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ĐẶT VẤN ĐỀ
Thăng Long là kinh đô của các triều đại Lý (1010 - 1225), Trần (1225 - 1400), Hậu Lê (1428 - 1527), Mạc
(1527 - 1592) và Lê Trung hưng (1592 - 1789) (Phan Huy Lê, 2010). Ngày 31 tháng 7 năm 2010, cụm di tích
khu trung tâm thành Thăng Long (bao gồm các di tích trên mặt đất và các tầng văn hóa khảo cổ dưới lòng
đất) được công nhận là di sản văn hóa thế giới, tên di sản là Hoàng thành Thăng Long.1 Khảo cổ và kiến trúc
của thành Thăng Long đã được các học giả Việt Nam và quốc tế nghiên cứu sâu rộng (Inoue Kazuto, 2010;
Bùi Minh Trí, Tống Trung Tín, 2010; Phạm Văn Triệu, 2013; Shiro Momoki, 2010; Vu Van Quan, Vu Duong
Luan, 2007).
Những nghiên cứu khảo cổ học tại Hoàng thành Thăng Long trong các thời kỳ 2002 - 2004 và 2008 2009 cho thấy, bố cục tổng thể của các di tích có hiện tượng đồng nhất phương vị (Bùi Minh Trí, Tống Trung
Tín, 2010: 28,34). Từng tồn tại các kiến trúc cung, điện, lầu, cổng, hành lang, đường đi và tường bao, mà đa
phần chúng đều hướng theo góc phương vị 185 độ (Hệ thống góc phương vị chính Bắc - True north-based
azimuths, với chính Bắc là 0 độ) (xem Hình 1) (Bùi Minh Trí, Tống Trung Tín, 2010: 28,33; Inoue Kazuto,
2010: 42). Inoue đã đi đến kết luận rằng cơ sở của quy hoạch Hoàng thành Thăng Long bao gồm ý tưởng
về một Hệ thống phương vị (Inoue Kazuto, 2010: 69-70). Theo Phạm Lê Huy, phương vị của kiến trúc rất
có thể được quyết định trong quá trình thiết kế, và đã có sự tham khảo kỹ thuật, hình thái kiến trúc của
các kinh đô cổ đại các nước đồng văn (Phạm Lê Huy, 2018: 82). Mặc dù, nhìn nhận từ mặt bằng khảo cổ
học, hệ thống phương vị của cung thành Thăng Long dường như là rất hiển nhiên, vậy nhưng các nghiên

1

UNESCO, ‘Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long - Hanoi’, https://whc.unesco.org/en/list/1328.
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cứu hiện nay chỉ dừng ở tổng kết hiện tượng và đưa ra suy đoán, còn thiếu so sánh (với tư liệu và với các
kinh đô cổ quốc tế) và nghiên cứu biện chứng. Nên rất cần có nghiên cứu chuyên sâu về quá trình thiết lập
phương vị và quy hoạch.
Bài viết này nhằm khảo sát quá trình quy hoạch và phương pháp thiết lập phương vị của cung thành
Thăng Long. Mở ra tư duy rộng hơn cho các lĩnh vực khảo cổ học, và lịch sử kiến trúc - quy hoạch, đồng
thời đưa ra nhận thức sâu hơn về giá trị di sản của Hoàng thành Thăng Long. Ngoài ra, nghiên cứu này có
thể được sử dụng để so sánh với các kinh thành cổ đại Đông Á và cung cấp một nền tảng cho phân tích
hình thái học.

I. TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Về tư liệu, bài viết sử dụng các tài liệu gốc được lưu trữ tại Thư Viện Quốc gia Việt Nam, Viện Nghiên
cứu Hán Nôm và Thư viện điện tử Triết học Trung Quốc.
Bao gồm 4 loại tư liệu sau:
1) Biên niên sử Hoàng gia, như Việt sử lược (1370s)2 và Đại Việt sử kí toàn thư (1480s)3 (sau đây gọi
chung là sử liệu biên niên).
2) Lịch sử địa lý Hoàng gia, như Bản đồ Hồng Đức (1490s),4 Hoàng Việt địa dư chí (1833),5 Đại Nam
Nhất Thống Chí (1882),6 Đồng Khánh dư địa chí (1887),7 và Đại Việt địa dư toàn biên (1900)8 (sau đây gọi
chung là sử liệu địa lý).
3) Lịch sử thi ca Hoàng gia, như Tinh tuyển chư gia luật thi (1450s),9 Quần hiền phú tập (1728),10 và
Toàn Việt thư lục (1768)11 (sau đây gọi chung là sử liệu thi ca)
4) Các tư liệu ghi chép về kĩ thuật thiết lập phương vị cung thành phổ biến vào cùng giai đoạn lịch sử
của các nước đồng văn, như Toán Kinh Thập Thư (算经十书) (1084),12 Đại Đô Phú (大都赋) (1298),13 và Trùng
Tu Nhạng Sơn Thê Ẩn Tự Bi Ký (重修仰山栖隐寺碑记) (1459) (sau đây gọi chung là sử liệu kĩ thuật).
Các tư liệu ở trên đều được kiểm duyệt nghiêm ngặt bởi triều đình, nội dung của chúng có độ tin cậy
nhất định.
Bài viết cũng sử dụng thông tin từ các cuộc khai quật khảo cổ, địa hình và địa chất: Các báo cáo khảo
cổ học từ Viện Nghiên cứu Kinh thành và Viện Khảo cổ học được sử dụng để tổng hợp số liệu mặt bằng kinh
đô; Bản đồ địa hình thành phố Hà Nội năm 2018 (tỉ lệ 1:5000) từ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội14 và Dữ

Việt Sử Lược 越史略 là bộ sử được soạn vào thời Trần, hoàn thiện vào khoảng năm 1377, chép về lịch sử Việt Nam từ thời Triệu Đà tới khi nhà Lý
diệt vong.
3
Đại Việt sử ký toàn thư 大越史記全書 là bộ chính sử của Việt Nam, được viết bởi sử thần Ngô Sĩ Liên thời Lê, hoàn thiện năm 1479.
4
Hồng Đức bản đồ sách 洪德版圖冊 là tập hợp bản đồ địa lý của Đại Việt được biên soạn thời Lê Thánh Tông (1490).
5
Hoàng Việt địa dư chí 皇越地輿誌 là một trong những sách địa chí sớm nhất của nhà Nguyễn, viết vào năm Gia Long thứ 5 (1806).
6
Đại Nam Nhất Thống Chí 大南一統志là bộ sách địa lý Việt Nam được soạn bằng chữ Hán dưới thời nhà Nguyễn vào cuối thế kỷ 19
7
Đồng Khánh địa dư chí 同慶地輿志 là một tài liệu địa chí quan trọng của triều Nguyễn.
8
Đại Việt địa dư toàn biên 大越地舆全编 chép về lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 10 TCN đến triều Nguyễn, gồm các mục về hành chính, núi sông, thành trì.
9
Tinh tuyển chư gia luật thi 精選諸家侓詩 là một tập hợp các bài thơ của các triều thần Việt Nam thời Lý, Trần và Hồ.
10
Quần hiền phú tập 群贤赋集 là một tập hợp các bài phú của các triều thần Việt Nam thời Lý, Trần và Hồ.
11
Toàn Việt thi lục 全越詩錄 được soạn bởi Bùi Huy Bích vào năm 1788.
12
Toán Kinh Thập Thư 算经十书 là một tác phẩm giới thiệu mười toán kinh Trung Quốc, soạn bởi nhà toán học thời Đường là Li Chunfeng (602-670),
xem như các bài toán chính thức sử dụng trong các cuộc thi toán của triều đình.
13
Đại Đô Phú 大都赋 viết về các ngọn núi xung quanh Bắc Kinh.
14
Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, http://vqh.hanoi.gov.vn/en.
2
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liệu số tầng cao 90m DEM từ cơ sở dữ liệu trực tuyến CGIAR-CSI15 để kiến tạo mô hình dữ liệu địa hình; Dữ
liệu địa chất được dựa trên khảo cứu địa chất lỗ khoan của Viện Vật lý Địa cầu (Bùi Thị Nhung, Nguyễn Hồng
Phương, 2015: 363-372).
Về phương pháp, bài viết này cố gắng giải quyết các vấn đề nghiên cứu chính thông qua “thiết lập giả
thuyết” và “kiểm định giả thuyết”, bao gồm hai bước nghiên cứu: Bước nghiên cứu thứ nhất, với mục tiêu
thiết lập lên các giả thuyết có cơ sở, bài viết tiến hành thống kê các dấu vết lịch sử, truy tìm các mô tả về việc
xây dựng Cung thành và các ghi chép có tính liên quan khác; Bước nghiên cứu thứ hai, sử dụng dữ liệu địa
hình và địa chất để tạo ra một mô hình mô phỏng cảnh quan lịch sử LIM trên nền tảng Hệ thống thông tin địa
lý địa cầu (GIS) nhằm đánh giá tính khả thi của các mô tả giả thuyết ở bước thứ nhất, tiến tới làm rõ hơn quá
trình thiết lập phương vị và nhận diện các kỹ thuật thiết kế và quy hoạch then chốt.
Cần lưu ý rằng, trong quá trình tái hiện lịch sử địa văn, bài viết đã sử dụng những số liệu đương đại.
Nhiều tư liệu và nghiên cứu cho thấy địa mạo xung quanh Hoàng thành Thăng Long hầu như không thay đổi
từ thế kỷ 11 cho đến nay. Nhận định này dựa trên kết quả khai quật 29 cơ sở khảo cổ học có tầng văn hóa Lý
ở Hà Nội (Tống Trung Tín, 2020: 169-225), và các nghiên cứu tổng quan về lịch sử địa mạo, thủy văn và thành
trì.16 Ngoài ra, vì nghiên cứu chỉ dựa trên dữ liệu địa lý ở quy mô khu vực (Regional) nên việc sử dụng các dữ
liệu đương đại là hoàn toàn khả thi.

II. XÂY DỰNG KINH ĐÔ THĂNG LONG
Việc quy hoạch xây dựng Kinh thành Thăng Long diễn ra trong quá trình thay đổi chế độ chính trị ở Việt
Nam. Lê Long Đĩnh, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Tiền Lê, mất ngày 20 tháng 11 năm 1009, tại Kinh đô Hoa
Lư.17 Lý Công Uẩn (974-1028) - người nắm giữ sức mạnh quân sự đương thời, lên ngôi và thành lập triều đại
nhà Lý. Sử sách gọi ông là Lý Thái Tổ (Lê Văn Hưu, cs, 1998: 109). Lo lắng trước ảnh hưởng của triều đại trước,
tháng 3 năm 1010, Lý Thái Tổ quyết định di dời kinh đô của Đại Việt đến địa điểm thành Đại La (Hà Nội ngày
nay).18 Vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 9 cùng năm đó, Hoàng đế và triều đình hoàn thành việc dời đô và
đổi tên Đại La thành Thăng Long.19 Trong giai đoạn định đô ban đầu, triều đình sơ khai của nhà Lý tạm thời sử
dụng các cung điện và cơ sở cũ của thành Đại La, đồng thời khởi công xây dựng một kinh đô mới (Bùi Minh
Trí, Tống Trung Tín, 2010: 27-31).
Tổng quan, Kinh đô Thăng Long được xây dựng theo ba giai đoạn: (1) khảo sát và chọn địa điểm,
diễn ra từ mùa đông năm 1009 đến mùa xuân năm 1010; (2) xây dựng Hoàng thành, được khởi công từ
đầu mùa đông năm 1010 và về cơ bản hoàn tất vào mùa đông năm 1017. Hoàng thành mới bao gồm các
Nghi điện phục vụ cho nghi lễ chính trị của triều đình và các Cung thất phục vụ cho đời sống sinh hoạt
của hoàng đế và hoàng thất. Khuôn viên Hoàng thành được bao bọc bởi những bức tường bao; (3) xây
dựng khu dân cư Kinh đô, tiến hành từ năm 1011 đến năm 1030 (Phạm Văn Triệu, 2013: 91-94; Shiro
Momoki, 2010: 2).
Việc lựa chọn địa điểm, quy hoạch và xây dựng Kinh thành Thăng Long được ghi chép chi tiết trong sử
liệu biên niên:

15
Dữ liệu được lấy từ Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực, Hiệp hội Thông tin Không gian (CGIAR-CSI) online database, https://srtm.
csi.cgiar.org.
16
Dựa vào các nội dung về thành trì, núi, sông, tiềm năng địa lý và địa mạo trong sách Hồng Đức Bản Đồ, Đồng Khánh Dư địa chí.
17
Hoa Lư là một huyện của tỉnh Ninh Bình, thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Trước năm 1010, Hoa Lư đóng vai trò là kinh đô của Đại Cồ Việt.
18
Đại La là tỉnh cực Nam của Trung Quốc vào thời nhà Đường từ năm 679 đến năm 866. Đại La được xây dựng bởi Cao Biền vào năm 866. Đây là nơi
đóng quân của huyện Tống Bình trong triều đại nhà Đường và là thủ phủ của quân Tĩnh Hải. Đại La được ưa chuộng vì vị trí trung tâm, thuận lợi, địa
hình hiểm trở, khí hậu tương đối khô hạn.
19
Complete book, tr. 110.
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