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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
1.1. Mục đích nghiên cứu
Trước yêu cầu nghiên cứu mỹ thuật thời Nguyễn nói chung, với những vấn đề
cụ thể từ thực tiễn đặt ra về tính cấp thiết của công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế,
luận án nghiên cứu các giá trị tạo hình tiêu biểu, các tác phẩm chạm khắc đặc sắc,
độc đáo, các đặc điểm tạo hình và ý nghĩa biểu hiện của nghệ thuật chạm khắc đá tại
lăng các bà hoàng thời Nguyễn. Khẳng định nghệ thuật chạm khắc đá tại lăng của các
bà hoàng thời Nguyễn là những giá trị tạo hình đặc sắc của mỹ thuật dân tộc. Góp thêm
những luận điểm khoa học nghệ thuật tạo hình trong nghiên cứu bảo tồn và phát huy các
giá trị di sản văn hóa Huế nói riêng và nghiên cứu phát huy giá trị của mỹ thuật dân tộc
nói chung.
1.2. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu về nghệ thuật chạm khắc đá, giá trị tạo hình, đề tài, mô típ, kiểu
thức, kỹ thuật, phong cách trang trí chạm khắc ở lăng của một số bà hoàng tiêu biểu.
Không gian trang trí chạm khắc đá ở lăng của một số bà hoàng, nơi còn lưu giữ được
những tác phẩm nghệ thuật trang trí chạm khắc đá đặc sắc có giá trị nghệ thuật. Thời
gian nghiên cứu từ nữa đầu thế kỷ XIX và mở rộng phát triển đến nữa đầu thế kỷ XX
tại Huế.
2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
Phương pháp phân tích tổng hợp, kết hợp các thao tác khảo sát, điền dã là
phương pháp nghiên cứu chủ đạo. Ngoài ra đề tài còn sử dụng những phương pháp
nghiên cứu khác và phương pháp nghiên cứu liên ngành ở những mức độ khác nhau.
Vận dụng quy trình nghiên cứu, điền dã dân tộc học, mỹ thuật học, tiếp cận các công
trình kiến trúc tiêu biểu của các bà hoàng thời Nguyễn có hệ thống chạm đá mật độ

cao, từ đó có cơ sở đánh giá toàn diện, đầy đủ các giá trị nghệ thuật tạo hình trong chất
liệu đặc trưng này. Kế thừa các công trình nghiên cứu và các bài viết đã đề cập đến
nghệ thuật chạm đá thời Nguyễn trong cách nhìn và sự đánh giá riêng.
3. Các kết quả chính và kết luận
Luận án Nghệ thuật chạm khắc đá tại lăng các bà hoàng thời Nguyễn ở Huế là
công trình nghiên cứu chuyên biệt, có tính hệ thống về nghệ thuật trang trí hoa văn
trên đá, ngôn ngữ tạo hình của chạm khắc trang trí trên đá trong mỹ thuật thời Nguyễn
qua những công trình lăng tẩm của các bà hoàng tiêu biểu, có giá trị nghệ thuật cao.
Công trình nghiên cứu và trình bày những đặc trưng của chất liệu đá, kỹ thuật chất
liệu, đề tài, kiểu thức trang trí và hiệu quả, giá trị thẩm mĩ - nghệ thuật.
Từ các kết quả nghiên cứu của luận án, trình bày và lý giải một số luận điểm về
nghệ thuật trang trí hoa văn trên đá tại lăng của các bà hoàng. Nội dung, hàm lượng giá
trị của di sản văn hóa Huế càng đậm nét là có sự góp phần đáng kể của nghệ thuật chạm
khắc trang trí đá tại lăng của các bà hoàng. Luận án làm rõ được những điểm tồn nghi
về trang trí lăng các bà hoàng trong quá trình lịch sử, qua nghiên cứu thực tế, khảo sát,
điền dã tại các di tích. Nghiên cứu về sự đan xen và nổi bật của hoa văn nghệ thuật
Phật giáo với mật độ cao trong trang trí chạm khắc đá cũng như tính tam giáo ẩn chứa
sâu sắc, pha trộn ở các mức độ khác nhau tại lăng các bà hoàng thời Nguyễn.
Đồng thời đề tài cũng nêu lên những cơ sở học thuật phục vụ cho việc nghiên
cứu giá trị nghệ thuật, tâm linh và tham gia trong công cuộc phục chế, trùng tu các di
tích, các tác phẩm nghệ thuật tại lăng của các bà hoàng, trong đó có một số công trình
đang ở dạng phế tích cần được nghiên cứu, phục hồi khẩn cấp.
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