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Tóm tắt: 
 

Dọc theo dải đất hình chữ S của Việt Nam ta không khó để bắt gặp hình dáng của bức bình 
phong xuất hiện trong đình, đền, lăng mộ, nhà thờ họ, nhà ở.... Mỗi bức bình phong mang một 
kiểu dáng riêng đã trở thành các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao và góp phần làm nên cái hồn 
cho mỗi công trình kiến trúc. Bình phong, tuy chỉ là một yếu tố nhỏ trong tổng thể công trình 
kiến trúc, nhưng từ lâu đã trở thành nét đẹp truyền thống trong kiến trúc Việt bởi những ý nghĩa, 
công dụng và cả giá trị mà nó mang lại. Bài báo khảo sát bức bình phong ở đình làng Thạc Gián, 
thành phố Đà Nẵng - một tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cùng với các giá trị văn hóa đặc sắc, 
mang ý nghĩa về mặt tâm linh, là dấu ấn lịch sử đối với đình làng Thạc Gián và thể hiện triết lý 
âm dương qua hình tượng long mã và biểu tượng nhật nguyệt.               
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Abstract: 
 

Along the S-shaped land of Vietnam, it is not difficult to see the screens that appear in temples, 
tombs, family temples, dwelling  houses.... Each screen has a unique design that has become an 
art work of high value and contributes to the soul of each architecture. The screen, although only 
a small element in the overall architecture, has long become the traditional beauty of Vietnamese 
architecture by the meaning, utility and value it brings. The paper examines the screen of Thac 
Gian communal temple, Da Nang city - a work of artistic value, of special cultural values, of 
spiritual significance, a historical mark for Thac Gian village. It also expresses the philosophy of 
yin and yang through the code icon and the moon symbol.      
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