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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vấn đề khai thác văn hóa truyền thống (VHTT) trong kiến trúc
nhà ở (KTNO) tại các đô thị lớn Việt Nam hiện nay đang đứng trước
nhiều sự lựa chọn, diễn ra trên cả phương diện lý thuyết và thực hành.
Nguyên nhân là do sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới chưa từng có
tiền lệ trong nhà ở truyền thống.
Từ thực tế phát triển kiến trúc nhà ở nhận thấy cần có cơ sở lý
thuyết mang tính ứng dụng để định hướng cho việc khai thác truyền
thống đạt hiệu quả cao hơn; vừa phát huy vai trò công nghệ và sự sáng
tạo, phù hợp với nhu cầu sử dụng, vừa duy trì khả năng nhận diện tính
dân tộc. Các nghiên cứu và đề xuất hiện nay thường chọn lọc những
đặc tính của văn hóa và kiến trúc để khai thác nhưng chưa tiếp cận từ
mối quan hệ có tính hệ thống giữa chúng, dễ dẫn đến nhận định chủ
quan và cảm tính. Vì vậy, với cách tiếp cận hệ thống, quá trình khai
thác đi từ việc chọn lọc cho đến giới thiệu mô hình ứng dụng giá trị
VHTT trong KTNO đô thị Việt Nam là nội dung chưa từng được
nghiên cứu trước đây, và cũng là lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu của
luận án.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là mối quan hệ giữa giá trị VHTT với
KTNO đô thị, bao gồm cả 2 thành phần công năng và hình thức.
Thông qua phân tích mối quan hệ này để đi đến chọn lọc các giá trị
tiêu biểu và xây dựng mô hình ứng dụng trong KTNO đô thị hiện nay.
- Phạm vi nghiên cứu: giới hạn vào VHTT của người Việt
(Kinh) trong những đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM...
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3. Mục tiêu nghiên cứu
- Tập hợp hệ giá trị VHTT và nhận diện biểu hiện của nó trong
KTNO tại các đô thị lớn Việt Nam hiện nay;
- Phân tích mối quan hệ giữa giá trị VHTT với công năng và hình
thức, từ đó chọn lọc những giá trị có mức tác động cao để tiếp tục kế
thừa;
- Xây dựng mô hình và phương thức khai thác giá trị VHTT được
chọn trong KTNO tại các đô thị lớn Việt Nam.
4. Các nghiên cứu liên quan và vấn đề còn tồn tại
Luận án giới thiệu tóm lược 10 đề tài nghiên cứu liên quan đến vấn
đề khai thác VHTT trong kiến trúc và kiến trúc nhà ở đô thị Việt Nam
hiện nay; thông qua đó cho thấy những tồn tại sau:
- Về tính hệ thống: mối quan hệ giữa VHTT và kiến trúc nhà ở
đã được xác định khá đa dạng trên cả 2 phương diện vật thể và phi vật
thể, ứng với các thành phần công năng và hình thức; tuy nhiên thường
tách rời các giá trị để xem xét mà chưa tiếp cận từ hệ giá trị VHTT.
- Về tính liên ngành: nghiên cứu vai trò tác động của VHTT
trong kiến trúc nhà ở đô thị Việt Nam có thể xem là một nghiên cứu
liên ngành, đòi hỏi phải có sự vận dụng các khái niệm, lý thuyết liên
quan đến văn hóa học, kiến trúc, tâm lý học, mỹ học, ký hiệu học.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp lịch sử
- Phương pháp hệ thống cấu trúc
- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết
- Phương pháp mô hình hóa

3

CHƯƠNG I
GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG
KIẾN TRÚC NHÀ Ở VIỆT NAM
1.1

Giá trị văn hóa trong kiến trúc truyền thống Việt Nam
VHTT là hệ thống các giá trị được chọn lọc từ quá khứ, luôn

vận động và biến đổi, tiềm ẩn sức mạnh chi phối nhiều lĩnh vực hoạt
động của con người trong xã hội ngày nay, bao gồm kiến trúc và
những loại hình nghệ thuật khác. Hệ giá trị VHTT có tính đa dạng và
tương đối, được thống nhất trong một số giá trị tiêu biểu nhưng không
trùng lặp trong nhiều giá trị khác tùy thuộc góc độ nghiên cứu của
từng tác giả.
Việc xác định hệ giá trị văn hóa trong kiến trúc và KTNO
truyền thống Việt Nam phân lập theo 2 xu hướng, thể hiện tính 2 mặt
của văn hóa là các giá trị hiển thị và phi hiển thị. Trong khi tồn tại
những quan điểm đề cao giá trị hiển thị là bản sắc thì cũng đồng thời
xuất hiện quan điểm trái ngược cho rằng đó phải là các giá trị phi hiển
thị. Từ tính không nhất quán này nên luận án xác lập cở sở luận dựa
vào sự dung hòa 2 quan điểm nêu trên, nghĩa là các giá trị hiển thị và
phi hiển thị đều được chọn lọc cho nội dung nghiên cứu.
Tìm hiểu KTNO truyền thống của người Việt tại vùng Bắc Bộ,
Trung Bộ và Nam Bộ, nhiều tác giả đúc kết thành những giá trị đặc
trưng, tuy nhiên cũng tồn tại quan điểm không giống nhau. Vì vậy,
luận án sử dụng phương pháp tập hợp và suy luận để chọn ra 10 giá trị
tiêu biểu là: tính dung hòa với tự nhiên, tính linh hoạt/đa năng, tính
cộng đồng, tính tư hữu, tính sinh lợi, tính hiếu khách, truyền thống gia
đình Việt, văn hóa thờ cúng, thuật phong thủy, tính biểu hình.
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1.2

Biểu hiện giá trị văn hóa trong kiến trúc nhà ở truyền thống
Việt Nam
Mỗi giá trị văn hóa tác động đến KTNO nông thôn truyền

thống làm khởi sinh các biểu hiện cụ thể trong cả 2 yếu tố công năng
và hình thức.
Trên phương diện công năng: tính dung hòa tự nhiên tạo ra
không gian nhà ở gắn kết hữu cơ với môi trường thiên nhiên xung
quanh, bố cục phân tán và sử dụng giải pháp hàng hiên che nắng; tính
linh hoạt/đa năng thúc đẩy sự phát triển kiểu cấu trúc không gian mở,
các chức năng sử dụng chung; tính tư hữu thể hiện bằng ranh giới
tường rào và cổng ngõ, quy định phạm vi sử dụng riêng của từng gia
đình; truyền thống gia đình Việt hình thành không gian thờ cúng tổ
tiên và các không gian sum họp thành viên, phân bố đa dạng theo
nhiều hình thức sinh hoạt; tính cộng đồng, tính hiếu khách được nhận
biết trong không gian giao tiếp khang trang, tập trung tại gian giữa nhà
chính và hướng ngoại; văn hóa thờ cúng làm xuất hiện nhiều vùng
không gian thờ cúng bên trong nhà ở (thờ tổ tiên, thờ gia thần); tính
sinh lợi đưa không gian sản xuất, làm nghề phụ xen cài vào không
gian ở; thuật phong thủy định hướng nhà theo hướng gió, số gian nhà
lẻ, cổng ngõ lệch hướng nhà chính hoặc có bình phong che chắn.
Trên phương diện hình thức: nhà ở chịu tác động của tính biểu
hình gồm 3 yếu tố
- Kỹ thuật truyền thống: đại diện bởi giải pháp sử dụng vật
liệu tự nhiên, sản xuất thủ công; cấu trúc cơ động, dịch chuyển (khung
cột, cửa bức bàn, phên giại…);
- Nghệ thuật tạo hình: sử dụng trang trí chạm trổ, màu sắc tự
nhiên, tính vần điệu, tính đối xứng/cân bằng, tỷ lệ hài hòa, tính hình
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học, tổ hợp theo phương ngang;
- Giải pháp dung hòa với tự nhiên: thông gió tự nhiên; hàng
hiên che nắng và mái nhà vươn xa khỏi mặt tường; nguồn sáng gián
tiếp, chống mưa tạt; tạo vùng bóng râm trên mặt nhà; chống ẩm
Phân tích sự chuyển đổi giá trị văn hóa trong KTNO đô thị
truyền thống (phân khúc thứ nhất – sự lệch pha về không gian) cho
thấy có sự tăng cường hoặc suy giảm biểu hiện của các giá trị.
Trên phương diện công năng: tính dung hòa với tự nhiên
chuyển từ chủ động sang thụ động thích ứng bằng hình thức sân trong
và không gian đệm (hiên/logia); tính linh hoạt/đa năng gia tăng mức
độ phối hợp không gian sinh hoạt; tính sinh lợi chuyển đổi thành
không gian mua bán, sản xuất bố trí phía trước nhà; truyền thống gia
đình Việt tiếp tục duy trì không gian thờ cúng tổ tiên và sum họp; tính
cộng đồng, tính hiếu khách thu hẹp phạm vi hoạt động; tính tư hữu thể
hiện trong các ranh giới sở hữu riêng của nhà ở; văn hóa thờ cúng linh
hoạt tổ chức không gian thờ theo các khu vực chức năng; thuật phong
thủy suy giảm mức biểu hiện.
Trên phương diện hình thức: tiếp tục duy trì giải pháp sử dụng
vật liệu tự nhiên và các cấu trúc di động (kỹ thuật truyền thống); tuy
nhiên, do nhà ở có kết cấu nhiều tầng nên giảm bớt yếu tố thừa và
trang trí. Vận dụng hầu hết các quy luật tạo hình của nhà ở nông thôn
(nghệ thuật tạo hình) và giải pháp thích ứng khí hậu nhưng có sự
chuyển đổi để phù hợp với hình thể mới.
1.3

Biểu hiện giá trị văn hóa truyền thống trong kiến trúc nhà ở
tại các đô thị lớn Việt Nam hiện nay
Căn cứ đặc điểm không gian công năng và hình thức KTNO

truyền thống để phân tích biểu hiện trong nhà ở đô thị hiện nay cho
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thấy: giá trị VHTT tiếp tục có sự chuyển đổi để vừa đáp ứng yêu cầu
của thời đại mới, vừa duy trì tính truyền thống và bản địa. Đây là
phân khúc thứ hai – sự lệch pha về thời gian và cũng là giai đoạn
chuyển đổi mạnh mẽ của VHTT. Trong yếu tố công năng, nhà ở đô
thị được phân chia rõ ràng theo cấp độ nhu cầu, từ mức cơ bản để duy
trì hoạt động sống cho đến các mức phát triển cao hơn, hướng vào tính
tiện nghi và yêu cầu cá nhân. Sự thay đổi cấu trúc nhu cầu diễn đạt
cùng với tiến trình mở rộng không gian chức năng của các loại hình
nhà ở tiêu biểu là nhà phố, chung cư và biệt thự. Tương ứng tiến trình
này là sự tham dự và can thiệp của giá trị VHTT bằng 2 xu hướng
tăng cường hoặc suy thoái tùy theo đặc điểm của từng giá trị. Trong
yếu tố hình thức, do tác động mạnh mẽ của công nghệ và sự sáng tạo
cá nhân nên giải pháp tạo hình nhà ở cũng có những thay đổi lớn, loại
trừ yếu tố không phù hợp và hướng đến sự kế thừa các quy luật thẩm
mỹ hay phương thức thích ứng với điều kiện khí hậu;
Tổng hợp biểu hiện giá trị VHTT trong nhà phố, chung cư và
biệt thự cho thấy tính dung hòa với tự nhiên, tính linh hoạt/đa năng,
tính tư hữu, tính cộng đồng và truyền thống gia đình Việt có xu
hướng gia tăng mức độ tác động lên yếu tố công năng, đồng thời
chuyển đổi để đáp ứng các nhu cầu cao hơn chưa từng có tiền lệ trong
nhà ở truyền thống. Về phương diện hình thức, giải pháp tạo hình
truyền thống được chuyển đổi trên tinh thần sáng tạo và ứng dụng
công nghệ xây dựng tiến bộ. Vì vậy, nhà ở có xu hướng kế thừa các
nguyên tắc và quy luật thẩm mỹ như: tính hình học, tính hài hòa,
tính đối xứng, tính vần điệu, tính cơ động, tính thích ứng khí hậu.
Sự kế thừa này được xem là bước chuyển đổi phù hợp với nhu cầu
phát triển nhà ở trong các đô thị lớn Việt Nam, tiếp tục duy trì sự ảnh
hưởng của VHTT nhưng không làm suy giảm vai trò của tính hiện đại.
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CHƯƠNG II
MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG
VỚI KIẾN TRÚC NHÀ Ở TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN VIỆT NAM
2.1.

Mối quan hệ giữa các giá trị văn hóa truyền thống trong
kiến trúc nhà ở đô thị
Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu giá trị VHTT được xem là

cách tiếp cận động và toàn diện, xác lập mối quan hệ giữa các thành
phần giá trị theo cấu trúc thứ bậc, có thể định lượng bằng công thức
toán học để xây dựng nên các thang giá trị. Ngoài ra, hệ giá trị VHTT
được xem là hệ thống mở, đặc trưng bởi sự tương tác và biến đổi liên
tục. Trong nhiều cách tiếp cận hệ thống thì luận án chọn tiếp cận
phân tích và xây dựng mô hình. Tiếp cận phân tích giản hóa thành tố
cơ bản của hệ thống (gồm 10 giá trị văn hóa) nhằm nghiên cứu chi tiết
và tìm hiểu các loại quan hệ của nó. Cách tiếp cận này giúp phân tích
cấu trúc và sự tương tác của các giá trị. Xây dựng mô hình là sự hợp
nhất các giá trị để xem xét hành vi của hệ thống như một tổng thể.
Việc thiết lập mô hình tiến hành theo 2 nội dung tương tác nội hệ và
ngoại hệ nhằm đạt đến mục tiêu diễn tả đầy đủ những khả năng kết
nối có thể xãy ra giữa các giá trị VHTT với nhau và với thành phần
của KTNO.
Cấu trúc hệ giá trị VHTT thể hiện thông qua trật tự (thang giá
trị văn hóa) và sự tương tác giữa các giá trị. Có 2 cách tiếp cận thang
giá trị của từng loại hình nhà ở bằng định tính (nội suy) và định
lượng (ngoại suy). Sự tương tác cũng được chia theo 2 nội dung:
tương tác nội hệ (giữa các giá trị văn hóa với nhau – nội sinh) và
ngoại hệ (giữa giá trị văn hóa với công năng và hình thức KTNO –
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ngoại sinh). Tổng hợp kết quả tương tác nội ngoại hệ là cơ sở quan
trọng để phát hiện khả năng duy trì tính ổn định hay biến động giá trị
VHTT trong quá trình chuyển đổi mô hình nhà ở. Những giá trị vẫn
giữ mức ổn định cao sẽ là đối tượng chọn lọc chính cho việc xây dựng
mô hình khai thác VHTT.
Xét trong mối quan hệ nội sinh giữa các giá trị VHTT, bằng
phương pháp định tính có thể thiết lập thang giá trị theo sự tăng giảm
biểu hiện trong từng mô hình nhà ở; đối chiếu các thang giá trị này với
nhau giúp nhận diện xu hướng biến thiên của từng giá trị, từ đó đề
xuất thang giá trị VHTT chung cho các loại hình nhà ở đô thị. Phương
pháp định lượng triển khai phân tích mối quan hệ giữa các giá trị theo
mô hình, thể hiện khả năng liên kết thông qua tính chất tương sinh và
tương khắc. Tổng hợp các khả năng đó cũng có thể xây dựng thang
giá trị VHTT. Kết hợp 2 thang giá trị theo phương pháp định tính và
định lượng dẫn đến đề xuất thang giá trị VHTT chung trong KTNO
tại các đô thị lớn Việt Nam hiện nay (lập luận 1) - [bảng 2.6].
BẢNG 2.6 -[ĐỀ XUẤT 2]: THANG GIÁ TRỊ VHTT CHUNG TRONG KTNO TẠI CÁC ĐÔ
THỊ LỚN VIỆT NAM HIỆN NAY (KẾT HỢP GIỮA ĐỊNH TÍNH & ĐỊNH LƯỢNG)
THỨ BẬC TRÊN
THANG GIÁ TRỊ

GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Ưu tiên 1

Tính linh hoạt/đa năng

Ưu tiên 2

Tính dung hòa với tự nhiên

Ưu tiên 3

Tính tư hữu

Ưu tiên 4

Truyền thống gia đình Việt

Ưu tiên 5

Tính cộng đồng

Ưu tiên 6

Tính biểu hình

NHÓM I

ỔN ĐỊNH

NHÓM II

BIẾN
ĐỘNG

Thông qua phương pháp đối chiếu quan điểm của những học
thuyết kiến trúc thế giới cho thấy có sự tương đồng với các giá trị
VHTT; trong đó kiến trúc Bản địa mới và học thuyết Cộng sinh văn
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hóa, Hiện tượng học, Nơi chốn, Ký hiệu học có nhiều quan điểm gần
nhất với việc khai thác VHTT trong KTNO đô thị Việt Nam hiện nay.
2.2.

Mối quan hệ giữa giá trị văn hóa truyền thống với không
gian công năng trong kiến trúc nhà ở đô thị Việt Nam
Xét trong mối quan hệ ngoại sinh giữa giá trị VHTT với công

năng kiến trúc nhà ở đô thị cho thấy: việc xây dựng mô hình tương tác
giúp chọn lọc các giá trị và chỉ định những thành phần kiến trúc cần
tập trung khai thác. Tổng hợp chỉ số tương tác đưa đến thang giá trị
VHTT trong yếu tố công năng (lập luận 2), ngoài ra còn xác lập
vùng không gian có nhiều khả năng chuyển tải giá trị VHTT.
BẢNG 2.10 -[ĐỀ XUẤT 3]: THANG GIÁ TRỊ VHTT TRÊN PHƯƠNG DIỆN CÔNG
NĂNG TRONG KIẾN TRÚC NHÀ Ở TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN VIỆT NAM HIỆN NAY
THỨ BẬC TRÊN
THANG GIÁ TRỊ
ỔN ĐỊNH

BIẾN
ĐỘNG

THANG GIÁ TRỊ VHTT TRÊN PHƯƠNG DIỆN
CÔNG NĂNG

Ưu tiên 1

Tính dung hòa với tự nhiên

Ưu tiên 2

Tính linh hoạt/đa năng

Ưu tiên 3

Truyền thống gia đình Việt

Ưu tiên 4

Tính cộng đồng

Ưu tiên 5

Tính tư hữu

Bản chất nhu cầu của con người có tính phân cấp, thiết lập từ
mức cơ bản và gia tăng theo các trạng thái phát triển. Đặc tính này
được Maslow mô tả trong lý thuyết Tháp nhu cầu và được nhiều tác
giả diễn đạt lại bằng các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. VHTT là đối
tượng thuộc nhu cầu của con người và có tính phân cấp, được định chế
trong các thang giá trị; vì vậy có thể sử dụng nguyên tắc phân chia của
lý thuyết trên để xây dựng thang giá trị VHTT theo nhu cầu con
người (Tháp giá trị VHTT) [hình 2.8]. Thang giá trị này này hoàn
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toàn độc lập với thang giá trị theo tương tác nội ngoại hệ, xác định
dựa vào cơ sở lý thuyết chung đã được thừa nhận rộng rãi (lập luận
3).

Hình 2.8: “Tháp giá trị văn hóa truyền thống” trong KTNO đô thị
Không gian công năng trong kiến trúc nhà ở cũng là đối tượng
có tính phân cấp, mở rộng và phát triển cùng với nhu cầu con người,
thiết lập nên các loại hình nhà ở có chất lượng tiện nghi từ cơ bản cho
đến cao cấp. Vì vậy, luận án tiếp tục sử dụng lý thuyết của Maslow để
phân chia cấu trúc các nhóm không gian chức năng, diễn đạt mức độ
quan trọng và cần thiết theo cấp độ phát triển, xây dựng nên mô hình
“Tháp công năng” trong KTNO đô thị (lập luận 4) – [Hình 2.7].
Kết hợp 4 lập luận trên cho thấy giữa giá trị VHTT, công năng
nhà ở và nhu cầu con người có cùng chung tính phân cấp mà nguồn
gốc phát sinh là từ con người; như vậy giữa chúng có mối liên hệ
tương ứng với nhau, có thể thiết lập cùng một mô hình cấu trúc, diễn
đạt trình tự từ thấp đến cao. Tại đây hội đủ cơ sở để suy luận trong
kiến trúc nhà ở đô thị sẽ diễn ra chu trình phát triển có tính quy luật là:
nhu cầu nào thì công năng đó và văn hóa tương ứng. Đây là lập
luận quan trọng cho việc xây dựng mô hình khai thác giá trị VHTT
trong Chương III.

11
2.3.

Mối quan hệ giữa giá trị văn hóa truyền thống với hình thức
kiến trúc nhà ở đô thị Việt Nam
Tiếp cận quan điểm Mỹ học và Mỹ học kiến trúc cho thấy hình

thức kiến trúc nhà ở truyền thống là đối tượng thẩm mỹ thể hiện sự
thống nhất giữa quy luật tạo hình khách quan và hàm nghĩa chủ quan
của con người; vì vậy có khả năng đóng góp cho hình thức kiến trúc
nhà ở đô thị Việt Nam hiện nay 3 vai trò: xây dựng quy luật thẩm mỹ
truyền thống, chuyển tải hình thái ý thức của người Việt, xây dựng
nguyên tắc thẩm mỹ truyền thống [hình 2.10]. Những vai trò này giúp
định hướng chuyển đổi giá trị thẩm mỹ truyền thống mà vẫn phát huy
ưu thế của thời đại bằng công nghệ và sự sáng tạo.
Tiếp cận quan điểm Ký hiệu học nhận diện 3 cơ chế chuyển
đổi giá trị thẩm mỹ truyền thống trong KTNO đô thị Việt Nam hiện
nay là: chuyển đổi nguyên gốc, chuyển đổi một phần, chuyển đổi
tương ứng [hình 2.16]. Trong đó chuyển đổi tương ứng có khả năng
khai thác ưu thế của công nghệ và sự sáng tạo, đồng thời vẫn kế thừa
giá trị VHTT bằng các nguyên tắc và quy luật thẩm mỹ. Đây là quá
trình cài mã và giải mã có chọn lọc, cũng là mục tiêu nghiên cứu của
luận án.
Bằng mô hình tương tác giữa giá trị VHTT với yếu tố hình thức
kiến trúc nhà ở đô thị chọn lọc được các đối tượng cần thiết để xây
dựng mô hình khai thác. Đó là những yếu tố thuộc nhóm quan trọng
(kết cấu bao che đặc thù, cửa, mái, hiên/logia) và 9 đặc tính thẩm mỹ
truyền thống (hình thức thông gió tự nhiên, che nắng, tạo bóng râm,
vật liệu tự nhiên, tính đối xứng/cân bằng, tỷ lệ hài hòa, tính hình học,
tính cơ động, tính vần điệu).
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CHƯƠNG III
MÔ HÌNH GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG
KIẾN TRÚC NHÀ Ở TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN VIỆT NAM
3.1

Khai thác giá trị văn hóa truyền thống trong yếu tố công
năng
Vận dụng lý thuyết của Maslow để chia cấu trúc công năng theo

3 cấp độ (cơ bản – mở rộng – phát triển), diễn đạt tiến trình gia tăng
khả năng đáp ứng nhu cầu con người trong không gian nhà ở [hình
3.2].

Hình 3.2 : Mô hình “Tháp Công Năng” theo 3 cấp độ nhu cầu

Cùng với tiến trình đó, giá trị VHTT cũng được phân chia thành
3 nhóm tương ứng để tham dự, thể hiện quy luật phát triển đồng dạng
giữa văn hóa và công năng (văn hóa tương ứng công năng). Bằng
phép cộng, quy chiếu và biện luận mối quan hệ giữa thang giá trị văn
hóa theo tương tác nội ngoại hệ và theo nhu cầu có thể xây dựng mô
hình tổng hợp giá trị VHTT trong yếu tố công năng (mô hình lý
thuyết) – [hình 3.3]. Phối hợp mô hình này với mô hình Tháp công
năng (đã cấu trúc lại theo 3 cấp độ nhu cầu) đưa đến mô hình ứng
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dụng giá trị VHTT trong công năng nhà ở đô thị [hình 3.5]. Thông
qua mô hình ứng dụng, cấu trúc không gian nhà ở sẽ chọn lọc các
nhóm văn hóa để tham dự và phát huy (công năng chuyển tải văn
hóa). Như vậy, khai thác VHTT trong yếu tố công năng là quá trình
chọn lọc giá trị tương ứng với các cấp độ nhu cầu không gian ở.
Từng giá trị VHTT có sự chuyển đổi theo 3 cấp nhu cầu không
gian khác nhau. Trong cấp nhu cầu cơ bản, không gian nhà ở có 2
nhóm chức năng chính là nghỉ ngơi thụ động và làm việc, chỉ có 2 giá
trị văn hóa tham dự là tính dung hòa với tự nhiên và tính linh hoạt/đa
năng (tiền cấp). Những giá trị này mang tính phổ quát, thể hiện
phương thức tổ chức nhà ở để phù hợp với điều kiện diện tích nhỏ (tất
cả chức năng sử dụng chung), hướng tới sự cân bằng với môi trường
tự nhiên một cách thụ động. Tiến đến cấp nhu cầu mở rộng, công
năng nhà ở được cấu trúc bởi 4 nhóm chức năng chính thức là nghỉ
ngơi thụ động, làm việc, giáo dục, giao tiếp đối ngoại; đi kèm với sự
định hình không gian sinh hoạt cá nhân. Trong điều kiện này, cả 5 giá
trị VHTT hội đủ khả năng tham dự và chi phối là tính dung hòa với tự
nhiên, tính linh hoạt/đa năng (tiền cấp), tính cộng đồng, truyền thống
gia đình Việt, tính tư hữu. Đạt cấp nhu cầu phát triển, nhà ở xuất hiện
đầy đủ 5 nhóm chức năng, xác lập sự tồn tại chính thức của không
gian nghỉ ngơi năng động với các tiện nghi sinh hoạt cao cấp, kéo dài
từ không gian sử dụng chung cho đến không gian sử dụng riêng.
Trong cấp nhu cầu này có sự tác động của 5 giá trị VHTT là tính dung
hòa với tự nhiên, tính linh hoạt/đa năng (nâng cao), tính cộng đồng,
truyền thống gia đình Việt, tính tư hữu. Thông qua phân tích sự can
thiệp của văn hóa với không gian nhà ở cho thấy: mức độ phát triển
công năng càng cao thì càng mở rộng phạm vi để giá trị VHTT được
khai thác. Trong đó, tính dung hòa với tự nhiên và tính linh hoạt/đa
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năng đạt mức tương tác lớn nhất theo quá trình chuyển đổi; tính tư
hữu có xu hướng gia tăng cùng với sự hình thành các không gian cá
nhân; tính cộng đồng mở rộng sự tham dự vào không gian sinh hoạt
nội bộ và truyền thống gia đình Việt triển khai vùng hoạt động theo
các nhóm chức năng, gắn kết với hoạt động phát triển thể chất và tinh
thần.
3.2

Khai thác giá trị văn hóa truyền thống trong yếu tố hình
thức
Mô hình khai thác giá trị thẩm mỹ truyền thống trong hình thức

KTNO đô thị được xây dựng dựa trên sự tương tác giữa 9 giá trị thẩm
mỹ (xác định trong Chương II) với các thành phần tạo hình của nhà ở.
Thông qua đánh giá và so sánh chỉ số tương tác chọn ra được 2 nhóm
đối tượng có khả năng đem lại hiệu quả khai thác cao. Đó là: đối
tượng văn hóa – nhóm văn hóa tiêu biểu (tính hình học, tính đối
xứng, tính vần điệu và tỷ lệ hài hòa) và đối tượng tạo hình – nhóm
cấu tạo quan trọng (mái, kết cấu bao che, cửa, hiên/logia). Ngoài ra,
đây còn được xem là mô hình khai thác lý tưởng [hình 3.14] vì đã
xác định đầy đủ các khả năng can thiệp của giá trị thẩm mỹ truyền
thống trong từng yếu tố cấu tạo; từ đó có thể làm cơ sở để thẩm định
lại những công trình xây dựng thực tế về mức độ khai thác VHTT. Giá
trị thẩm mỹ được chọn là những quy luật tạo hình có tính khách quan,
liên hệ đến việc xác lập các nguyên tắc thẩm mỹ chủ quan và dẫn
nghĩa đến giá trị VHTT, thể hiện nội dung tư tưởng và tinh thần của
người Việt. Thông qua phép cộng chỉ số tương tác của các giá trị đó
làm xuất hiện trật tự nguyên tắc thẩm mỹ truyền thống trong KTNO
đô thị [hình 3.18]. Như vậy, sự kết hợp giữa 3 yếu tố (giá trị thẩm
mỹ, nguyên tắc thẩm mỹ, giá trị VHTT) tạo nên khung lý thuyết có
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tính phân cấp để định hướng cho việc khai thác; thể hiện sự tương
đồng với tính phân cấp của thang giá trị VHTT và lý thuyết nhu cầu

.
Hình 3.18: Quy trình chuyển đổi và nhận diện giá trị thẩm mỹ truyền
thống trong hình thức KTNO đô thị Việt Nam

Ngoài ra, căn cứ vào mô hình còn có thể phân chia nhiều cấp độ
khai thác khác nhau, đại diện bởi các chỉ số phân cấp (có được thông
qua đánh giá chỉ số tương tác). Luận án chọn cách phân chia 2 cấp độ
để phân tích và xác lập 2 nhóm khai thác là nhóm giới hạn và nhóm
đặc thù - đối tượng khai thác chính. Phân tích sự kết hợp giữa các
yếu tố tạo hình trong nhóm đặc thù đưa đến 7 trạng thái khai thác
[hình 3.19] và cũng là mục tiêu ứng dụng mô hình thác VHTT trong
hình thức KTNO đô thị.
3.3

Xu hướng chuyển đổi giá trị văn hóa truyền thống trong
kiến trúc nhà ở tại các đô thị lớn Việt Nam
Trong những giai đoạn tiếp theo, giá trị VHTT sẽ tiếp tục
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chuyển đổi như một quy luật tất yếu của quá trình phát triển. Sự biến
đổi năng động của các yếu tố có tính thời đại tác động liên tục đến hệ
giá trị VHTT làm cho nó có xu hướng thay đổi để thiết lập nên những
hệ giá trị VHTT mới. Trong nội dung phân tích của luận án cho thấy
mối quan hệ giữa giá trị VHTT với KTNO đô thị Việt Nam đặc trưng
bởi tính phân cấp, tác động lên cả công năng và hình thức. Trong mỗi
phương diện đó, VHTT thể hiện mức độ can thiệp thông qua trật tự
phân cấp của các thang giá trị. Như vậy, bằng sự tương tác với các yếu
tố thời đại mới, xu hướng chuyển đổi giá trị VHTT cũng là xu hướng
chuyển đổi các thang giá trị.
Với công năng, sự phát triển cấu trúc không gian nhà ở là điều
kiện để văn hóa được tham dự, diễn biến theo tính chất của nhu cầu.
Dựa trên quan điểm Maslow và quan điểm phát triển kiến trúc thế giới
cho thấy: tính dung hòa với tự nhiên, tính linh hoạt/đa năng, tính tư
hữu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ; tính cộng đồng, truyền thống gia
đình Việt tùy biến theo lối sống của từng đối tượng [hình 3.20]. Nhìn
chung, thang giá trị VHTT có xu hướng phân lập thành 2 thang giá trị:
nhu cầu cơ bản và mở rộng vận dụng chung thang giá trị VHTT cơ
bản; nhu cầu phát triển vận dụng thang giá trị VHTT nâng cao.
Trong yếu tố hình thức, do có sự can thiệp của công nghệ và sự
sáng tạo nên trật tự nguyên tắc thẩm mỹ truyền thống cũng mang xu
hướng thay đổi. Đó là sự phát triển tăng lên của nguyên tắc đẹp hài
hòa với tự nhiên, đẹp đa dạng, và sự suy giảm của đẹp thành tố. Tuy
nhiên cả 3 nguyên tắc này đều dẫn đầu trong hệ thống nguyên tắc
thẩm mỹ, tương đồng với quan điểm chung của thế giới. Sự đảo chiều
của các nguyên tắc thẩm mỹ làm thay đổi trật tự giá trị VHTT và tạo
ra thang giá trị VHTT mới trong hình thức KTNO tại các đô thị lớn
Việt Nam [hình 3.21]
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3.4

Luận bàn về đặc trưng khai thác văn hóa truyền thống
trong kiến trúc nhà ở tại các đô thị lớn Việt Nam
Tổng hợp nội dung nghiên cứu của luận án cho thấy có 5 đặc

trưng khai thác VHTT trong KTNO tại các đô thị lớn Việt Nam sau
đây:
 Khai thác văn hóa truyền thống theo quan điểm hệ giá trị:
tiếp cận hệ giá trị cho phép đánh giá một cách tổng quát tiềm lực và
xu thế tham dự của VHTT trong KTNO tại các đô thị lớn Việt Nam.
 Khai thác văn hóa truyền thống có tính quy luật: trên
phương diện công năng là quy luật phát triển đồng dạng; trên phương
diện hình thức là quy luật trật tự của nguyên tắc thẩm mỹ truyền
thống.
 Khai thác văn hóa truyền thống có thể định lượng: triển
khai theo chỉ số tương tác giữa các giá trị VHTT với nhau và với các
thành phần (công năng và hình thức) của KTNO.
 Khai thác văn hóa truyền thống mang 2 thuộc tính chủ
động và thụ động: thụ động chọn lựa các nhóm văn hóa để tương ứng
với công năng; thụ động vận dụng các quy luật và nguyên tắc thẩm
mỹ truyền thống sau khi đã xác định vai trò của vật liệu và kỹ thuật
hiện đại, tính sáng tạo cá nhân. Chủ động chọn lọc giá trị tiêu biểu và
thang giá trị để ứng dụng nhằm tăng cường tính dân tộc trên cả 2
phương diện công năng và hình thức


Khai thác văn hóa truyền thống trên cơ sở tham chiếu quan

điểm phát triển kiến trúc nhà ở thế giới: làm cho quá trình khai thác
tránh những sai lệch do định kiến chủ quan – nguyên nhân dẫn đến sự
tụt hậu của KTNO Việt Nam so với thế giới.
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PHẦN KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

1.

Giá trị VHTT trong KTNO tại các đô thị lớn Việt Nam

hiện nay được chuyển đổi theo 2 giai đoạn: từ nông thôn lên đô thị
truyền thống và từ đô thị truyền thống đến đô thị hiện đại. Trong
những giai đoạn chuyển đổi này, giá trị văn hóa đã thể hiện sự biến
đổi mức độ can thiệp lên các thành phần của KTNO theo chiều hướng
gia tăng hoặc suy thoái. Điều đó thể hiện tính kế thừa phát triển hoặc
đào thải văn hóa theo sự chuyển đổi mô hình nhà ở qua các thời kỳ.
Từ việc truy xuất các định nghĩa cho thấy VHTT là hệ thống có cấu
trúc 2 bậc (hiển thị và phi hiển thị), liên tục tương tác với nhau và với
các hệ thống bên ngoài trong suốt quá trình chuyển đổi để phù hợp với
điều kiện tồn tại mới. Đây là cơ sở giải thích cơ chế đào thải nói trên
và là cũng là nền tảng lý thuyết cho việc nhận diện ảnh hưởng VHTT
trong KTNO đô thị Việt Nam – đối tượng nghiên cứu của luận án.
2.

Đặc điểm quan trọng của hệ giá trị VHTT là tính phân cấp,

hiển thị bằng các thang giá trị. Trật tự các thang giá trị này được thiết
lập thông qua mối quan hệ nội sinh (giữa các giá trị VHTT với nhau)
và ngoại sinh (giữa giá trị VHTT với các thành phần kiến trúc).
Thang giá trị đầu tiên được hình thành từ nhà ở nông thôn; tuy nhiên
khi chuyển đổi lên đô thị truyền thống, các điều kiện ban đầu của nhà
ở thay đổi đã làm biến động thang giá trị văn hóa lần thứ nhất, từ đó
nhận thấy sự suy yếu của một số giá trị và “sức bền” của một số giá trị
khác. Trong giai đoạn chuyển đổi tiếp theo từ đô thị truyền thống đến
đô thị hiện đại, những điều kiện tác động lên KTNO gia tăng mạnh mẽ
làm thay đổi trật tự thang giá trị VHTT lần thứ hai. Các loại hình nhà
ở phát triển nhanh chóng đã phá vỡ đặc điểm đơn giản thuần túy của
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nhà ở truyền thống để hình thành nên những không gian sinh hoạt mới
và hình thức thẩm mỹ mới. Giai đoạn này đánh dấu nhiều sự loại bỏ
giá trị truyền thống cũ, đặc biệt trên phương diện tạo hình. Tuy nhiên,
do VHTT còn có sức ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt tại các
đô thị nên vẫn tiếp tục được duy trì. Thông qua phân tích sự biểu hiện
của loại hình nhà phố, biệt thự và chung cư cho thấy có 6 giá trị tập
hợp thành thang/hệ giá trị VHTT gồm: tính dung hòa với tự nhiên,
tính linh hoạt/đa năng, tính tư hữu, tính cộng đồng, truyền thống gia
đình Việt, tính biểu hình. Đây là những giá trị đã được chọn lọc trong
quá trình chuyển đổi và còn phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay.
Để hướng đến mục tiêu kế thừa và phát huy giá trị VHTT trong
KTNO đô thị Việt Nam thì những giá trị trên cần tiếp tục được khai
thác. Luận án triển khai mục tiêu này theo 4 cơ sở tiếp cận (lý thuyết
hệ thống, lý thuyết nhu cầu, ký hiệu học, mỹ học và mỹ học kiến trúc);
kết hợp tham chiếu quan điểm phát triển kiến trúc thế giới của 11
học thuyết và 12 tác giả đạt giải Pritzker trong những năm gần đây.
3.

Trên phương diện công năng, tiếp cận lý thuyết hệ thống

cho phép xác lập quan hệ giữa các giá trị bằng 2 hình thức tương tác
nội hệ và ngoại hệ. Trong đó, tương tác nội hệ (giữa các giá trị văn
hóa với nhau) đem đến kết quả đề xuất thang giá trị VHTT theo phân
tích định tính và định lượng. Tương tác ngoại hệ triển khai giữa các
thành phần không gian nhà ở với giá trị văn hóa đem đến thang giá trị
VHTT trên phương diện công năng. Hai thang giá trị này là kết quả
biện chứng các mối quan hệ nên còn mang tính chủ quan của nghiên
cứu. Vì vậy, luận án vận dụng lý thuyết phân cấp nhu cầu của Maslow
để quy chiếu trật tự các giá trị theo mức độ quan trọng và cần thiết,
chuyển dần từ mức cơ bản cho đến phát triển, từ đó xây dựng thang
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giá trị VHTT theo nhu cầu con người – “Tháp giá trị VHTT”. Sử
dụng phép cộng 3 thang giá trị trên đây đưa đến mô hình tổng hợp giá
trị VHTT trong yếu tố công năng (mô hình lý thuyết). Ngoài ra, do
văn hóa và công năng đều xuất phát từ nhu cầu con người nên cấu trúc
không gian cũng được chia theo 3 cấp, hình thành mô hình “Tháp
công năng”. Phối hợp 2 mô hình nói trên tạo ra mô hình ứng dụng,
diễn đạt quá trình khai thác VHTT tùy thuộc vào tính chất phát triển
không gian nhà ở (văn hóa tương ứng công năng).
4.

Quy chiếu sự tương quan giữa công năng và văn hóa cho

thấy tính chất tác động của giá trị văn hóa gia tăng và mở rộng theo
các cấp độ nhu cầu không gian. Trong cấp nhu cầu cơ bản, không
gian nhà ở có 2 nhóm chức năng chính là nghỉ ngơi thụ động và làm
việc nên chỉ có 2 giá trị văn hóa tham dự là tính dung hòa với tự nhiên
và tính linh hoạt/đa năng (tiền cấp). Tiến đến cấp nhu cầu mở rộng,
công năng nhà ở được cấu trúc bởi 4 nhóm chức năng chính thức là
nghỉ ngơi thụ động, làm việc, giáo dục, giao tiếp đối ngoại; đi kèm
với sự định hình không gian sinh hoạt cá nhân. Trong điều kiện này,
cả 5 giá trị VHTT hội đủ khả năng tham dự và chi phối là tính dung
hòa với tự nhiên, tính linh hoạt/đa năng (tiền cấp), tính cộng đồng,
truyền thống gia đình Việt, tính tư hữu. Đạt cấp nhu cầu phát triển,
nhà ở xuất hiện đầy đủ 5 nhóm chức năng, xác lập sự tồn tại chính
thức của không gian nghỉ ngơi năng động với các tiện nghi sinh hoạt
cao cấp, kéo dài từ không gian sử dụng chung cho đến không gian sử
dụng riêng. Trong cấp nhu cầu này có sự tác động của 5 giá trị VHTT
là tính dung hòa với tự nhiên, tính linh hoạt/đa năng (nâng cao), tính
cộng đồng, truyền thống gia đình Việt, tính tư hữu. Thông qua phân
tích sự can thiệp của văn hóa với không gian nhà ở cho thấy: mức độ
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phát triển công năng càng cao thì càng mở rộng phạm vi để giá trị
VHTT được khai thác.
5.

Tham chiếu quan điểm phát triển kiến trúc và KTNO trên

thế giới cho thấy giá trị VHTT được chia thành 2 nhóm gồm: nhóm
theo xu hướng chung (tính dung hòa với tự nhiên, tính linh hoạt/đa
năng, tính tư hữu) và nhóm theo xu hướng riêng – đặc thù của văn
hóa Việt Nam (tính cộng đồng, truyền thống gia đình Việt). Bằng cách
phân lập này suy ra nhóm xu hướng chung sẽ tiếp tục phát triển trong
tương lai; nhóm xu hướng riêng là điều kiện để khai thác và nhận diện
tính truyền thống, gia tăng sự can thiệp của các đặc tính này đồng
nghĩa với việc kế thừa và phát triển VHTT trong không gian nhà ở tại
các đô thị lớn Việt Nam.
Với hai xu hướng phát triển trên, cấp nhu cầu cơ bản và mở
rộng có khả năng ứng dụng thang giá trị VHTT cơ bản; cấp nhu cầu
phát triển ứng dụng thang giá trị VHTT nâng cao. Như vậy những
giai đoạn phát triển tiếp theo, thang giá trị VHTT trong công năng nhà
ở có xu hướng phân chia thành 2 thang giá trị khác nhau, thể hiện
sự biến đổi của VHTT để phù hợp với điều kiện tồn tại mới.
6.

Trên phương diện hình thức, tiếp cận lý thuyết hệ thống

để xây dựng mô hình tương tác giữa giá trị thẩm mỹ truyền thống với
các thành phần cấu tạo (mái, kết cấu bao che, cửa, khung cột, nền
nhà) đưa đến việc chọn lọc 9 giá trị thẩm mỹ đặc trưng là tính hình
học, tính đối xứng, tính vần điệu, tỷ lệ hài hòa, tính cơ động, vật liệu
tự nhiên, giải pháp che nắng, thông gió, tạo bóng râm. Ngoài ra, từ
phương pháp tiếp cận Mỹ học và Mỹ học kiến trúc nhận thấy VHTT
có thể đóng góp cho hình thức KTNO đô thị 3 vai trò: xây dựng quy
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luật thẩm mỹ truyền thống, chuyển tải hình thái ý thức của người
Việt, xây dựng nguyên tắc thẩm mỹ truyền thống. Giữa quy luật thẩm
mỹ - nguyên tắc thẩm mỹ - hình thái ý thức có mối quan hệ tương
sinh; hình thành nên trật tự phân cấp của nguyên tắc thẩm mỹ, tương
ứng với trật tự phân cấp giá trị VHTT. Như vậy, sự kế thừa VHTT
trong hình thức KTNO đô thị là sự chuyển đổi các quy luật thẩm mỹ,
nguyên tắc thẩm mỹ (dẫn nghĩa đến VHTT) và cả hệ thống trật tự
phân cấp của những yếu tố này. Đây là phương thức chuyển đổi phù
hợp với điều kiện phát triển hiện nay; vừa phát huy vai trò của công
nghệ - sáng tạo, vừa tránh được tình trạng sao chép các hình thức nhà
ở đã cũ.
Bằng phương pháp tiếp cận Ký hiệu học cho thấy giá trị thẩm
mỹ truyền thống có thể chuyển đổi trong hình thức KTNO đô thị theo
3 cơ chế: chuyển đổi nguyên gốc, chuyển đổi một phần, chuyển đổi
tương ứng (chuyển đổi các quy luật, nguyên tắc thẩm mỹ). Trong đó,
cơ chế chuyển đổi tương ứng chứng minh nhiều khả năng để khai
thác, vừa duy trì đặc trưng truyền thống có tính chi phối “ẩn danh”,
vừa phát huy những tiến bộ công nghệ và sáng tạo trên phương diện
biểu thị.
7.

Mô hình khai thác giá trị VHTT trong hình thức KTNO đô

thị được xây dựng dựa trên sự tương tác giữa giá trị thẩm mỹ được
chọn với các yếu tố tạo hình; thông qua đó xác lập 7 trạng thái khai
thác, thể hiện khả năng phối hợp cần thiết giữa các yếu tố cấu tạo để
hướng đến chỉ số khai thác cao nhất. Ứng với mỗi trạng thái này, vận
dụng nguyên tắc và quy luật thẩm mỹ truyền thống sẽ đem đến các kết
quả khai thác khác nhau, chuyển dần từ mức khai thác trung bình (đủ
để nhận diện tính truyền thống, 55%) cho tới mức cao nhất (cấp lý
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tưởng, 100%).
8.

Tham chiếu quan điểm phát triển kiến trúc và KTNO trên

thế giới cho thấy, kiến trúc nhà ở có xu hướng tạo ra các hình thức để
thích ứng với điều kiện khí hậu, kết hợp sử dụng vật liệu tự nhiên (đẹp
hài hòa với tự nhiên); tăng cường tính linh hoạt của yếu tố cấu tạo
(đẹp đa dạng); đề cao quy luật tỷ lệ và hình học (đẹp thành tố). Đây
là những nguyên tắc chung có điểm tương đồng với nguyên tắc thẩm
mỹ truyền thống và sẽ còn tiếp tục phát triển. Ngoài ra, bằng cách
phân tích mối quan hệ giữa giá trị thẩm mỹ truyền thống với các yếu
tố can thiệp đến tạo hình nhà ở hiện nay (công nghệ, sáng tạo, tự
nhiên, văn hóa – xã hội, kinh tế) còn cho thấy khả năng xuất hiện trật
tự nguyên tắc thẩm mỹ truyền thống mới, thể hiện quy luật chuyển đổi
của VHTT để thích ứng với yêu cầu của thời đại. Như vậy, việc khai
thác VHTT trong hình thức KTNO đô thị sẽ bao gồm duy trì trật tự
nguyên tắc thẩm mỹ truyền thống cũ và phát triển truyền thống mới.
Cả 2 phương thức này đều có tác dụng nhận diện tính dân tộc và bản
sắc; thể hiện sự linh hoạt của quá trình khai thác để phù hợp với xu
hướng chung của thế giới.
9.

Tổng hợp nội dung nghiên cứu, luận án kiến nghị việc kế

thừa và khai thác giá trị VHTT trong KTNO tại các đô thị lớn Việt
Nam hiện nay như sau:


Đối với yếu tố công năng: quá trình khai thác cần xác

định nhu cầu của đối tượng để xây dựng cấu trúc không gian ở phù
hợp, tạo ra sự cân đối giữa “tiện nghi ở” và “tiện nghi văn hóa”.
Nghĩa là, tương ứng với mỗi cấp độ nhu cầu được xác định sẽ có
những nhóm giá trị VHTT cần chuyển tải. Với cấp nhu cầu cơ bản,
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cấu trúc không gian không đủ điều kiện khai thác giá trị VHTT nhằm
tạo ra tính đặc thù. Trong cấp nhu cầu mở rộng, nhà ở cần xây dựng
đầy đủ 4 nhóm không gian chức năng (nghỉ ngơi thụ động, làm việc,
giáo dục, giao tiếp); khai thác thang giá trị VHTT cơ bản hoặc thang
giá trị trong mô hình ứng dụng. Đối với cấp nhu cầu phát triển, nhà
ở cần tạo lập đầy đủ 5 nhóm không gian chức năng (nghỉ ngơi thụ
động, làm việc, giáo dục, giao tiếp, nghỉ ngơi năng động), khai thác
thang giá trị VHTT nâng cao hoặc thang giá trị trong mô hình ứng
dụng.


Đối với yếu tố hình thức: tiếp tục phát huy vai trò tích

cực của công nghệ và sự sáng tạo trong tạo dựng hình thức kiến trúc
nhà ở. Tùy theo sự cân đối giữa 2 yếu tố trên với nhu cầu chuyển tải
giá trị thẩm mỹ truyền thống mà có thể chọn lọc một trong 7 trạng thái
khai thác. Ngoài ra, quá trình đó cần kết hợp với sự lựa chọn trật tự
nguyên tắc thẩm mỹ truyền thống cũ hoặc mới. Thẩm mỹ truyền thống
mới có nhiều tương đồng với xu hướng chung thế giới nên có khả
năng tạo ra công trình hiện đại nhưng vẫn thể hiện những đặc tính dân
tộc và bản địa. Để thẩm định những công trình nhà ở đã xây dựng về
mức độ khai thác truyền thống có thể sử dụng mô hình đã giới thiệu
trong nội dung luận án. Việc ứng dụng mô hình này giúp xác định việc
khai thác một cách định lượng thay vì chỉ nhận định cảm tính. Bên
cạnh đó, phương pháp xây dựng mô hình khai thác giá trị VHTT cũng
có thể được áp dụng tương tự để mở rộng ra cho các loại hình công
trình khác ngoài nhà ở.
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