investigated in all of the 
above researches. 

In 1991, in the book « Kiến trúc cố đô Huế » (architecture of 
Hue ancient capital city), Phan Thuận An introduced some poems 
carved on Thai Hoa Hall. 

In 1992, Trần Đại Vinh published the writing Thơ trên các di 
tích kiến trúc cung đình Huế” (Poems on Hue royal architectural 
structures) in Thông tin Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế 
Journal, No.1, in which he introduced 25 poems carved on Ngọ Môn 
Gate, Thái Hòa Hall, Emperor Minh Mạng’s tomb and Emperor Thiệu 
Trị’s tomb. That was the first time an overview research on the poetry 
on Hue royal architectures was done. However, the content did not 
deal with the poetry art. 

In 2005, the writing “Vua Thiệu Trị và những bảo tàng 
thơ”(Emperor Thiệu Trị and poetry museums  of Phạm Đức Thành 
Dũng printed on the journal “Điện Long An, di tích kiến trúc nghệ 
thuật” introduced and commented on the poems carved on typical 
structures of Emperor Thiệu Trị’s reign such as Minh Trưng Pavilion, 
Long An Temple (belonging to the National College of Nguyen Dynasty) 
and Hương Nguyện Bower (belonging to Thiên Mụ Pagoda). 

Concerning problems of poetry on Hue royal architectures, from 
1995 to 2014, Nguyễn Phước Hải Trung had written more than 20 
journals on the following issues: introducing genrerally the poetry on 
Hue royal architectures; studying and solving specific situations of 
this poetry system with different groups of research topics; and 
suggesting methods of preservation and enhancement of this type of 
literature. That research of Nguyễn Phước Hải Trung used the 
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interdisciplinary approach in studying the literature, history and 
culture; but had yet to deal with the matter in terms of approaching 
the poetry art. Actually, those were separated surveys without 
researching the poetry art systematically. Nguyễn Phước Hải Trung 
completed the Master thesis on “Particularities of the poetry on Thái 
Hòa Hall” (specialized in linguistics, Hue College of Sciences, 2006). 
 This is a systematic research project on 191 Han poems with the 
approach of linguistic statistics and analysis, from which the contents 
of the carved poetry system on Thái Hòa Hall are drawn. 

Especially, in 2015, Hue Monuments Conservation Centre 
organized the national conference “Preservation and enhancement of 
the poetry on Hue royal architectures” attracted 34 writings. 

- In the group of the overview of poetry on Hue royal 
architectures, the researchers introduced generally this poetry system. 

- In the group of accessing the values of poetry on Hue royal 
architecture, there were 18 writings remarkably focused on researching 
and evaluating typical values in the content of poems carved on Hue 
royal architecture; and introducing Han poetry on some typical 
architecture. The writings studied and accessed the ideological values 
of poetry carved on Thai Hoa Hall (Imperial City); furthern discussed a 
specific poems carved in the middle of the Hall. The writings of this 
theme showed that poetry on Thai Hoa Hall was an affirmation of the 
Nguyen Dynasty's position in the history, and reflected the pride of 
Vietnam's civilization as well as the thirst of supreme peace.  The 
researchers also let us know their appreciation on the system of poetry 
on royal constructions of Hue. Those writings investigated the values of 
poetry contents, poetry linguistic issues and decoration styles. To be at 
large, in introducing the Han poetry on some typical constructions like 
Nguyen emperors’ tombs, the researchers said : «Most of the poems 
praised the Dynasty, the goodness, the beautiful nature of the country. 
The thirst of supreme peace and prosperity was also mentioned.» In a 
word, in this groups, researchers introduced and accessed the system of 
poetry at specific royal constructions in some specific cases 
corresponding to different arguments of the writings. 

-In the group of suggesting method of royal poetry preservation 
and enhancement, there were 4 writings reflected and accessed the 
system of poetry on Hue royal architectures since 1945; from which 
reccommendations were made for the appropriate conservation. 

Generally, the research tendencies in those mentioned writings 
provided the overview in the research and preservation of poetry on 
the royal architectures of Hue. The works have brought us valuable 
references. Nonetheless, due to the different contraints, research 
subjects and purposes, they have yet to be systematic and 
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comprehensive, especially in terms of the poetry art. Hence, this 
thesis considers the art of poetry in Hue royal architectures as the 
main task of research. 

1.2. Accessment on the translation, research and the thesis orientation 
1.2.1. Accessment on the translation and research  
An overview of the research situation of poetry on Hue royal 

architectures showed that: 
- Publication: 4 books introducing the poetry on Hue royal 

architectures were printed; 2 research works investigating the 2 poems 
of emperor Thiệu Trị carved on Long An Temple were published; 1 
MA. thesis researching the poetry on Thai Hoa Hall was approved; 
about 60 articles focusing on poetry on royal architectures were printed 
in the proceedings of specialized conferences, research books and 
journals. 

- Research content: apart from the mentioned MA. thesis, these 
research works chiefly analyzed and evaluated the topic content, and 
ideology viewpoints of poems on Hue royal architectures in the 
linguistic perspective, criticized the literature by comparing and 
contrasting the cultural as well as historical features. From this fact, the 
thesis author  would like to have some comments as follows: 

+ Firstly, the research of poetry on the royal architectures in 
general was only concerned as early as 1972 by Pierre Daudin with 
the investigation on the «tricky word» poem of emperor Thiệu Trị 
carved on Long An Temple. 20 years later, in 1992, there was an 
article printed in the Journal Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 
for the first time. 

+ Secondly, with new chances, since 2016, the research of poetry 
on Hue royal architectures began to be concerned. Nevertheless, the 
research results were incomprehensive. 

+ Thirdly, through the mentioned works and articles, we see that 
the authors mainly focused on introducing and researching the content 
and ideology of the works using such techniques as description and 
observation associated with the comparision of history and culture for 
the analysis and interpretation. Actually, there was not any careful 
investigation into the artistic values of this poetry system. 

+ Forthly, although some articles may only be aesthetically or 
poetically analyzed, they are beneficial for references. Remarkably 
among them are the combination of poetry-painting, and the classic 
references. 

+ Finally, it is concluded that there has been no in-depth study of 
the poetry on Hue royal architectures. This allows the thesis to make 
new contributions in both n science and practice. 
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1.2.2. The thesis orientation 
From the above-mentioned research results and analysis, the thesis 

determines the research orientation will be the poetry art, specifically as 
follows : 

First of all, the thesis solves the most common issues of practical 
significance as the theoretical premise. Specifically, the historical and 
social foundations and the literary situation in the Nguyen Dynasty will 
be reviewed serving the argument, analysis, judgement and 
identification of the author in this thesis. 

The world of poetry is a perfect whole including factors of 
separated structural rules, which express hunan’s senses towards the 
aesthetics with individual views of strong emphasis of the time. Basing 
on this, the thesis aims at analyzing the perceptions of Human in the 
medieval literature referencing the poetry on Hue royal architectures. 
To be clearer, the thesis will analyze the symbolic Time and Space. 
This will help reveal the formal structure of the poems on Hue royal 
architectures for the readers’ fully and exactly understanding. In 
addition, the mentioned artistic perceptions had been expressed 
linguistically, thus the thesis will clarify the expression modes 
consisting of language characterictics, the use of typical poetry forms, 
and the special metrical measures in poetry on Hue royal architectures. 
On that basis, it is able to analyze the dialectical relationship between 
the form and content of this kind of poetry. These will help to 
appreciate the artistic thinking of each literary work and author's image. 

In summary, can be generalized as follows, the consideration of 
poetry on Hue royal architectures is a research subject that has only 
been concerned in recent years. In the content of the research, almost 
no author has posed the problem of researching the art world for the 
poetry system on Hue royal architectures. Therefore, the study of 
poetry art on Hue royal architectures of this thesis will have a new 
development, and meet the set requirements. 

 

 
CHAPTER 2 

SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF THE NGUYEN DYNASTY 
AND POETRY ON HUE ROYAL ARCHITECTURES 

 
2.1. Nguyen Dynasty with the revival of Confucianism and 

planning, building the royal architectures 
2.2.1. Nguyen Dynasty with the revival of Confucianism 
With 13 emperors’ reigns of different characterisitcs, the history 

of Nguyen Dynasty could be divided into two main periods namely the 
independence and the foreign-dependence. 
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-1802-1883 was the period of independence and prosperity of 
Nguyen Dynasty. This could especially be seen under the reigns of such 
emperors as Gia Long (1802-1819), Minh Mạng (1820-1840), Thiệu Trị 
(1841-1847) and Tự Đức (1848-1883)1.  

-1884-1945 was the loss-independence period, during which the 
society was fully controlled by the French. 

The first independence period of the Nguyen Dynasty was opened 
by the Confucian revival. Nguyen Dynasty focused on studying and 
examinations to recruit talents. That was the chance to form real 
intellectuals, who would then be the politicians as well as writers or poets 
of the country. 

The Nguyen Dynasty built a centralized monarchy, took 
Confucian doctrine as the basis of thought, and set up the bureaucracy 
to manage the country and run the state with the national examinations. 
The Confucian revival of the Nguyen Dynasty turned this ideology into 
the unique position that dominated all political views and directions. 
However, "Nguyen Dynasty Confucianism covers many different 
trends, among which, the most prominent are the three trends showing 
three different influential characteristics: Han Confucianism, Tang 
Confucianism and Song Confucianism." Although all three trends had 
different significances, the Confucianists lived and composed on the 
practical basis. 

2.1.2. The planning and construction of royal architectures 
Along with 143 years of existence, Nguyen Dynasty created a rich 

architectural complex at Hue ancient capital city. Hue ancient capital 
city reflects the harmony and the peak of Vietnam’s traditional 
architectures. 

Hue ancient capital of the Nguyen Dynasty was a system of 
hundreds of large and small constructions mainly built during the reign 
emperors Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, and Tự Đức. That was the 
period of formation, stability and development to the peak of 
Vietnamese architectures of the time. 

Nguyen Dynasty's architectures in Hue had left many imprints in 
style, especially in the decoration style. In particular, in many royal 
constructions, both the interior and exterior were decorated with Han 
poems. The poetry on Hue royal architectures was a typical example of 
aesthetic value, showing a rich decorative style of Hue royal 
architectures. The literary situation of the time was one of the first 
direct factors forming this phenomenon. 

 

                                           
1 The independence and prosperity of the Dynasty lasted till early of emperor 
Tự Đức’s reign (1848-1883). 
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2.2. Literary situation of the Nguyen Dynasty 
It was the political, economic, and social stability in the period of 

independence during the Nguyen Dynasty that facilitated literature 
development. Social and historical basis directly regulated the literature 
in general. 

2.2.1. The development stages 
Basing on the historical, social situation, the literary 

developmentof the Nguyen Dynasty could be divided into three parts, 
namely the Early Nguyen (1802-1819), Splendid Nguyen (1820-1883) 
and Late Nguyen (1884-1945). 

- Literature of the Early Nguyen (1802-1819) was closely 
associated with the two origins of author, one of them was the 
mandarins of Emperor Gia Long’s reign, and the other was the former 
mandarins of Le Dynasty who had always been against to Nguyen 
Dynasty. This literary period was nostalgic as well as regretful, but 
contributive. 

- Literature of the Splendid Nguyen (1820-1883) was at the peak 
of development with the was at the peak of development with the most 
prolific of intellectuals in the country’s history. Various poems and 
proses were left by Nguyen royalties. Mandarins and Confucianists 
made their names and reputations in this literary period. Most 
prominently, emperors and royalties were those who highlighted the 
literary achievements of the time.   

- Although the country was dependent, the literature found its new 
way so that the needs of social reflection and individual emotion 
expression could be satisfied. 

Over the years, Nguyen Dynasty's literature in Vietnam has grown 
strongly in different aspects, and the abundance of poets and writers did 
make a breakthrough in literature. 

2.2.2. The outstanding development of royal literature 
Within the royal family, most emperors, princes and royalties were 

trained with social sciences at the very young ages, hence their 
knowledge and life philosophy was awesome. That was the good 
condition to have an excellent royal literature. 

The first group of author to be counted was all emperors. Many 
emperors of Nguyen Dynasty such as Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, 
Đồng Khánh, Thành Thái, and Khải Định left great literary achievements 
in the form of poem anthologies. Many poems of other emperors like 
Duy Tân and Bảo Đại were recorded in ancient documents. Especially, 
emperors of the early time had left a big literary treasure. As estimated by 
the Han-Nom Research Institute, from 1820 to 1883, the emperors Minh 
Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức composed about 11,800 literary works (4,200 
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poems of emperor Minh Mạng, 3,200 poems of emperor Thiệu Trị, 4,600 
poems of emperor Tự Đức). Compared to the famous medieval poets, the 
number was "beyond normal." This implied that the early Nguyen 
Dynasty’s emperors really set a poetical record in the history of 
Vietnam’s literature. 

Besides emperor-poets, the royalties were brilliant poets and 
writers, most famous among them was the Tam đường Group including 
Miên Trinh, Miên Thẩm và Miên Bửu2. Especially, the princesses like 
Huệ Phổ and Mai Am were talented in writing poems. 

Nguyen Khac Thuan said: “The royal Confucianists did not attend 
any national examination, but they proved themselves outstanding 
Confucianists with outstanding contributions in the national literature 
of the.” 

It was the cultural prosperity of the Nguyen Dynasty, especially 
the appearance of royal literature associated with the names of the 
Nguyen emperors, princes, and royalties that formed another style of 
poetry: the poetry on royal architectures. 

2.3. General characteristics of poetry on royal architectures 
With ups and downs of natural catastrophes and wars, it is 

confirmed that eventhough the poem system on Hue royal architectures 
is not intact, its remaining is the great treasure of Vietnamese literature, 
history and culture. 

2.3.1. The poets’ identification 
Currently, the specific author of more than 1,000 poems on Hue 

royal architectures is a questionable issue. By comparing the poetry on 
Hue royal architectures with emperors’ poems, some authors of the 
poetry system were found. 

Up to now, names of the poets of over 70% decorative frames on 
Hue royal architectures have not been known. It is simply affirmed that 
Nguyen emperors composed them.  

2.3.2. The styles of decorative arrangement and characters 
The arrangement of poems on the royal architectures creates the 

uniqueness of Nguyen Dynasty’s architectural style. 
- The poems decorated on the majority of royal architectures are of 

the formal style. 
- The poems were applied at different positions of the royal 

architectures such as the roof ridge, roof ridge corner, roof decorative 
panel, horizontal hangings, and vertical panels. 

- The poems were decorated with a variety of materials. To be 
specific, 2,785 decorative boxes were carved on wood (sculpted, gilt, red 

                                           
 

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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lacquered), 136 decorative boxes were enameled, and 24 others were 
applied with the porcelain as well as terra cotta. 

- The poems were arranged with different styles. Sometimes a 
poem is placed completely on one decorative box; sometimes it was 
arranged on many boxes depending on the meaning and rhyme 
matching. 

- The poems were decorated with many aesthetic patterns and themes. 
- The poems followed the so-called “one verse-one painting”. 
2.3.3. The theme display in the relationship with the 

architectural particularities 
2,945 poems on Hue royal architectures were distributed in many 

positions both in the exterior and interior of 21 architectural monuments: 
In the area of the Imperial City, there were 1,130 boxes of carved 

poems (at Ngo Mon Gate, Thai Hoa Hall, Trieu To Temple, Hung To 
Temple, The To Temple, and the Triple Gate of Phung Tien Temple). 
The topic affirmed the emperors’s reign, Dynasty’s existence, he status 
of the country; expresses the emperors’ interest in people's lives, and 
the emperors’ pride as well as patrioticity. 

- At Minh Mạng Tomb, there carved 474 poems (at the Stele 
House, Hiển Đức Gate, Sùng Ân Temple, Minh Pavilion and Nghinh 
Lương Bower), the theme of which was Nature. 

- At Thiệu Trị Tomb, there carved 255 decorative frames of poems 
(at the Stele House, Hồng Trạch Gate, and Biểu Đức Temple), the 
theme of which was Nature. 

- At Dục Đức Tomb, there carved 20 poems (at Long An Palace) 
praising the merit of Emperor Dục Đức and grace of Gods. 

- At Đồng Khánh Tomb, there carved 284 decorative frames of 
poems (at Cung Môn Gate and Ngưng Hy Temple) praising the Nature 
and expressing optimism for the peace and prosperity. 

- At Khải Định Tomb, there carved 24 decorative frames of poems 
applied with the porcelain and terra cotta (at Khải Thành Temple), the 
theme of which was Nature.  

- At The National College, there carved 702 decorative frames (at 
Di Luân House, Minh Trưng Pavilion, and Long An Temple) 
concerning the dynastic affairs and the natural landscapes. 

-At Linh Mụ Pagoda, there carved 56 decorative frames (at Hương 
Nguyện Bower) that discussed the Buddhist philosophies via describing 
the Thánh Duyên Pagoda and Linh Hựu House. 

The poetry only appeared in solemn ceremonial and ritual spaces. 
It had never been carved at structures beyond the emperor's 
possessions, nor constructions of recreation. 

2.3.4. About the art of calligraphy 
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In terms of form, poetry on Hue royal architectures clearly reflects 
the calligraphy art of Vietnam in the Nguyen Dynasty, showing the 
diversity of calligraphy forms: 

- Khải thư (the normal style) is popular in the poetry on Hue royal 
architecture. 

- Hành thư (the stenograph style) is also popular in the poetry on Hue 
royal architecture. This style looks “moveable”. 

- Thảo thư (artistic style)  is rare in the poetry of Hue royal 
architecture. It is mainly at Thái Hòa Hall. 

- Lệ thư (symbolical style) is very typical in the poetry system at Thái 
Hòa Hall, Hưng Miếu Temple, Thế Miếu Temple, and Long An Temple.  It 
differs from other styles in its flat form of ancient aspect.  

- Triện thư (the square decorative style) is not as popular as other 
styles, it gives high aesthetic impression in the calligraphic art though.  

Those calligraphic styles generally reflect the competence of the 
authors helping later generations partly understand the glory of Vietnamese 
Confucian Literature of a time. 

To sum up, the development of literature in the Nguyen Dynasty’s 
autonomy helped to form a unique architectural style. The outstanding 
development of the royal literature, especially the existence of the 
emperor-poets was extremely essential in forming the “one verse-one 
painting” decoration style. The royal architecture is considered the 
place keeping the ideology and calligraphy of Nguyen Dynasty’s great 
intellectuals. 

 
CHAPTER 3 

THE POETRY ON HUE ROYAL ARCHITECTURES VIEWED 
FROM THE IMAGES OF HUMAN, TIME AND SPACE 
3.1. The image of Human  
3.1.1. The Human of Universe appreciates the Heaven fate  
Like people of other countries of linguistic sharing, the medieval 

Vietnamese is intimately connected with nature and universe. 
The poetry on Hue royal architectures focuses on the human in the 

universe, who considers oneself the centre of the earth to behold, 
describe and evaluate everything. Human observes the operation of the 
nature to predict the weather, form the agricultural calendar and even 
the ups and downs of the social situation. 

 The Confucianism thinks the “Heaven’s belief ”   and 
“Heaven’s law” is always along with the earth, and regulates 
everything. Human’s fate is dicided by the Heaven. The “Heaven’ 
fate” theory is of deep impact in the philosophy of Nguyen Dynasty and 
the poetry on Hue royal architectures. 

3.1.2. The Human of Society appreciates the Morality 
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The image of Human appreciating the Confucius moral values is 
popular in the poetry on Hue royal architectures.  

This poem system reflects the Confucius moral values by 
affirming the so-called: “Human belief”. Many poems mention the 
concept of Human by accessing the effects of morality. The following 
is one of the typical examples seen on Thai Hoa Hall: 

義 仁 昭 壯 麗 Kindness splendidly makes nation bright, 
道 德 重 威 靈 Moral takes sanctity to be shined. 
白 日 開 龍 閣 Dragon pavilion’s opened at day that’s nice, 
紅 雲 擁 鳳 庭 Phoenix bower’s brilliant with pink cloud 

that’s twined. 
The “Human of morality” is hence similar to the “human of  

kindness”. That is the so-called “Human-based ruling”, which is a core 
content in the process of “mind meditation”. 

Believing that everything has all attributes of human, it has 
“mind”. Therefore, the “virtue” is considered an “objective existence” 
in every phenomenon. The “virtue” is included in Nature. 

日 月 光 天 德 The Sun and Moon is bright with Heaven's virtue. 
The poetry on Hue royal architectures mentions the “Virtue” in 

various ways that expresses the wish of “right man” in gaining the 
Confucius virtue.  

From morality to humanity, poetry on Hue royal architectures is 
the generalization and teaching of virtue with feudal standards. Above 
all, it is the transmission of Confucius philosophies through the image 
of the moral human promoting humanity and the universal human 
giving deep love to nature. 

3.1.3. The Human of hierarchy and the awareness of mission 
In the poetry on Hue royal architectures, the human of hierarchy 

and the awareness of mission create a system of social targets. This 
means that the human of hierarchy in this kind of poetry is seen in the 
harmony of every social relationship.  

The awareness of mission is generalized on the spiritual level, and 
meditated through various forms of self-cultivation. The human always 
tries to be perfect by attaching oneself with the religion. The human of 
hierarchy on the poetry of Hue royal architectures regularly mentions 
the “religion of the right man”. 

The human of hierarchy in the poetry on Hue royal architecture is 
also revealed through the respectful behavior to the superiors, and the 
self-differentiation with others. The images of former Emperors, the 
Saints, and etc. are the respected “hierarchies”, with whom the word 
use is formal and symbolic. 
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From the awareness of mission, the role of emperor is affirmed 
with the full title. The human of hierarchy is associated with the 
supreme responsibility of “nursing people”, in which the food is the 
utmost important. “Don’t worry when it’s greatly sunny/Be glad when 
people’s life standard is affluent”, as it is carved on Thai Hoa Hall (不 
憂 頻 酷 暑 / 且 喜 裕 民 天). 

The poetry on Hue royal architectures presents a large theme in 
making known the basic Confucius guidelines concerning the 
“Literature-based ruling”, “Rite-based ruling” and “Human-based 
ruling” appreciating the social management with the knowledge and 
social institutions. It also appreciates the fact that rites is of chief 
concern in ruling the nation, and that the amnesty is means of managing 
and operating the society. 

The universe in the poems on Hue royal architecture is full of the 
concept “qi” with the perceptions of material and dynamic properties. 
The concept of "qi" in poetry on Hue royal architecture is reminded 89 
times, including the wind (248 times), cloud (190), rain (145), sun 
(201), moon (127), star (53); properties of displacement (18), of 
movement (42), of union (21), of separateness (16), and etc. In a word, 
the “qi” is revealed with different aspects of natural phenomena in 
various emotional styles of human. 

In describing the universal space, lots of language expressions of 
highly symbolic meanings and implications are repeated, for example 
the images of the four seas and nine continents, so on. 

The universal space is immense, which is enlarged to be the 
multilateral and philosophical space with such concepts as four-
direction, eight-direction, top-bottom, vertical-horizontal, and so forth. 
Thus, the universal space here is rich in symbolism and conception. 

3.2.2. The historical and the social ideology 
In the poetry on Hue royal architectures, the historical space is 

always attached with the historical events, historical people, social and 
political spaces, and the memory, which are all symbolic. 

The thousand-year tradition tracing from King Hùng Vương’s period 
actually becomes a spiritual essentials. It is considered the historical space 
full of pride contributing to the affirmation of the present. 

The historical space revealed through series of ancient quotes 
concerning the institutional models in Chinese history considered as 
models of Confucian ideals in the governance of the country. 

The ideal social models of the Confucianism become the familiar 
elements in the poetry on Hue royal architectures. In a series of poems, 
there is lots of “co-existence” or “couple” such as Yao-Shun, Han-
Tang, Yin-Xia, and etc. 
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Therefore, the historical space elements of palaces, pavilions, royal 
gardens of the ancient time are the real referential factors in the comparison 
with the then country’s situation. The poetry on Hue royal architectures is 
full of the historical space of this type, for example: 歡 聲 騰 舜 殿 (The 
happy sound echoes the whole palace of King Shun); 禹 甸 山 河 壯 (The 
palace of King Wu is much more splendid than the galaxy). 

Social ideology is the basis for people to compare the merits of 
their own dynasties not inferior to the previous ones, the contribution of 
their ancestors not worse than any others. Those are prominent features 
in historical space. 

3.2.3. The space of daily life in harmony with the reality and 
nature 

The poetry on Hue royal architectures includes the space of daily life, 
in which the dynastic activities is reflected. That is a special kind of space 
of Hue ancient capital city, which is associated with the proper names of 
river, mountain, fortification, palace, pavilion, bower, and so forth.  

-There appear places associated with the ancient capital city. The 
geomantic elements of the ancient capital city are clearly identified 
(Thần kinh, Thuận Hóa). There are different names of one site, 
specifically Hương River is called Hương, Hương Giang, Hương hà, 
Hà thủy, Giang Hà, Xuân thuỷ; Ngự Bình Mountain is named Ngự, 
Bình Sơn, Bình chướng, Xuân sơn, and so forth. 

- There are famous landscapes at the Imperial City such as the Bắc 
Khuyết Đài (North Bastion), Ngũ Phụng Pavilion, Thiệu Phương 
Garden, and so on.  

With this kind of poetry, the space is particularized with the 
physical space of gilt palace and aesthetic views of human. 

The large space of palace is marked with the flora. Many kinds of 
tree or plant are described symbolizing a colorful and vivid landscape. 

The landscape outside the palace also appears rich with many 
geographical factors such as mountains, rivers, lakes, swamps, upland 
fields, banks, roadsides, etc. These natural factors are associated with the 
living picture of the people. Through the space of ordinary life outside the 
palace, we can see the shadow of the fisherman with vivid colors. 

The universal space, historical space, ordinary space arranged 
vertically has created the  hierarchy of Heaven-Earth-Human with the 
proportional geomantic couples; the historical images of temples, 
pavilion, bower, garden, so forth; the reappeared landscapes of court as 
well as ordinary activities. All of them can manage to set up the 
aesthetic axles. Those are the symbolic world of strong orientation, 
suggestiveness, and dynastic imprint. 
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3.3. The Time 
3.3.1. The universal time expresses the conventions of 

immortality  
The universal time is everywhere in the expressions of 

immortality. It is transformed into symbols to indicate the durability, 
thirst of immortality, etc. It is the idealization of reality, the wish of 
stability as well as development. 

As shown through the data, the direct concept of time is that the 
term 時 that is used up to 148 times, 28 other times is combined as Four 
Seasons in 28 poems. The four seasons in this context is the metaphor 
of the social and natural stability. 

The time of art is reflected through the four seasons indirectly with 
the blooming flowers, sprouting leaves, birdsong, flying birds, etc. 

This shows that the language of poetry in Hue royal architectures 
is quite analytical. A meaning is expressed through many concepts and 
images. The image of time of art is thus created extremely vividly, 
which is a colorful picture of the movement of time expressed through 
the movement of nature. 

3.3.2. Historical time expresses the aesthetic ideal 
Poetry on architecture is rich in historical nostalgia with the 

deposit of dreams, ambition of an ideal society and people. 
The poetry on Hue royal architecture uses the popular models of 

“timelize” and “spatialize”. It is seen that the state models like the Yao-
Shun has always been the Confucius standard. The image of King Yao 
(堯) is repeated 38 times, and that of King Shun (舜) is seen 27 times. 
This has "pulled back" the space and time of full nostalgia. 

The past aspirations are actually discourses that reflect 
perceptions, rather than contemporary ideas. In such relationships as 
ancient-present, old-new, before-after, the nostalgia includes the 
harmony of the past-present-future in human’s senses. The 
reappearance of time in this case indicates both the respectful nostalgia 
and the comparison expressing the ideology and dream. 

太 平 新 制 度  Here’s the present peace as new regime 
軒 豁 舊 規 摸 There’s the past scale that’s been expanding. 
The historical time in poetry on architecture is also the 

remembrance of the ancients, and the praise of former emperors who 
expanded the territory as well as strengthened the dynasty. 

In conclusion, the historical space here is the reference system 
imprinting the conception gluing the historical worldview and the 
aesthetic conception of Confucius philosophy. 
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3.3.3. The daily life withdrawn from the reality   
The daily life of poetry in Hue royal architectures is imbued with 

the present color, reflection, action, and events. 
In the poetry, no longer has the time had the everlasting elasticity. 

It becomes simpler with other kinds of word use (時 時, 日 日, 旦 旦, 
朝 朝). The time worrying about the agricultural affairs becomes the 
emperors’ obsession. (日 日 憂 農 事 Take care of the agricultural 
affairs day in day out; 日 日 喜 禾 青/ 時 時 憂 潦 降 Be happy with 
the developing of rice day by day.) 

The ordinary time in the poetry helps emphasize the Human of 
hierarchy that is associated with the responsibility of governing the 
country. It is exactly the time of national affairs. 

In the poetry on Hue royal architectures, both the spatial and 
temporal factors associated with history are a general expression of the 
ideal historical model, which represents traditional aesthetic perception. 
The past is considered the fundamental norms for the present 
reinforcement and encouragement.  

Briefly, the art world in poetry on Hue royal architectures 
reflected in the image of people, space and time is the world of 
conceptions stemming from the need to perceive and reflect society in 
the influence of the artistic conception system. 

From the analysis and understanding of the art world in poetry in 
Hue royal architectures through the image of people, time and space 
and its close relationships, it has been shown that this is a poetry system 
of particular traits. Poetry here conveys aesthetic sense, idealistic 
conceptions that are tied to a certain social and historical context 
through their own aesthetic and philosophical ideologies. 

 
CHAPTER 4 

THE POETRY ON HUE ROYAL ARCHITECTURE VIEWED 
FROM THE EXPRESSION MODE 

4.1. 4.1. Outstanding features in wword use 
4.1.1. The word use and the relation with the themes  
There are 1,087 poems with 36,023 times that words are used. As 

estimated, in reality there are 3,268 words (since some cases, a word is 
repeated many times, twice or even 400 times.) On average, 11.02 
times is the appeared frequency of each word. 
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-75% of used words are below the average representing the high 
level of vocabulary analysis. There finds the lexical synonyms. 
Different words are used to describe one content. This shows the 
wisdom of the poets. 

-25% of used words are above the average, which can afford to 
generalize the characteristics of poetry content, as follows: 

The poetry on Hue royal architectures pays great concerns on 
social and political issues, talks a lot about the emperor, and mentions 
much about the state structure at "dawn". Poetry on architecture 
expresses the dream of an ideal society, a prosperous country, the 
dream of reaching a standard Confucius society. Poetry on architectures 
speaks a lot about the creation of the earth, the heaven, space, time and 
weather. 

In addition, the poetry on Hue royal architectures mainly focuses 
on the space of Nguyen royal life. The frequency of words related to 
the royal space takes up to 482 times like the temple, palace, pagoda, 
and etc. The poetry system often refers to cultural traditions. The poets 
talk less about themselves; and the aesthetic subject is the 
"representative ego" of the dynasty, so forth. 

High frequency words (25%) do not belong to the basic 
vocabulary, but to the cultural vocabulary group. This shows a very 
typical linguistic trait of this poetry system.  

4.1.2. Many numbers are used but their meanings are less 
focused 

It is common that numbers are fully used in this poetry system. 
Specifically, 1,197 times the number is used in the poetry on Hue royal 
architecture. 

In many cases, those numbers exist in specific verses, but do not 
necessarily reflect numerical meanings. The numbers that appear in 
many architectural poems partly reflect the cognitive process of 
philosophical conceptions. The numbers in the poems are of symbolic 
value. 

In calculating, it is discovered that one poem has more than one 
number. Therefore, the high density of using number is a special 
linguistic style in this poetry system deriving from the customs of 
thinking as well as the aesthetic practices of the poets. 

4.1.3. The use of alliteration 
In many poems of this system, the alliteration is chiefly the full 

word repetition, which is considered the emphasis of word’s meaning. 
As shown through the estimation, the poetry system has 126 

alliterations with 457 times of word repetition. Some words among 
them are repeated from 10 to 41 times. The alliteration in this poetry 
system is to denote the time and space in lots of expression ways. 
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Apart from some special cases, all of the alliteration expressions in 
this poetry system are symbolic mentioning the splendid, immense, 
gorgeous, majestic, and etc. The further we investigate the poetry, the 
more clearly we see its particularities. To sum up, the full repetition in 
the alliteration of this poetry system is an important factor. 

4.2. Characteristics of poetry form, rhyme and beat 
4.2.1. Use many forms of poetry 
The survey results show that the poetry system on architecture has 

all basic types of medieval Vietnamese literature, including the verse of 
“seven syllable-eight sentence”, “seven syllable-four sentence”, “five 
syllable-eight sentence”, and “five syllable-four sentence” belonging to 
the new Tang prosody. This is the dominant form of poetry that makes 
up 80% in the whole system. Besides, there are other poems of ancient 
Tang prosody, or even some others of variants. The selection of 
poetical form is a factual orientation. If the poems of new Tang prosody 
are well-organized, those of ancient one is sometimes considered the 
liberation of the set-rules to verify poets’ emotions. 

The verse of “seven syllable-eight sentence” is well-structured, but 
can afford to describe the “everlasting universe” in each of its syllables. 
The verse of “four sentences” is most popular of the whole system, 
which includes 436 poems of the “five syllable-four sentence” and 276 
poems of the “seven syllable-four sentence”. The advantage of the 
former is brief and easy to be remembered, and hence easy to be 
reflected or declared. 

If the ancient style is used to describe in detail the phenomena and 
affection, the other styles is to generalize the world in showing desires 
and views as the so-called “linguistic action”. To be at large, the latter 
is attached with the philosophic and aesthetic system. 

4.2.2. Rhymes and beats 
-The majority of poems in this system is of “flat rhyme”, only five 

of them are of “uneven rhyme” (“five syllable-four sentence”). 
The “flat rhyme” gives soft and flexible feeling, and the “uneven 

rhyme” creates the mood of excitement or emphasis. 
The rhyme in this poetical form is of high stability. The Han 

poetry has no punctuation, so the meaning of each sentence is the 
boundary to determine the beat. 

With the “five syllable” form, the beat is 2/3 (flat/uneven); and 
with the “seven syllable” one, the beat is 4/3 (flat/uneven). 

This way of pacing has almost become a fixed pattern. This 
reflects the poetry on the strict observance of the rule of the law. The 
ancients conceived odd numbers 1-3-5-7-9 is positive numbers, is the 
number of birth; even numbers 2-4-6-8 are negative numbers, are 
numerals, so it is also possible to see that the odd / even structure in 
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poetry punctuation also reflects the concept of the universe, which is a 
reflection of the yin and yang model , circulating according to the law 
of Yin / Yang Therefore, it can be said that the absolute stability in the 
rhythm of poetry has partly reflected the "normative" form in 
organizing poetry language here. 

This beat separation method is fixed implying that the poetry on Hue 
royal architectures strictly obeys the rhythm of Tang prosody. The ancients 
conceived odd numbers 1-3-5-7-9 is positive (the number of birth); even 
numbers 2-4-6-8 are negative (number of death). So, it is also possible to 
see that the odd/even structure in poetry punctuation reflects the concept of 
the universe, which is a reflection of the yin and yang model. 

4.3. Typical art measures 
4.3.1. Diverse ways of comparison 
The poetry on Hue royal architectures has 159 times using words 

of comparison, in which 60 times for 是, 67 times for如, 17 times for 
比, 15 times for 似. 

The comparison in many verses has brought the vivid images and 
nice imagination of the readers. The verse thus is able to reproduce the 
compared subjects with vivid images, rich aesthetic significances, and 
express clearly the evaluation attitude of the creative subjects (the poets). 

Many comparisons are made without words of comparision. They 
are hidden in two parts, specifically the so-called: “to be compared and 
to compare”. This phenomenon is quite common. 

Due to the peculiarities of the text length, the "compression of 
meaning" in the above comparison has made the language difficult to 
understand. The types of comparisons in this poetry system, therefore, 
besides expressing the inspirations in aesthetic relationships, the 
underground comparisons are used as an "economical" solution. 

4.3.2. Meaning expansion using the metonymy 
The metonymy is regularly used in the poetry on Hue royal 

architectures. It tends to be the symbolic metaphor. 
In addition, metonymy in the form of expressing the relationship 

between specific and general numbers is also common. The number 
usage in the poetry system has been mentioned in previous section. 
However, this thesis would like to further emphasize that the number is 
used as a symbolic transformation, and is sometimes related to classic 
references of rich metaphorical values. 

4.3.3. Abundant metaphorical style 
The metaphor used in poetry in Hue royal architecture has two 

typical forms namely the image metaphor (metaphor with images) and 
citation metaphor (with citation, idiom, poem).  

4.3.3.1. Image metaphor 
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The image metaphor is quite symbolic in this poetry system. It is 
used systematically and repeatedly in the poems showing a general 
view in the aesthetic awareness of the dynasty. 

4.3.3.2. Citation metaphor 
The citation metaphor in the poetry of Hue royal architecture is divided 

into three main groups, specifically the classic referential metaphor, the 
proverb citation metaphor, and the poetical citation metaphor. 

- The classic referential metaphor: is highly symbolic. 
- The proverb citation metaphor: is to shorten effectively the 

expression in the poems. 
- The poetical citation metaphor: the content will be understood by 

associating the known verse or prose. 
4.3.4. The couplets  
The couplets are actually the “aesthetic capability” of the poetry on Hue 

royal architectures. The poems are rhythmic and charming with couplets. 
The couplets are popular in this poetry system. One poem may 

consist of two or many couplets of strict structure. 
In addition to enhancing the descriptive and expressive values of 

the described target, the couplets can manage to attract readers. Also, 
couplets help set up the semantic correlation among elements of poetry, 
beyond which the semantic relation may be break down.  

The couplets make the poem concise and coherent, which is 
essential for the expression of this kind of poetry.  

4.3.5. The climax of pun/wordplay 
The linguistic trick in this poetry system is not widespread, but 

may be typical in denoting the great talent of poets in comparison with 
other medieval poets of Vietnam as well as those of countries of 
sharing linguistic peculiarities.    

- Imagery language 
Poetry on the Hue royal architecture in the verse organization, which 

may be random or intentional, has brought imagery structures and 
emotional. This is advantageous in developing the content and image. 

- Language arrangement strategy    
Long An Palace, used to be the mansion of emperor Thiệu Trị, has 

two poems of tricky linguistic style namely “Vũ trung sơn thủy" (the 
nation in rain) and “Phước Viên văn hội lương dạ mạn ngâm" 
(chanting in the poetry night at Phước Viên Garden).  

Both poems have the same form of presentation, next to each of 
them is the "code" to unlock with the following content: using the 
“returning-letter” method accompanied by the continuous form with the 
four rhymes (flat and uneven), and reading in such forms as the “seven 
syllable” and “five syllable” to gain 64 separate poems.  
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From the form and structure of these poems, the principles of 
Change can be seen clearly. Emperor Thiệu Trị is a Confucianist. 
Hence, the appreciation of Song Confucius principles is 
understandable. 

By surveying and evaluating the outstanding features in the word 
use, the poetry characteristic analysis, and the rhyme and beat in the 
mode of expression, it can be seen that poetry on Hue royal 
architectures is reasoning. 

In particular, poetry on architecture shows the flexibility in using 
artistic measures such as comparison, metaphor, metonymy, metaphor, and 
pun. The analysis of the poetry system can manage to highlight issues 
concerning the content and theme of the poems, and the views of the poets. 

 
 

CONCLUSION 
The poetry on Hue royal architectures is a typical achievement of 

Nguyen Dynasty’s Literature. The art world in the poetry actually 
represents the medieval Vietnamese poetry with rich artistic 
characteristics, which are difficult to be fully understood. The thesis, 
therefore, wishes to contribute a small part in making known the 
linguistic particularities of a “linguistic community” which is Nguyen 
Dynasty. In this case, since it is unable to completely identify who 
actually wrote those poems, the thesis author temporarily determine 
that those poems belong to emperors, mandarins and the aristocratic 
class basing on the linguistic traces. As a pioneer in investigating into 
the art world of the poetry on Hue royal architecture, the thesis may 
cope with various challenges. As shown through the data of fieldtrips, 
the followings are concluded: 

1. The literary prosperity of Nguyen Dynasty and the rapid 
development of royal poets are the direct reasons pushing forwards the 
formation of poetry on Hue royal architecture. Remarkably, the poems 
are only decorated on the ceremonial architectures. It means they are of 
symbolic significances. No structure of refreshment is carved with the 
poems. This indicates that the dynasty appreciates the etiquette of 
poetry in choosing to engrave on the structures. 

2. In analyzing the art world of the poetry on Hue royal 
architectures, it could be seen that the poetry is limited with the 
followings contents: honoring the merits of territory expansion, unity, 
establishment and reinforcement of Nguyen emperors and lords; 
idealizing the advanced Confucius views as the fundamental political 
doctrines in the social management; affirming an ideal monarchy with 
political and social innovations, affirming the national cultural 
tradition; praising the peaceful, prosperous and beautiful scenes of the 
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country; expressing the interest in agricultural economy, the lives of the 
people; and reflecting the desire of extreme peace and harmony. 

3. The image of Human is universal rather than individual. With 
this image, it could be seen that this poetry system presents a large 
topic in making known the principles of fundamental Confucianism 
associated with the “Literature-based ruling”, “Rite-based ruling” and 
“Human-based ruling”. This is reflected in the concept of promoting 
social management with knowledge and understanding; using social 
institutions, promoting rituals in the nation and using kindness to 
manage and run the society. In addition to the image of Human, the 
Time and Space are focused to indicate the dynastic vestiges.  

4. Poetry on architecture has a system of high frequency letters 
that clearly reflect the nature of word use, which has the model and 
ritual characteristics of the creative subject. In general, the poems are 
considered the declarations transforming political as well as 
philosophical views. 

5. The poetry on Hue royal architectures is rich in artistic 
measures that are used flexibly. The thesis has systemized the art 
measures in the poetry to point out the specific and typical laws. 
Arguably, the language of poetry on architectures is an epitome of a 
linguistic community of aristocracy, who represents the reflective voice 
of the Nguyen Dynasty. 

6. There are certain limitations in the poetry on Hue royal 
architectures, the easiest to see among which is the lack of Individual 
Human. The feudal norms strongly influence the central symbol of the 
poem. Some limitations lie in the very advantages of the poetry system, 
which is the use of metaphor. To be clearer, the majority of metaphor in 
this system is with the classic reference which may not be easy to 
understand. Moreover, the classic references are sometimes shortened 
and replaced with synonyms challenging the readers’ understanding. 

7. The poetry system reflects clearly the synthesis in thinking, and 
the combination of such knowledge as literature, historiography, and 
philosophy.  This is also an indispensable element in the medieval 
literature. It can be said that the poetry on Hue royal architectures is a 
great collection of etiquette of the Vietnamese monarchy in the first 
half of the 19th century. It is the basis for the study of a kind of ritual 
poetry, the basis for the study of etiquette and traditions of an entire 
historical period. 

Studying the art world in the poetry on Hue royal architectures 
is the opportunity to perceive the cultural historical tradition, and 
also to re-identify the medieval people with their great linguistic 
contribution. Today the poetry system is the documentary heritage 
of humanity, and its values will be more highlighted helping the last 
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Vietnamese monarchy’s philosophies be more well-known. It should 
be added that, all of the arguments in this thesis may certainly be 
incomprehensive. Hence, it would be grateful for any 
recommendations concerning this thesis. 
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