
 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

 

 

 

NGUYỄN VĂN GIẢNG 

 

 

 

ỨNG DỤNG HOA VĂN TRÊN TRANG PHỤC DÂN TỘC 

H’MÔNG ĐEN VÀO PHÂN MÔN TRANG TRÍ Ở TRƯỜNG 

THCS TỐNG VĂN TRÂN, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ 

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT 

Khóa 1 (2015 - 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2018 

 

 



 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 
 

 

 

NGUYỄN VĂN GIẢNG 

 

 

ỨNG DỤNG HOA VĂN TRÊN TRANG PHỤC DÂN TỘC 

H’MÔNG ĐEN VÀO PHÂN MÔN TRANG TRÍ Ở TRƯỜNG 

THCS TỐNG VĂN TRÂN, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ  

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật 

Mã số: 60140111 

 

 

 

Người hướng dẫn luận văn: PGS.TS. ĐINH GIA LÊ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2018 

 

 

 

 



 

 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đề tài Ứng dụng hoa văn trên trang phục dân tộc 

H’Mông đen vào phân môn trang trí ở Trường THCS Tống Văn Trân, 

Thành Phố Nam Định là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Đề tài này 

chưa từng công bố ở bất kỳ đâu và không trùng lặp với bất cứ đề tài nào đã 

được công bố. Một số thông tin liên quan, số liệu và trích dẫn đều được ghi 

rõ tại phần tài liệu tham khảo và phụ lục trong luận văn.  

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan này. 

 

                                                             Hà Nội, ngày 22  tháng 01  năm 2018 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Giảng 



 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

BCH 

CTQG 

GD&ĐT 

GV 

Ban Chấp hành 

Chính trị quốc gia 

Giáo dục và Đào tạo 

Giáo viên 

PGS 

SPNTTW 

THCS 

tr. 

TS 

Phó giáo sư 

Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

Trung học cơ sở 

trang 

Tiến sĩ 

UBND Ủy ban Nhân dân 

VHTT Văn hóa thể thao 

VH-TT Văn hóa thông tin 

 



 

 

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ......................................... 7 

1.1. Một số khái niệm sử dụng trong đề tài ................................................... 7 

1.1.1. Trang phục ........................................................................................... 7 

1.1.2. Khái niệm trang trí và phân môn trang trí ở bậc THCS ...................... 7 

1.1.3. Những yếu tố cơ bản trong trang trí .................................................... 9 

1.2. Khái quát chung về nghệ thuật trang trí của người H’Mông ............... 13 

1.2.1. Người H’Mông ở Việt Nam .............................................................. 13 

1.2.2. Trang phục của đồng bào H’Mông đen ở tỉnh Sơn La ..................... 15 

1.2.3. Kỹ thuật chế tác hoa văn trên trang phục của người H’Mông .......... 19 

1.3. Ý nghĩa hoa văn trên trang phục của người H’Mông đen ................... 24 

1.3.1. Hoa văn phản ánh đời sống của người H’Mông Đen ....................... 24 

1.3.2. Hoa văn gắn liền với triết lý cộng đồng ............................................ 26 

1.3.3. Hoa văn phản ánh lịch sử tộc người .................................................. 28 

1.3.4. Hoa văn phản ánh giá trị giao thoa văn hóa tộc người ..................... 28 

1.4. Khái quát chung về Trường THCS Tống Văn Trân, Tp Nam Định .... 30 

1.4.1. Điều kiện về cơ sở vật chất ............................................................... 30 

1.4.2. Đội ngũ giáo viên nhà trường ........................................................... 30 

1.4.3. Đặc điểm học sinh ............................................................................. 31 

Tiểu kết ........................................................................................................ 33 

Chương 2: ỨNG DỤNG VẺ ĐẸP TẠO HÌNH HOA VĂN TRÊN 

TRANG PHỤC DÂN TỘC H’MÔNG ĐEN TRONG DẠY HỌC 

PHÂN MÔN TRANG TRÍ ......................................................................... 34 

2.1. Nghệ thuật trang trí trên trang phục dân tộc H’Mông đen ................... 34 

2.1.1. Yếu tố tạo hình trên trang phục của người H’Mông đen .................. 34 

2.1.2. Nét đặc sắc về nghệ thuật trang trí trang phục người H’Mông Đen . 40 

2.2. Khai thác yếu tố trang trí trên hoa văn đồng bào dân tộc H’Mông Đen41 

2.2.1. Bố cục hoa văn .................................................................................. 41 



 

 

2.2.2. Mô típ hoa văn ................................................................................... 43 

2.2.3. Màu sắc hoa văn ................................................................................ 45 

2.3. Khai thác vẻ đẹp yếu tố tạo hình và giá trị văn hóa của hoa văn trên 

trang phục đồng bào H’Mông Đen vào dạy phân môn trang trí ở bậc 

THCS ........................................................................................................... 48 

2.3.1. Định hướng trong việc đưa giá trị tạo hình và văn hóa trên trang 

phục của đồng bào H’Mông Đen vào dạy phân môn trang trí ở bậc 

THCS ........................................................................................................... 48 

2.3.2. Một số cách thức khai thác giá trị hoa văn trên trang phục người 

H’Mông Đen vào dạy học phân môn trang trí ............................................ 51 

2.4. Thực nghiệm 1 số giải pháp ứng dụng hoa văn trên trang phục 

H’Mông đen trong phân môn Trang trí ....................................................... 60 

2.4.1. Mục tiêu thực nghiệm ....................................................................... 60 

2.4.2. Thông tin về buổi thực nghiệm ......................................................... 60 

2.4.3. Kết quả thực nghiệm ......................................................................... 61 

Tiểu kết ........................................................................................................ 63 

KẾT LUẬN ................................................................................................. 65 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 67 

PHỤ LỤC .................................................................................................... 71 

 

 



1 

MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong quá trình lịch sử, bản sắc dân tộc biểu hiện ở nhiều khía cạnh của 

cuộc sống vật chất và tinh thần, theo từng lĩnh vực có thể biểu hiện bên trong 

hay hình thức bên ngoài. Trong lĩnh vực thời trang và cuộc sống, bản sắc dân 

tộc được biểu hiện qua trang phục, đặc biệt là trang phục phụ nữ, thường 

xuyên, rõ rệt và lâu bền nhất. Thông qua những họa tiết hoă văn trang trí, bản 

sắc dân tộc được cô đọng thành những biểu tượng và chúng là tín hiệu văn 

hóa riêng của mỗi dân tộc, góp phần giúp cho những bộ trang phục được đẹp, 

hấp dẫn và có giá trị thẩm mỹ hơn. Dưới quan niệm thẩm mỹ, họa tiết hoa văn 

được biểu hiện thông qua bố cục, mô típ, màu sắc, kỹ thuật thể hiện,… Mặt 

khác trong đời sống truyền thống của các dân tộc, nhiều hoa văn còn phản ánh 

những khía cạnh tâm lý, xã hội khác của cộng đồng như phong tục, tín 

ngưỡng, tập quán và những điều này được chứa đựng bên trọng các hình vẽ, 

màu sắc, cách sắp xếp những họa tiết và chúng được xem là bản sắc văn hóa 

dân tộc, mà qua đó chúng ta phần nào hiểu được tiến trình phát triển của lịch 

sử, văn hóa và sự giao thoa văn hóa của các tộc người. Trong thực tế, những 

hoa văn, họa tiết trên trang phục của người H’Mông Đen có sự hấp dẫn, lôi 

cuốn không chỉ về mặt tạo hình mà còn có ý nghĩa văn hóa rất cần được khai 

thác. 

Giáo viên dạy mỹ thuật ngoài việc truyền thụ kiến thức về mỹ thuật, cần 

phải biết dạy cho học sinh có thêm hiểu biết về truyền thống văn hóa của một 

số dân tộc. Do đó, chúng tôi ý thức được việc không chỉ truyền đạt cho học 

sinh những kiến thức liên quan đến họa tiết hoa văn trên trang phục mà còn 

giúp học sinh có thể làm ra những sản phẩm sáng tạo, hiệu quả trong bài phân 

môn trang trí của học sinh bậc THCS. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy các 

em học sinh hoàn toàn có thể sử dụng kiến thức vẽ trang trí kết hợp với sự 
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sáng tạo của bản thân để làm ra những sản phẩm mới, đẹp mắt. Bởi vậy, 

hướng nghiên cứu ứng dụng họa tiết hoa văn trên trang phục đồng bào dân tộc 

vào phân môn trang trí có thể giúp các em học sinh phát triển được khả năng, 

sức sáng tạo và vận dụng kiến thức, họa tiết trang trí trang phục vào các bài 

vẽ của phân môn trang trí. Qua đó, có cái nhìn sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa 

các dân tộc và tạo nên sức hấp dẫn đối với môn học, nhất là ở phân môn trang 

trí mỹ thuật, đây cũng là ý nghĩa khoa học mang tính tích cực của đề tài này. 

Từ những lí do trên, chúng tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng hoa văn 

trên trang phục dân tộc H’Mông đen vào phân môn trang trí ở Trường THCS 

Tống Văn Trân, Thành Phố Nam Định” làm đề tài luận văn của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài đã được đề cập đến rất nhiều trong 

các tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, các sách báo, tạp chí như: 

Liên quan đến người H’Mông 

 Trong cuốn Người H’mông ở Việt Nam [38] có giới thiệu tổng quan về 

người H’Mông, từ nguồn gốc, điều kiện sinh hoạt vật chất- tinh thần cũng như 

phương thức sản xuất, trong đó có phần đề cập đến trang phục nhưng chỉ 

mang tính giới thiệu chung.  

Tác giả Trần Hữu Sơn viết cuốn Văn hóa H’mông [22] giới thiệu khá 

đầy đủ về dân tộc H’Mông. Nội dung cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề như 

lịch sử, điều kiện tự nhiên, tổ chức- quan hệ xã hội, đời sống văn hóa tinh 

thần truyền thống, những yếu tố mới trong đời sống văn hóa tinh thần của 

người H’Mông và những vấn đề đặt ra,... Đây là một tài liệu bổ ích, có nhiều 

thông tin quý tham khảo nhưng do mục đích tiếp cận nên phần hoa văn trên 

vải và ứng dụng trong nghệ thuật trang trí không được tác giả đề cập đến một 

cách cụ thể. 

Năm 2016, tác giả Chu Thái Sơn và Trần Thị Thu Thủy biên soạn cuốn 

Văn hóa tộc người Hmông [23], trong đó đề cập đến một số nội dung như: 
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lược sử văn hóa tộc người, văn hóa mưu sinh, văn hóa vật chất, văn hóa ứng 

xử, văn hóa tâm linh và văn học nghệ thuật dân gian. Phần trang phục nằm ở 

nội dung văn hóa vật chất, trong đó có khái quát chung đến hình dáng, màu 

sắc, kĩ thuật chế tác và đặc điểm riêng của trang phục mỗi ngành H’Mông. 

Liên quan đến hoa văn trên trang phục người H’Mông nói chung và 

người H’Mông nói riêng 

Năm 2011, tác giả Đinh Anh Đức viết bài “Độc đáo trang phục đồng bào 

Mông ở Sơn La” [7]. Bài nghiên cứu bước đầu đã chỉ ra được những đặc điểm 

riêng trên trang phục của cộng đồng người H’Mông, cũng như giữa cộng đồng 

H’Mông với một số dân tộc khác trên cùng địa bàn. 

Trong mục trang phục dân tộc của nhóm Mèo – Dao, cuốn Trang phục 

truyền thống của các dân tộc Việt Nam của tác giả Đăng Trường, Hoài Thu, phần 

trang phục của người Mông (H’Mông, Mèo) [30, tr.292- 300]. Nội dung này cũng 

đề cập đến những khác biệt nhất định trong các nhóm H’Mông, trong đó có người 

H’Mông đen. 

Năm 2014, tác giả Ngô Đức Thịnh cũng biên soạn cuốn Trang phục truyền 

thống các dân tộc Việt Nam [25], trong đó cũng đề cập đến những dáng nét chung 

và sắc thái riêng của các nhóm H’Mông ở chương 7. 

Năm 2015, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc có hai bài viết: “Giá trị văn 

hóa đặc trưng của hoa văn trên đồ vải của người H’mông ở Lào Cai” [19]  

đăng trên Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật và bài “Giá trị nghệ thuật của hoa văn 

trên đồ vải của người H’mông ở Lào Cai” [20] đăng trên Tạp chí Dân tộc và 

Thời đại. Cả hai bài này đề cập đến giá trị văn hóa và tạo hình của họa tiết 

hoa văn trên vải của người H’Mông ở Lào Cai. Đây là những bài nghiên cứu 

giúp chúng tôi có cái nhìn tổng thể về giá trị của hoa văn trên vải của đồng 

bào người H’Mông, cũng như góp phần giúp tôi làm rõ hơn những đặc trưng 

của hoa văn và sự vận dụng chúng vào trong phân môn trang trí ở bậc THCS. 
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Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham khảo thêm cuốn Hoa văn Việt Nam: Từ 

thời tiền sử đến nửa đầu thời kỳ phong kiến [5] của tác giả Nguyễn Du Chi. Cuốn 

sách được Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội và Viện Mỹ thuật xuất bản năm 2003. 

Trong cuốn sách này, tác giả đã sử dụng một số hoa văn trên trang phục để phân 

tích mối quan hệ về hoa văn Việt Nam với các nền văn hoá khác trong khu vực, 

phân loại hoa văn theo hình mẫu trang trí như hoa văn bọ gậy, sóng nước, hình 

thuyền, loại cò, hình người nhảy múa, theo môtíp rồng, phượng, hoa sen, hoa cúc 

v.v.... các thời tiền sử, thời sơ sử và hoa văn nửa đầu thời phong kiến. 

Liên quan đến phân môn trang trí ở bậc THCS 

Năm 2008, tác giả Nguyễn Quốc Toản chủ biên cuốn Giáo trình phương 

pháp dạy – học Mĩ thuật [28]. Ở chương 2, 3, nhóm tác giả đã trình bày khá 

cụ thể về phương pháp dạy học và đặc điểm của các phân môn trong môn Mĩ 

thuật, trong đó có phân môn vẽ trang trí. Ở phần thực hành, nhóm tác giả 

cũng hướng dẫn giáo viên cách thiết kế bài dạy, chuẩn bị đồ dùng dạy học và 

đánh giá kết quả học tập. Đây là những phần nội dung rất cần thiết giúp chúng 

tôi trong việc nghiên cứu của mình. 

Cũng trong năm 2008, tác giả Ngô Bá Công viết cuốn Giáo trình Mĩ 

thuật cơ bản [6]. Toàn bộ chương 3 là nội dung vẽ trang trí, trong đó mục 3 

viết về hoa văn dân tộc. Những kiến thức trong nội dung được đề cập rất cần 

thiết và định hướng chúng tôi nhiều trong nghiên cứu của mình.  

Có thể thấy rằng, những cuốn sách này là tài liệu tham khảo rất cần thiết, 

là cơ sở giúp chúng tôi có cách tiếp cận đúng hơn với đối tượng nghiên cứu 

của đề tài. Tuy nhiên, do cách tiếp cận và chủ đích nghiên cứu khác nhau nên 

hầu như các tài liệu trên chưa đề cập đến đối tượng nghiên cứu của đề tài là 

vận dụng hoa văn trang trí trên trang phục H’Mông đen trong phân môn trang 

trí ở bậc THCS. Do đó, đề tài này tiếp nối những nghiên cứu trước đây trong 

việc đưa những giá trị tạo hình trong nền văn hóa truyền thống vào trong giáo 

dục mĩ thuật phổ thông, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp của 
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đồng bào dân tộc, cũng như việc khai thác chất liệu truyền thống cũng góp 

phần tạo nên sức hấp dẫn của việc tổ chức dạy – học phân môn này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Giúp học sinh cách sử dụng màu – hình trong vẽ trang trí, cách vẽ hoa 

văn và vận dụng những cách tạo hình trong hoa văn trên trang phục của người 

H’Mông đen vào bài trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng.  

Cùng với đó, góp phần giúp học sinh có hiểu biết về những giá trị văn 

hóa và tạo hình của đồng bào dân tộc H’Mông đen. Từ đó thúc đẩy khả năng 

tư duy, sự sáng tạo, yêu thích môn học từ đó thêm yêu quí trân trọng cái đẹp, 

có thị hiếu thẩm mĩ đúng đắn. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tìm hiểu về cơ sở lí luận liên quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài 

như: vai trò của trang trí trong đời sống, tạo hình hoa văn trên trang phục của 

người H’Mông đen, vận dụng giá trị nghệ thuật của hoa văn trên trang phục 

của người H’Mông đen trong các bài thực hành trang trí ở bậc THCS,… 

- Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của dạy học phân môn trang 

trí ở bậc THCS bằng việc vận dụng những hoa văn trên trang phục của người 

H’Mông đen, qua đó giúp các em học sinh phát huy được khả năng, sức sáng 

tạo trong việc thực hành những bài trang trí của phân môn vẽ trang trí. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Khai thác giá trị nghệ thuật của hoa văn trên trang phục của người 

H’Mông đen ở Sơn La vào phân môn trang trí ở bậc THCS. 

4. .  h    i nghiên cứu 

Không gian nghiên cứu: trường THCS Tống Văn Trân, thành phố Nam 

Định. 

Thời gian nghiên cứu: năm học 2016 – 2017. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp khảo cứu văn bản: thu thập và xử lý thông tin thu thập 

được từ các nguồn báo cáo, sách, công trình nghiên cứu có liên quan. 

- Phương pháp tổng hợp: việc xử lý thông tin ở phương pháp này là căn cứ 

trong việc nhận định về những giá trị tạo hình và văn hóa của hoa văn trên 

trang phục của người H’Mông đen. 

- Phương pháp khảo sát, lấy ý kiến và thực nghiệm sư phạm: tiến hành các 

buổi khảo nghiệm trực tiếp tại một số lớp ở Trường THCS Tống Văn Trân.  

- Phương pháp điền dã: thu thập dữ liệu từ thực địa, không gian nghiên 

cứu. 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Thông qua tìm hiểu và vận dụng hoa văn trên trang phục của người 

H’Mông đen trong phân môn trang trí sẽ giúp học sinh có thêm hiểu biết về 

giá trị nghệ thuật của đồng bào dân tộc. 

- Tiếp nối những kết quả nghiên cứu cùng loại, kết quả nghiên cứu của 

đề tài góp phần nâng cao hiệu quả dạy phân môn trang trí ở bậc THCS, tạo 

thêm sự hứng khởi, thu hút của học sinh đối với giáo dục nghệ thuật nói 

chung và phân môn trang trí nói riêng. 

- Là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành sư phạm mỹ thuật và giáo 

viên mỹ thuật ở bậc THCS. 

7. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần Mở đầu, Kết Luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn 

có 02 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn 

Chương 2: Ứng dụng vẻ đẹp tạo hình hoa văn trên trang phục của dân 

tộc H’ Mông Đen vào phân môn trang trí. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm sử dụng trong đề tài 

1.1.1. Trang phục 

Từ điển Bách khoa Britannica, quyển 2, khái niệm “trang phục” là:  

đồ che phủ hoặc quần áo và các phụ trang cho thân thể con người. 

Thuật ngữ bao hàm các loại đồ mặc bên ngoài như áo sơ mi, áo choàng, 

giày dép, mũ và găng tay; kiểu tóc, râu, tóc giả; mỹ phẩm, đồ trang sức 

và các loại hình khác dùng để trang điểm cơ thể [16, tr. 2746]. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, khái niệm “trang phục” được hiểu 

là: “các loại đồ mặc (áo, quần,…), đồ đội (mũ, khăn, nón, ô,…), đồ đi (giày, 

dép, guốc,…), ngoài ra còn bao hàm các thứ trang phục phụ (khăn quàng, thắt 

lưng, găng tay,…), các đồ trang sức [15, tr.523].  

Với cách tiếp cận này, trang phục dân tộc được hiểu là trang phục 

truyền thống của từng dân tộc với đặc điểm riêng, ít nhiều có sự khác biệt với 

trang phục của dân tộc khác. Trong sự phát triển của tộc người, trang phục 

dân tộc có thể có những biến đổi phù hợp với hoàn cảnh sống, trình độ thẩm 

mĩ, điều kiện phát triển nhưng vẫn giữ được cốt cách cơ bản đã có hay có thể 

xem trang phục dân tộc là một trong những đặc điểm thể hiện bản sắc của văn 

hóa dân tộc. 

1.1. . Khái niệ  trang trí  à phân  ôn trang trí ở bậc THCS 

Trong cuốn Đại từ điển Tiếng Việt, khái niệm “trang trí” là: “sắp xếp, bố 

trí, tạo nên sự cân đối, hài hòa, đẹp mắt” [39, tr.1683]. Trong đời sống, trang 

trí được hiểu là nghệ thuật sắp xếp bố trí hình mảng, đường nét, màu sắc, khối 

theo chủ đích của người nghệ sĩ nhằm tạo nên một vật phẩm đẹp phục vụ cho 

nhu cầu đời sống tinh thần, góp phần tăng thêm tính hấp dẫn cho sản phẩm. 

Như vậy, có thể trang trí gồm 2 phần: một là phần thiết kế tạo dáng cho một 
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vật phẩm không chỉ mang tính năng sử dụng đơn thuần mà còn thuận mắt, có 

tính hài hòa. Hai là, dùng những kĩ thuật, chất liệu khác để làm vật phẩm 

thêm phần hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng và sử dụng. 

Hiện nay, trong môn Mĩ thuật bậc THCS gồm 4 phân môn: Vẽ theo mẫu, 

vẽ trang trí, vẽ tranh và thường thức mỹ thuật. Trong chương trình giáo dục 

phổ thông năm 2000, phân môn vẽ trang trí gồm: 

Bảng 1: Nội dung phân môn trang trí ở bậc THCS  

Lớp Nội dung phân môn trang trí 

6 

(8 tiết) 

Tiết 1: Chép hoạ tiết trang trí dân tộc 

Tiết 6: Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí 

Tiết 11: Màu sắc trong trang trí 

Tiết 14: Trang trí đường diềm 

Tiết 18: Trang trí hình vuông 

Tiết 23: Kẻ chữ in hoa nét đều 

Tiết 26: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm 

Tiết 31: Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa 

7 

(7 tiết) 

Tiết 4: Tạo họa tiết trang trí 

Tiết 9: Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật 

Tiết 12: Chữ trang trí 

Tiết 13: Trang trí bìa lịch treo tường 

Tiết 22: Trang trí đĩa tròn 

Tiết 29: Trang trí đầu báo tường 

Tiết 32: Tạo dáng và trang trí lọ hoa 

8 

(7 tiết) 

Tiết 1: Trang trí quạt giấy 

Tiết 4: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh 

Tiết 6: Trình bày khẩu hiệu 

Tiết 11: Trình bày bìa sách 
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Tiết 15:  Tạo dáng và trang trí mặt nạ 

Tiết 25: Trang trí lều trại  

Tiết 32: Trang trí đồ vật  dạng hình vuông, hình chữ nhật 

9 

(4 tiết) 

Tiết 4: Tạo dáng và trang trí túi sách 

Tiết 11: Trang trí hội trường 

Tiết 15:  Tạo dáng và trang trí thời trang 

Tiết 17:  Vẽ biểu trưng 

Tổng số tiết 

trang trí 

26 tiết 

Nhìn chung, sau nhiều năm triển khai, kết quả vẽ trang trí ở bậc THCS 

có một số điểm tích cực, đó là nội dung phân môn này phù hợp với tâm lý học 

sinh muốn làm đẹp và được thực hành nhiều với màu sắc. Bên cạnh đó, kết 

quả học tập của nội dung này cũng bộc lộ một số hạn chế như: bố cục hình 

mảng và sử dụng màu ở các bài vẽ vẫn còn chung chung, chưa có điểm nhấn, 

trọng tâm trong mỗi bài thực hành. Phần nhiều các bài trang trí cũng chưa rõ 

bản sắc địa phương, nơi mình sinh sống, nhất là bài trang trí ở các vùng đồng 

bào dân tộc. 

1.1.3. Những yếu tố cơ bản trong trang trí 

1.1.3.1. Đường nét và màu sắc trong trang trí  

Đường nét trong trang trí có vai trò quan trọng, thể hiện sự vận động của 

nhịp điệu, phương hướng của các hình, mảng hoặc đậm nhạt phối hợp với 

nhau một cách liên tục, uyển chuyển tạo nên sự thuận mắt. Trong trang trí, 

yếu tố cách điệu của hình có vị trí nổi bật nên dùng đường nét để chuyển hóa 

các đối tượng ở tự nhiên sang một hình thức mới sao cho gọn hơn, súc tích và 

ấn tượng cần theo các một số hình thức như: khái quát hóa, đơn giản hóa, 

cường điệu hóa, biểu trưng hóa. Trong cuốn Giáo trình mĩ thuật cơ bản, tác 

giả Ngô Bá Công đã đưa ra 4 bước để thực hiện là: “Bước 1: Nghiên cứu cấu 



10 

trúc vật thể trong tự nhiên. Bước 2: Gạn lọc. Bước 3: Bổ sung. Bước 4: Cấu 

trúc lại” [6, tr.73]. 

Trong trang trí, màu sắc phối hợp với nhau tạo nên hòa sắc. Việc sử 

dụng màu sắc trong trang trí thì yếu tố hài hòa và đối chọi có vai trò quan 

trọng. Một bài trang trí đẹp không nhất thiết phải dùng nhiều màu mà chủ yếu 

là tương quan của các màu phối hợp với nhau theo các sắc độ như thế nào cho 

phù hợp với mục đích trang trí. 

1.1.3.2. Hoa văn trong trang trí 

Trong trang trí, hoa văn là những hình trang trí có bố cục phong phú, 

được kết hợp nhiều lớp họa tiết to – nhỏ, đơn giản – phức tạp, có nội dung, vị 

trí khác nhau. Hay có thể hiểu hoa văn trong trang trí được kết hợp nhiều họa 

tiết hữu hình (hoa, lá, người, động vật,…), mang đặc trưng riêng. Ở mỗi đất 

nước, vào mỗi giai đoạn lịch sử đều có những dạng hoa văn tiêu biểu riêng. 

Ví dụ: giai đoạn Phùng Nguyên, những mẫu hoa văn dạng hình học trang trí 

trên đồ gốm Hoa Lộc có tính tiêu biểu hơn cả. Giai đoạn văn hóa Đông Sơn, 

những hoa văn trang trí phản ánh hình thức sản xuất lúa nước, tín ngưỡng 

phồn thực mà chúng ta thấy xuất hiện nhiều trên trống đồng thời kỳ này. 

Bên cạnh đó, mỗi dân tộc đều có những bản sắc riêng, cũng như quan 

niệm về thế giới, con người cũng có những nét riêng và chúng được những 

người nghệ nhân phóng tác, truyền tải qua những vật thể xác định, mà thông 

qua đó trao truyền cho thế hệ sau hiểu hơn về giá trị văn hóa của tộc người. 

Ví dụ như người H’Mông có quan niệm riêng về mối quan hệ trong cộng 

đồng và chúng được phản ánh đậm nét trong các hoa văn trên trang phục. Hoa 

văn con sên biểu hiện của tình thân, sự thịnh vượng cho gia đình. Hình xoắn 

đối ngược của nó hay hai con sên cho sự phát triển và hòa hợp giữa hai dòng 

họ. Viên kim cương, hình vuông ý chỉ bàn thờ ông bà trong nhà cho sự bảo vệ 

của tổ tiên trước con cháu. Hoa văn lưỡi câu cầu chúc cho cô gái lấy được 

chồng tốt. Một số hoa văn tiêu biểu đặc trưng cho mối quan hệ giữa đời sống 
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vật chất và tinh thần như hoa văn con hổ, con rồng biểu hiện cho quyền lực. Ở 

vùng cao nương bí, nương dưa với những hoa dưa, hoa bí luôn là hình ảnh 

quen thuộc của người H’Mông, nhà nào cũng trồng dưa, trồng bí. Quả bí, bầu 

là hình tượng sản sinh ra dân tộc, các dòng họ. Quả bí còn sinh ra các dũng sĩ 

tài ba trong truyện cổ tích thần kỳ của người H’Mông. Do đó hoa dưa, cây bí 

đã đi vào dân ca, vào nghệ thuật trang trí, là mẫu hoa văn được các cô gái trẻ 

ưu thích trang trí nhiều nhất trong gấu váy và hai tấm vải che váy… 

1.1.3.3. Bố cục và một số hình thức bố cục trong trang trí 

Trong Từ điển thuật ngữ mĩ thuật phổ thông, bố cục được hiểu là “sự sắp 

xếp kích thước và tương quan của những đường nét, hình dáng, màu sắc các 

vật thể trong một tác phẩm” [17, tr.31]. Nói cách khác, bố cục là sự sắp xếp 

những yếu tố của ngôn ngữ tạo hình nhằm biểu đạt ý đồ sáng tác của nghệ sĩ. 

Trong trang trí, một số hình thức bố cục hay được sử dụng là: 

- Bố cục đăng đối 

Đây là hình thức sắp xếp các họa tiết mà trong đó có hai nửa đối xứng 

hoặc tương xứng với nhau qua trục. Tác giả Ngô Bá Công đã tổng hợp một số 

hình thức bố cục đăng đối: “Đăng đối đơn – đối xứng qua một trục. Đăng đối 

giả - hình thức giống đối đơn, nhưng khác nhau về dạng bề mặt của họa tiết. 

Đăng đối kép – đối xứng nhau qua nhiều trục như: trục ba, trục tư, trục sáu, 

trục tám.” [6, tr.86]. 

- Bố cục xen kẽ: đây là hình thức sắp xếp những họa tiết khác nhau xen kẽ với 

nhau theo nhịp nhất định. 

- Bố cục nhắc lại: đây là hình thức sắp xếp sử dụng một kiểu họa tiết được lặp 

đi lặp lại theo từng ý tưởng khác nhau, có thể sắp xếp theo hàng dọc, hàng 

ngang hay hàng chéo,… 

- Bố cục tự do: là hình thức sắp xếp họa tiết theo những mảng hình to - nhỏ, 

chính – phụ, dài – ngắn khác nhau. 

Một số nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật trang trí: 
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- Đăng đối 

+ Đăng đối đơn: 

Đăng đối nhau phía trên + phía dưới ( theo trục ngang ) . 

Đăng đối nhau bên trái + bên phải ( theo trục dọc ) . 

Đăng đối nằm khác nhau ( theo đường chéo ) 

+ Đăng đối kép:  

Khi bốn góc của một hình vuông đều nhắc lại một họa tiết giống nhau 

theo hai đường trục bắt chéo ở giữa. Ngoài ra, có thể dùng nhiều họa tiết đăng 

đối trên hình sáu góc, tám góc, hình tròn, lấy một điểm tụ chính làm trục 

trung tâm. 

- Nhắc lại: Đó là một họa tiết chính được nhắc lại nhiều lần, đặt bên cạnh 

nhau có tác dụng làm cho bố cục vui mắt . 

- Xen kẽ: Là trường hợp một họa tiết được nhắc lại nhưng không đặt liền nhau 

mà được đặt xen kẻ bởi một họa tiết khác trong một khoảng cách đều nhau để 

làm phong phú cho họa tiết . 

- Nguyên tắc xoay chiều: Những họa tiết trang trí có thể xếp theo chiều ngược 

lại để tạo nên sự sinh động và nhịp nhàng . 

- Hình mảng không đều: Ngoài các thể thức trên , còn áp dụng thể thức bố cục 

đặt hình mảng không đều nhau . Tuy vậy, vẫn phải tạo ra sự cân bằng + cân 

xứng . Cân xứng không có nghĩa là bằng nhau như nguyên tắc đăng đối mà có 

thể một bên to, một bên nhỏ, thuận mắt mà không lấn áp nhau  

- Nguyên tắc phá thể: Là làm giảm đi những mảng, hình, đậm nhạt có xu 

hướng làm át đi bố cục chung. Khi có quá nhiều những đường thẳng thì phải 

đưa vào các đường cong. Bên cái đậm phải có cái nhạt. Bên cái tươi phải có 

cái dịu. Hoặc bên những mảng nhọn cứng phải có những đường cong mềm 

mại,... Trong khi trang trí một vật gì trên mặt phẳng hai chiều,  khối ba chiều 
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đều có thể áp dụng những nguyên tắc riêng lẽ  hoặc phối hợp miễn sao những 

họa tiết ăn ý, nhịp nhàng, nhất trí với nhau về phong cách, về hòa sắc. 

1.2. Khái quát chung về nghệ thuật trang trí của người H’Mông 

1.2.1. Người H’Mông ở Việt Na  

Người H’Mông, còn gọi là người H’Mông, người Mông, là một dân tộc 

ở châu Á nói tiếng H’Mông; quê hương của họ là những vùng núi cao ở phía 

nam Trung Quốc (đặc biệt là Quý Châu) cũng như các khu vực miền bắc của 

Đông Nam Á (bắc Việt Nam và Lào). Người H’Mông là nhóm người có 

nguồn gốc từ châu Âu, di dân dần đến vùng đồng khô Siberia rồi mới đến 

định cư ở lưu vực sông Hoàng Hà vài ngàn năm trước. Theo đó, “người 

H’mông ở Việt Nam hiện nay đều có nguồn gốc từ phương Bắc, di cư trực 

tiếp từ Quý Châu, Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc) sang. Riêng một số 

nhóm ở Thanh Hoá, Nghệ An di cư đến Việt Nam qua Lào” [38, tr.15-17]. 

Người H’Mông đến Việt Nam bằng các con đường khác nhau và chia thành 

nhiều đợt, trong đó có 3 đợt chính:  

Đợt thứ nhất, khoảng 100 hộ, thuộc các họ Lù, Giàng từ Quý Châu đến 

khu vực các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, thời gian vào quãng 

cuối đời Minh, đầu đời Thanh của lịch sử Trung Quốc, tương đương với 

những năm có phong trào của người Miêu ở Quý Châu chống lại chính sách 

“cải tổ quy lưu” và bị thất bại, cách đây trên 300 năm. Từ đây, họ bắt đầu tiếp 

tục di cư vào sâu hơn đến các tỉnh thuộc Đông Bắc Việt Nam. 

Đợt thứ hai, khoảng trên 100 hộ, trong đó có những hộ thuộc họ Vàng, 

họ Lý cũng vào khu vực Đồng Văn. Còn một nhóm khác số người ít hơn, 

thuộc các họ Vàng, Lù, Chấu, Sùng, Hoàng, Vừ vào khu vực Si Ma Cai, Bắc 

Hà, tỉnh Lào Cai. Sau đó có khoảng 30 hộ gồm các họ Vừ, Sùng chuyển sang 

phía Tây Bắc Việt Nam. Thời gian của đợt di chuyển này cách đây trên 200 

năm. Một số hộ người H'Mông này sau đó tiếp tục di cư rải rác đến các tỉnh 

của Tây Bắc Việt Nam. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_H%27M%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%BD_Ch%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
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Đợt thứ ba, số người H’Mông di cư vào Việt Nam đông nhất, gồm 

khoảng trên 10 ngàn người. Phần lớn họ từ Quý Châu, có một số từ Quảng 

Tây và Vân Nam sang, chủ yếu vào các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái… 

Thời gian của đợt di cư này tương đương với thời kỳ của phong trào “Thái 

Bình Thiên Quốc”, trong đó có người Miêu tham gia, chống lại nhà Mãn 

Thanh từ năm 1840 đến 1868. Về sau, họ tiếp tục di cư đến các huyện của các 

tỉnh thuộc Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam.  

Về sau hàng năm vẫn có người H'Mông di cư lẻ tẻ sang Việt Nam. Các 

con đường di chuyển của đồng bào là vào Đồng Văn rồi xuống Tuyên Quang. 

Riêng các nhóm H’Mông cư trú ở hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An và các 

huyện giáp biên giới Lào của Sơn La như Mai Sơn, Mộc Châu, Sốp Cộp, 

Sông Mã cũng từ Lào và các tỉnh miền núi miền Bắc vào trên dưới 100 năm 

trở lại đây. Từ sau ngày đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới (1986), tình 

hình di chuyển của người H’Mông luôn gia tăng, theo hai hướng Bắc – Nam 

và Đông – Tây. Vì vậy, số địa phương có người H’Mông sinh sống ngày càng 

tăng lên đáng kể.  

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người H’Mông ở Việt 

Nam có dân số 1.068.189 người, đứng hàng thứ 8 trong bảng danh sách các 

dân tộc ở Việt Nam, cư trú tại 62 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố [3].  

Người H’Mông cư trú tập trung tại các tỉnh: Hà Giang (231.464 người, 

chiếm 31,9 % dân số toàn tỉnh và 21,7 % tổng số người H’Mông tại 

Việt Nam), Điện Biên (170.648 người, chiếm 34,8 % dân số toàn tỉnh 

và 16,0 % tổng số người H’Mông tại Việt Nam), Sơn La (157.253 

người, chiếm 14,6 % dân số toàn tỉnh và 14,7 % tổng số người H’Mông 

tại Việt Nam), Lào Cai (146.147 người, chiếm 23,8 % dân số toàn tỉnh 

và 13,7 % tổng số người H’Mông tại Việt Nam), Lai Châu (83.324 

người), Yên Bái (81.921 người), Cao Bằng (51.373 người), Nghệ An 

(28.992 người), Đắk Lắk (22.760 người), Đắk Nông (21.952 người), 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%81u_tra_d%C3%A2n_s%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/wiki/2009
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_La
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o_Cai
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lai_Ch%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_B%C3%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_B%E1%BA%B1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_N%C3%B4ng


15 

Bắc Kạn (17.470 người), Tuyên Quang (16.974 người), Thanh Hóa 

(14.799 người). [3, biểu 5, tr.134]  

Ở Việt Nam, người H’Mông nằm trong nhóm các dân tộc nói ngôn ngữ 

H’Mông – Dao (gồm ba dân tộc: H’Mông, Dao và Pà Thẻn). Tiếng H’Mông 

là một ngôn ngữ không có chữ viết. Năm 1961 phương án chữ H’Mông theo 

tự dạng Latin đã được chính phủ Việt Nam phê chuẩn (cụ thể bộ chữ được 

xây dựng theo ngữ âm ngành Mông Lềnh Sa Pa — Lào Cai) có bổ sung thêm 

một số âm vị của các ngành Mông khác, gồm 59 phụ âm (có 3 âm vị phụ âm 

của ngành Mông Đơ và Mông Sua), 28 vần và 8 thanh [38, tr.65]. Vào thập 

niên 1970, phong trào học chữ H’Mông phát triển khá mạnh ở hầu hết các 

tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam, nơi có nhiều người Mông sinh sống. 

Căn cứ vào đặc điểm về dân tộc học và ngôn ngữ học, người ta chia tộc 

Mông ra làm các ngành:  

- H'mông Đơ hoặc H'mông Đâu (H'mông trắng).  

- H'mông Đu (H'mông Đen).  

- H'mông Si (H'mông Đỏ).  

- H'mông Dua (H'mông Xanh).  

- H'mông Lềnh (H'mông Hoa).  

- H'mông Xúa (H'mông Lai).  

- Ná Mẻo (H'mông Nước). 

1.2.2. Trang phục của đồng bào H’Mông đen ở tỉnh Sơn La 

Đồng bào H’Mông định cư ở tỉnh Sơn La từ rất sớm, với mật độ dân số 

khá đông, khoảng 132.000 người, chiếm 13% dân số toàn tỉnh. Đồng bào 

H’Mông ở Sơn La là một cộng đồng có truyền thống đoàn kết, anh dũng trong 

chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng 

quê hương; có tiếng nói và phiên bản dịch chữ viết riêng với nền văn hóa đa 

dạng, phong phú luôn được gìn giữ và phát huy. Đồng bào H’Mông ở Sơn La 

gồm các ngành: H’Mông Hoa, H’Mông Đỏ, H’Mông Xanh, H’Mông Trắng 

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_K%E1%BA%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_Quang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%E1%BA%BFng_M%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1970
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1970
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_h%E1%BB%8Dc
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và H’Mông Đen. Ngoài những điệu múa khèn, múa ô nổi tiếng và những giai 

điệu khèn lá, tiếng sáo dập dìu cùng các trò chơi dân gian nổi tiếng như bắn 

nỏ, ném pa pao, đánh tu lu, đẩy gậy, rồng ấp trứng... đồng bào H’Mông ở Sơn 

La còn có những nét văn hóa rất riêng, trong đó có văn hóa trang phục đặc 

sắc, cho tới hôm nay vẫn được bảo tồn, duy trì và phát triển, đóng góp chung 

vào sự phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Về cơ bản, trang phục của đồng bào H’Mông được làm bằng những sợi 

cây lanh trồng trên nương rẫy. Cây lanh được người Mông trồng cùng với vụ 

ngô, lúa. Sau khoảng 3 đến 4 tháng kể từ khi gieo hạt, cây lanh sẽ cho thu 

hoạch. Cây lanh thu hoạch về thời kỳ “nếp” được bóc lấy vỏ, rồi đem tước 

thành từng sợi nhỏ và nối với nhau thành sợi chỉ dài. Người phụ nữ luôn se 

lanh, nối lanh vì thế không ngạc nhiên khi ta thường gặp người phụ nữ Mông 

luôn mang theo cuộn lanh, túi lanh bên mình khi đi trên đường, đi chợ huyện, 

hay lúc nghỉ trên nương. Những cây lanh này được các cô gái H’Mông chăm 

chỉ mang về tước vỏ, phơi khô, se lanh thành sợi, nhuộm màu, dệt nên những 

tấm vải thổ cẩm đa sắc màu. Sau công đoạn nối sợi lanh, người ta mắc các sợi 

lanh vào khung quay cho chúng xoắn lại thành từng cuộn. Để làm cho sợi 

lanh trắng, cuộn lanh được luộc trong nước tro. Lanh được luộc qua nước sôi 

rồi lại vớt ra, trằm đi, trằm lại khoảng 5 đến 7 lần. Khi sợi lanh trở nên mềm 

mại, chắc chắn và có màu trắng thì mang phơi rồi dùng guồng chia sợi trước 

khi mắc vào khung cửi để dệt. Khi sợi đã chuẩn bị sợi xong, việc dệt vải sẽ 

được bắt đầu. Vải lanh bền nên thường được dùng để vẽ hoa văn của váy. Để 

tạo được những hoa văn in trên tấm vải trắng, người Mông đã nghĩ ra cách 

dùng sáp ong để vẽ. Sáp ong vẽ lên vải trắng tạo những đường hoa văn theo 

một mô típ của khối những hình thoi, hình vuông đối xứng. Khi hoàn thiện 

các hình vẽ, tấm vải sẽ được đem nhuộm chàm. Những đường nét có sáp ong, 

chàm không ngấm vào được sẽ tạo ra những nét hoa văn chìm khá đẹp mắt. 

- Trang phục nam 
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Nam thường mặc áo cánh ngắn ngang hoặc dưới thắt lưng, thân hẹp, ống 

tay hơi rộng. Áo nam có hai loại: năm thân và bốn thân. Quần nam giới là loại 

chân què ống rất rộng so với các tộc trong khu vực. Đầu thường chít khăn, có 

nhóm đội mũ xung quanh có đính những hình tròn bạc chạm khắc hoa văn, có 

khi mang vòng bạc cổ, có khi không mang. Bên cạnh đó, nam giới H’Mông 

còn có loại áo ngắn. Áo này được may bằng vải lanh nhuộm chàm. Áo xẻ 

đằng trước hoặc ở sườn phải và gài khuy vải, ống tay dài nhỏ dần về phía cổ 

tay, khi mặc chỉ chùm qua cạp quần. Tay áo có thêu hoa văn bằng sợi tơ tằm 

hoặc có nhiều đường viền vải xanh bao quanh phần cổ tay hoặc đến khuỷu 

tay. 

- Trang phục nữ 

Trang phục truyền thống của phụ nữ H’Mông, gồm: áo, váy, tấm vải che 

phía trước váy, thắt lưng và xà cạp. Sự kết hợp cả ba kỹ thuật là thêu, vẽ sáp 

ong và chắp vải tạo nên những họa tiết trên nền y phục. Chỉ thêu được lựa 

chọn là sợi tơ tằm có độ bền cao và giữ được màu. Màu sắc thường thiên về 

màu đỏ, vàng và đường thêu pha trộn màu khá tinh tế tạo nên màu rực rỡ của 

bộ trang phục. 

Phụ nữ H’Mông thường mặc áo bốn thân, xẻ ngực không cài nút, gấu 

áo không khâu hoặc cho vào trong váy. Váy là loại váy kín, nhiều nếp gấp, 

rộng, khi xòe ra có hình tròn. Váy được mang trên người với chiếc thắt lưng 

vải được thêu trang trí ở đoạn giữa. Khi mặc váy thường mang theo tạp dề. 

Tạp dề mang trước bụng phủ xuống chân là “giao thoa” giữa miếng vải hình 

tam giác và chữ nhật; phần trang trí hoa văn là miếng vải hình tam giác cân 

phía trên, miếng hình chữ nhật là màu chàm đen, kích thước tùy từng bộ phận 

người H’mông. Phụ nữ thường để tóc dài quấn quanh đầu, có một số nhóm 

đội khăn quấn thành khối cao trên đầu. Đồ trang sức bao gồm khuyên tai, 

vòng cổ, vòng tay, vòng chân, nhẫn 
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Ngoài chức năng giữ ấm và làm đẹp, trang phục H’Mông còn hàm chứa 

tâm linh sâu sắc. Với quan niệm ngày Tết hay lễ hội mà mặc đồ cũ sẽ xui xẻo 

cả năm nên mọi nhà đều cố gắng để có được những bộ quần áo mới phải 

chuẩn bị trước đó rất lâu. Vào tháng giêng khi nam giới vào rừng săn thú thì 

phụ nữ cũng bắt đầu kỳ may vá truyền thống tới tận tháng chạp – lúc đã có 

thể thu hoạch lúa và sửa soạn ăn Tết cổ truyền đón mừng năm mới. Người 

H’Mông cũng tin mỗi sợi vải đều ảnh hưởng xấu hoặc tốt đến con người. Nên 

ngay từ khâu se sợi, cán vải đã làm rất cẩn thận, từ tốn bởi nếu que lăn và 

phiến đá là bị nứt vỡ, sợi lanh bị đứt thì khi sợi dệt thành vải, người mặc sẽ có 

nguy cơ bị sa ngã, li biệt. 

Người H’Mông rất chung thủy với trang phục truyền thống. Hàng ngày, 

dù lạnh dù nóng, làm gì ở đâu như đốt đồng, nấu nướng, xay ngô, trông em 

hay tham gia các trò chơi dân gian mọi người vẫn mặc trang phục truyền 

thống, ít khi vận mượn của dân tộc khác. Khi làm đồng hay việc nhà, ai nấy 

có thể mặc áo quần mộc mạc, nhạt màu, ít hoa văn và không đeo nhiều trang 

sức nhưng đi hội thì phải thật lộng lẫy, có bao nhiêu áo váy, vòng bạc đều 

diện hết. Áo quần khi thay ra giặt được treo trên sào ngay ngoài cửa hoặc các 

mỏm đá. Áo quần cần cất đi được cuộn lại buộc dây ở giữa và gác lên nóc. 

Thời gian thích hợp nhất để thấy muôn tà áo H’Mông khoe sắc là các 

phiên chợ và lễ hội vùng cao. Lao động hăng say, cứ vài ngày mọi người lại 

đi chợ hàng trao đổi sản phẩm nông nghiệp và mỗi năm đi chợ tình một lần để 

tìm bạn cũ, người yêu và khoe quần áo đẹp. Thường thấy người đi bộ người 

vắt vẻo trên lưng ngựa thồ rất điệu đàng xuống thung lũng. Các dịp Tết, hội 

vui như Tết mừng năm mới, Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh Minh, Tết Đoan 

Ngọ, Tết Độc Lập, lễ hội Gầu Tào, người H’Mông đều nô nức đi chơi, ai 

cũng mặc đẹp. Từng cặp dắt dìu trên đường và tụ tập tham gia các trò vui 

truyền thống của dân tộc như chọi quay, bắn nỏ, đua ngựa, ném pao, đẩy gậy, 

thổi đàn môi, sáo, khèn, hát giao duyên,… Trong khung cảnh cao nguyên trời 
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xanh mây trắng, ruộng đồng mướt mát, gia súc gia cầm nhởn nhơ chạy nhảy 

ngắm nhìn những tà áo, váy H’Mông xòe bung rực rỡ, có cảm tưởng như 

đứng trước muôn ngàn bức tranh sơn thủy hữu tình. 

Một bộ trang phục cổ truyền của phụ nữ H’Mông gồm váy hình nón cụt, 

xếp nếp, phần mông bó chặt, phần thân váy xòe rộng. Áo có cổ lật ra phía sau 

gáy. Thắt lưng buông hai dải dài phía sau. Tấm vải che đằng trước váy. 

Vuông vải che ở phía mông. Khăn quấn đầu. Xà cạp và tấm áo khoác ngoài 

không có tay, có cổ lật ra phía sau gáy. Tùy theo các nhóm H’Mông khác 

nhau mà váy áo cũng khác nhau. Cụ thể là: Trang phục của người H’Mông 

Đỏ và H’Mông Đen (chủ yếu sống ở huyện Phù Yên, Bắc Yên, Mường La) 

thường sặc sỡ với gam chủ lực là màu vàng dỏ trên nền vải đen (thân áo đen, 

tay vàng đỏ; váy phần trên đen còn 2/3 dưới là vàng đỏ, có nhiều nếp gấp, còn 

chân quấn xà cạp đen). Trang phục của người H’Mông Xanh (chủ yếu sống ở 

huyện Mộc Châu, Yên Châu) thì gam màu chủ yếu là xanh đen xen trắng. 

Hầu hết các bộ trang phục đó được mặc ở bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong lễ 

hội cũng như trong điều kiện lao động sản xuất. Đối với đồng bào H’Mông 

Hoa thì chiếc mũ đội đầu là dấu hiệu để nhận biết với các ngành H’Mông 

khác. Ví dụ như người H’Mông Hoa sống chủ yếu ở huyện Mai Sơn dọc bên 

sông Mã, thường đội mũ lọng, mũ chụp nhưng được gắn rất nhiều tua rua, 

chuỗi hạt cườm rực rỡ sắc màu. Người H’Mông Hoa ở huyện Thuận Châu, 

Quỳnh Nhai thì chủ yếu quấn khăn đen đội lên đầu thành mũ và trên khăn có 

gắn rất nhiều chùm hoa đỏ bằng sợi len. 

1. .3. Kỹ thuật chế tác hoa  ăn trên trang phục của người H’Mông       

1.2.3.1. Kỹ thuật dệt vải của người H’Mông 

Để làm được một bộ trang phục H’Mông đẹp, cần rất nhiều công đoạn, 

gồm dệt vải, nhuộm, vẽ, thêu, can chắp và may ráp thành phẩm. Người 

H’mông tự dệt vải và may trang phục chủ yếu từ sợi lanh và bông. Vào xuân, 

đồng bào sẽ trồng cây lanh, đến khi thân cao khoảng 1,5-1,8 mét thì cắt từng 
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bó mang về phơi khô trước đống lửa hoặc bờ rào độ một tuần, rồi tước sợi 

đem vào cối giã thật mềm, mảnh và nối dài sợi quấn thành cuộn hình tròn 

hoặc số tám. Mọi người tiếp tục ngâm bó sợi vào tro bếp và luộc, giặt đến khi 

sợi trắng thì hong khô. Sau đó xe sợi thành chỉ và mắc vào khung cửi dệt 

thành vải. Do cây lanh là cây cho cái mặc đóng vai trò quan trọng trong sự no 

ấm của người H’Mông nên đi đâu, làm gì như xuống chợ, lên nương, thậm chí 

ngồi chơi bên vỉa hè phụ nữ Hmông cũng kè kè bó lanh bên mình. Từ trẻ con 

đến người già đều hứng thú với việc đạp lanh, tước lanh, nối sợi lanh. 

Tùy nhóm H’Mông mà người ta để vải trắng, nhuộm màu hay vẽ trên 

đó các họa tiết bằng sáp ong. Người H’Mông thường nhuộm vải có màu xanh 

lam, lơ, dương, tím than từ nước lá chàm. Cũng giống mọi nơi, người 

H’Mông thường trồng cây chàm gần nhà. Mỗi năm hai vụ hái vỏ cây, lá cây ủ 

men cho tiết ra chất dịch màu xanh không tan trong nước rồi gạn, sao khô 

thành bột. Khi nhuộm vải nhằm tạo nên các màu xanh khác nhau, mọi người 

pha thêm vào nước chàm một số phụ gia như bột củ nâu, vôi, rượu, nước 

tiểu,... và nhúng vải vào dung dịch này khoảng nửa giờ và phơi khô sẽ được 

màu xanh đặc biệt. Để vải đậm màu hơn thì nhúng nhuộm nhiều lần. Quần áo 

người H’Mông Đen có màu xanh đen là do một ngày nhúng vải hai lần, mỗi 

tháng nhúng lại một lần. Với người H’Mông Hoa, để tạo hoa văn người ta còn 

vẽ sáp ong trên vải, sau khi nhuộm sẽ được họa tiết mầu trắng trên sắc xanh. 

Họ dùng một cái bút chấm sáp ong nóng và vẽ lên vải trắng các loại họa tiết 

ngắn hình vuông, dích dắc hoặc mô típ lặp sau đó đem nhuộm, tiếp đến nhúng 

vải vào nước nóng cho sáp tan chảy lộ phần họa tiết hấp dẫn. Cuối cùng sẽ 

cán là cho tấm vải được phẳng, mịn, các sợi dọc ngang cách đều. Người ta 

ngồi trên phiến đá dùng một cây gỗ tròn dài lăn đi lăn lại trên tấm vải như 

đang xẻ gỗ, kết quả là mặt vải sẽ bóng loáng ánh kim. Bấy giờ mới pha nhỏ 

tấm vải mà may quần áo, váy, tạp dề, xà cạp, dây lưng, khăn quấn và địu trẻ 

con,… 
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1.2.3.2. Kỹ thuật thêu hoa văn 

Phụ nữ H’Mông là tác giả của nghệ thuật tạo hình trên nền trang phục 

vì cả cuộc đời họ đều gắn bó với công việc thêu, dệt vải và in hoa văn. Khi 

còn nhỏ, các thiếu nữ đã cùng mẹ học thêu, in sáp ong lên váy. Người phụ nữ 

Mông kết hợp cả ba kỹ thuật: thêu, vẽ, chắp vải tạo nên những họa tiết trên 

nền y phục. Họ thêu hoa văn không cần mẫu, chỉ dùng để thêu thường là sợi 

tơ tằm vừa to vừa bền lại giữ được màu. Đặc biệt, họ có cái nhìn khái quát, 

giàu óc tưởng tượng, hoàn toàn dựa vào trí nhớ để thêu hoa văn.  

Nhiều người đã thuộc mẫu ưa thích không cần nhìn chỉ, mẫu mà vẫn 

thêu được những họa tiết theo ý muốn. Khi thêu, người phụ nữ thường tính 

toán tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, kích thước trên toàn bộ hoa văn trong 

mảnh vải, vì thế khi dệt vải họ đã tính đến khả năng sắp xếp các họa tiết hoa 

văn. Kỹ thuật thêu hoa văn rất phức tạp, vì thêu ở mặt trái của sợi vải, nhưng 

hình mẫu lại nổi lên ở mặt phải, đòi hỏi người phụ nữ phải kiên trì, cẩn thận 

vì nếu sơ ý nhầm một mũi kim, mũi thêu sẽ bị sai lệch. Kỹ thuật thêu của 

người H’Mông có hai cách thêu lát và thêu chéo mũi. Hai cách thêu này làm 

cho việc tạo nét mềm mại chủ động, phóng khoáng, không bị gò bó trong kỹ 

thuật thêu luồn sợi, mầu, dựa theo thớ vải ngang, dọc mà các dân tộc khác 

thường làm.  

Ngoài họa tiết hình hoa tám cạnh, biểu thị sự chuyển động của mặt trời, 

trang trí H’Mông mang được sắc thái rất riêng biệt có bản sắc thẩm mỹ của 

dân tộc rất rõ nét. Khi thêu, thường dùng kim nhỏ song chỉ to cho mũi thêu 

nổi bật trên vải chàm với hai cách thêu là thêu chuỗi mắt xích và thêu chéo 

mũi chữ thập. Chỉ thêu thường là sợi tơ tằm màu hồng, đỏ, nâu, vàng, trắng, 

xanh khiến tấm vải rực rỡ óng ánh.  

1.2.3.3. Kỹ thuật in hoa văn 

Phụ nữ H’Mông còn dùng kỹ thuật in sáp, công cụ dùng vẽ mẫu in sáp 

là bút vẽ được làm bằng đồng “ĐarĐrangtaz”. Có ba loại bút vẽ khác nhau: 
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loại nét nhỏ dùng tỉa hoa là “Đar nrơ ư”, loại nét to vẽ các đường thẳng, 

đường riềm “Đar chang zsang z”, có loại dùng vẽ hình tròn, hoa văn con ốc 

“Đar zes kur”. Cách in hoa văn không phức tạp, sau khi nấu chảy sáp ong, 

nhúng bút vẽ vào sáp, vẽ hoa văn lên vải lanh trắng tạo trang trí. Khi vẽ xong 

đem vải đã in sáp ong nhuộm chàm nhiều lần, ở SaPa nhuộm 15- 18 lần, cho 

đến khi có màu sẫm thì đem nhúng vào nước sôi, sáp ong sẽ chảy ra để lại 

những hoa văn màu xanh lơ… Ngoài hình vẽ bằng sáp, để trang phục đẹp hấp 

dẫn, phụ nữ H’Mông còn thêu thùa, ghép vải và đính đồ bạc, kim sa, hạt 

cườm,… lên áo quần. 

1.2.3.4. Kỹ thuật chắp ghép vải 

 Kỹ thuật chắp ghép vải của người H’Mông cũng rất đặc biệt. Phương 

pháp chắp ghép vải có lẽ là dấu vết của nền “văn minh da thú” vốn có từ xa 

xưa…là một trong những yếu tố để nhận biết “người H’Mông mình với nhau” 

dù họ có ở nhóm nào đi nữa. Ghép vải là phương pháp cắt tạo hoa văn trên 

một mảnh vải để chắp (may) trên những mảnh vải nền khác nhằm tạo ra một 

loại hoa văn trang trí với các cấp độ màu sắc khác nhau. Tất cả các chi trong 

dân tộc người Hmông, dù là người H’Mông Trắng, H’Mông Hoa, H’Mông 

Đỏ hay H’Mông Đen… đều có kỹ thuật thêu và ghép vải khá tinh vi. Kỹ thuật 

ghép vải tạo hoa văn cũng được người phụ nữ H’Mông sử dụng để tạo thành 

các băng giải, khoang vải mầu khác nhau ở cổ áo, ống tay, nẹp ngực và cả 

khoang dài gấu váy, tạp dề. Kỹ thuật chắp vải không chỉ tạo ra các khoang 

mảng mầu mà còn tạo ra các đường nét hoa văn. Trên hình chữ nhật ở cổ áo 

người H’Mông đã xuất hiện nhiều kiểu hoa văn hình học bằng kỹ thuật ghép 

vải. Các đường nét hoa văn nhỏ, phức tạp ở yếm, cổ tay áo cũng đều là vải 

ghép. Vải ghép khá tỉ mỉ, thường là gam màu nóng hoặc vải trắng làm riềm 

nhỏ bao bọc cho các họa tiết hoặc tự tạo thành một mô típ hoa văn riêng biệt. 

Chắp vải mầu của người H’Mông rất dầy, nhiều lớp đè lên nhau, tạo 

thành các đường viền lé mầu bao quanh các hình, các đường nét, chứng tỏ 
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một kỹ thuật thành thạo, có truyền thống riêng khác hẳn các dân tộc anh 

em. Mầu sắc ưa dùng trong thêu và chắp vải là đỏ tươi, đỏ thắm, nâu, vàng, 

trắng, xanh lá cây, lam. Ngay trên các đồ án hoa văn vẻ sáp ong nhuộm mầu 

chàm người ta cũng ưa ghép thêm hình vải mầu đỏ-trắng, xanh-trắng, rực 

sáng tươi vui. Đó cũng là điều khác biệt. Khi ghép vải, họ cắt những miếng 

lụa, sa tanh, thổ cẩm… nhiều màu hoặc đã thêu trước đó hoặc có mẫu hoa văn 

in sẵn bằng kỹ thuật in dệt công nghiệp cùng nhiều vật trang sức lên trên tấm 

vải chàm. Trong các khâu thì thêu và ghép vải là công việc cầu kỳ, cần sự 

khéo léo, kiên trì và tinh tế nhất. Nhờ các hình vẽ, hình thêu và miếng đính 

trang phục H’Mông trở nên lộng lẫy, đa dạng, không cái nào giống cái nào và 

là những tác phẩm nghệ thuật. 

1.2.3.5. Một số kỹ thuật khác 

Ngoài ba kỹ thuật chính trên, người H’Mông còn sử dụng biện pháp kỹ 

thuật ghép hạt cườm nhựa, bạc,... trên trang phục. Ở một số khăn của người 

làm Sa man hoặc mũ áo của những đứa trẻ cầu tự còn xuất hiện hình thức 

ghép, gắn những đồng bạc trắng, đồng xu nhỏ, hạt cườm,... tạo cho những 

chiếc khăn, mũ áo này có vẻ đẹp độc đáo, rực rỡ nhưng mang đầy tính biểu 

tượng. Những quả bông đỏ trên mũ, những sợi tua nhiều màu sắc tượng trưng 

cho cầu vồng, ngăn thần rắn, ngăn những ma ở thế giới nước. 

Các biện pháp thêu ghép vải, ghép hạt cườm, bạc,... in sáp ong được 

khéo léo kết hợp với nhau tạo ra sự phong phú về hoa văn (mô típ chính tuy 

không nhiều nhưng kết hợp chất liệu bằng nhiều kiểu sẽ tạo thêm nhiều mô 

típ khác). Đồng thời với các khổ vải ghép đậm, bên cạnh đường thêu thanh 

mảnh, tạo cảm giác hoa văn biến đổi liên tục. Kết hợp các biện pháp kỹ thuật 

còn góp phần tạo hiệu quả về màu sắc. Màu xanh lơ nhạt của vải in sáp trở 

thành màu trung gian, dung hòa với các màu đậm của vải ghép, chỉ thêu nên 

màu sắc, đường nét môt típ của hoa văn chuyển động phong phú, vui mắt. 
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1.3. Ý nghĩa hoa văn trên trang phục của người H’Mông đen 

1.3.1. Hoa  ăn phản ánh đời sống của người H’Mông Đen 

Các sinh hoạt văn hóa truyền thống bám rất chắc vào cuộc sống cộng 

đồng, nó được sinh ra từ một yêu cầu cụ thể của đời thường, hòa lẫn với đời 

thường, trở thành một yếu tố của cuộc sống. Chiếc váy của người H’Mông 

Đen không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất, là vật để che thân mà chiếc váy còn 

đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ. Váy được trang trí đẹp còn là thước đo tài 

năng của phụ nữ H’Mông nói chung. Vẻ đẹp của váy, một tác phẩm văn hóa 

vừa gắn chặt nhu cầu của đời thường với nhu cầu thẩm mỹ. Các hoa văn, họa 

tiết trên trang phục của người H’Mông Đen thiên về màu sắc. Đó là sự phối 

kết hợp giữa các màu nóng, với màu đỏ là trung tâm tạo cảm giác nổi bật, ấn 

tượng. Không quá chú trọng đến họa tiết, hoa văn của người H’Mông Đen là 

sự phối màu cũng như đan xen, thay đổi chất liệu bằng các mảng trơn (ghép 

vải), mảng nổi (thêu) hay các chi tiết (in sáp ong) tạo cho nghệ thuật trang trí 

trên trang phục của người H’Mông Đen thật độc đáo và khác biệt so với một 

số các dân tộc khác. Về mặt kỹ thuật, người H’Mông nói chung đã biết vận 

dụng nhiều kỹ năng, kỹ xảo một cách thuần thục như dệt, thêu, ghép và vẽ 

trên vải. Mỗi phương pháp đều có những đặc điểm kỹ thuật riêng mà họ đã 

biết tận dụng những ưu điểm để bổ sung cho nhau tạo thành một giao hưởng 

hoàn chỉnh cho nền nghệ thuật tạo hình trên sản phẩm dệt. Những thành quả 

ấy tưởng chừng như một công việc đời thường được thực hiện vào những 

ngày nông nhàn yên tĩnh. Song, sự yên tĩnh ấy lại chính là một hoạt động sôi 

nổi mang đầy đủ tính chất của nghệ thuật. Tính sôi nổi trong sự lặng lẽ ấy là 

một đặc trưng của hầu hết các cư dân miền núi, khi mà nền kinh tế còn manh 

mún, bao trùm hết thảy là nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, khi mà các vấn 

đề khác chưa trở thành quan trọng trong cuộc sống. Trong đó, nghề dệt vải, 

thêu thùa được coi là nghề phụ, do phụ nữ đảm nhận. Và vì thế, sự phân công 

và phân hạng công việc cũng là một đặc trưng của xã hội ấy. 
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Nếu loại trừ mảng nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng thì hầu hết các mô 

típ hoa văn đều hướng vào đời sống thực và hướng vào thiên nhiên. Giữa 

thiên nhiên và con người được nghệ thuật phản ánh ở đây là một sự hòa đồng, 

gắn bó không thể tách rời. Ta có thể nhận rõ các mô típ hoa lá, động vật được 

trang trí trên đồ dệt đều là loại có thực và hữu ích cho con người. Điều đó, 

phần nào các thể loại hoa văn đã tự giải thích về nguồn gốc hay lý do mà 

chúng thể hiện trên các sản phẩm. Mặt khác, hoa văn với tư cách là một loại 

hình nghệ thuật, nó phản ánh những tâm tư tình cảm của người thợ dệt. Ngoài 

sự thể hiện tài năng của mỗi người thợ dệt khác nhau thì cũng là biểu hiện của 

nếp nghĩ, suy tư của họ. Những người già bao giờ cũng có phong cách quy 

phạm, cứng nhắc, còn các thiếu nữ thể hiện một cách uyển chuyển hơn, tự do, 

phóng khoáng hơn. 

Hoa văn ngoài biểu hiện tâm tư tình cảm thì đối với các cô gái còn là 

tiêu chuẩn đánh giá tài năng và phẩm hạnh. Vẻ đẹp của người vợ tương lai 

được quan niệm là cô gái có mái tóc xanh mượt như lông chim câu, hai tay 

thon và mập để cầm nổi cái cuốc, và đặc biệt phải khéo léo như trôn con ốc 

khi thêu thùa. Người giỏi thêu thùa được cả cộng đồng đề cao, coi trọng. 

Trước khi đi làm dâu, cô gái được mẹ tặng cho bộ váy áo, như của hồi môn. 

Khi về nhà chồng, cô gái phải chuẩn bị bộ váy áo đẹp tặng mẹ đẻ và mẹ 

chồng. Váy thêu đẹp trở thành tài sản của người phụ nữ. Vì thế, đối với thiếu 

nữ, việc học hỏi thêu thùa là một bổn phận: phải lo cho cái mặc cho gia đình. 

Khi đã trở thành người vợ, người mẹ, phụ nữ H’Mông nói chung vẫn tiếp tục 

thêu in nhiều mẫu hoa văn, lo cho chồng con mặc đẹp. Người vợ trở thành 

người mẹ lại có nghĩa vụ dạy bảo con gái học thêu thùa. Đồng thời con gái lại 

được mẹ chồng, đôi khi cả các chị dâu nhiệt tình dạy thêu thùa, in sáp ong. Cô 

học thêm được nhiều mẫu thêu, in hoa văn mới của cộng đồng “giao” mới. 

Vừa kế thừa nghệ thuật thêu thùa của gia đình mẹ đẻ, cô dâu lại tiếp thu nghệ 

thuật trang trí hoa văn của gia đình, dòng họ  nhà chồng. Nghệ thuật in thêu 
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hoa văn tiếp tục phát triển. Trở về già, họ còn lo thêm bộ váy, áo đẹp để mặc 

khi về với tổ tiên. Cứ vậy với chu kỳ đời người phụ nữ, nghệ thuật trang trí 

hoa văn như tín hiệu văn hóa được bảo lưu, trao truyền nhiều thế hệ, bản sắc 

văn hóa tộc người luôn được phát triển liên tục. Dòng đời người phụ nữ 

H’Mông trôi qua, dòng hoa văn cứ chảy mãi theo bàn tay tài năng của họ. 

Như vậy, về giá trị tinh thần, nghệ thuật tạo hình dân gian mà tiêu biểu 

nhất là nghệ thuật tạo hình dân gian trên trang phục của phụ nữ H’Mông nói 

chung và H’Mông Đen nói riêng, phản ánh bản chất tốt bụng, hiếu khách, 

trung thực, thẳng thắn, bản lĩnh, vừa mạnh mẽ, vừa giàu tình cảm; phóng 

khoáng, vô tư chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên trên vùng cao. 

Không chỉ vậy, nghệ thuật tạo hình trên trang phục thổ cẩm đã thể hiện sự cần 

cù, chăm chỉ, đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú của người phụ 

nữ H’Mông. Nó đã phản ánh được những giá trị văn hoá, giá trị thẩm mỹ, góp 

phần tạo thêm sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hoá, tinh thần của 

người H’Mông nói chung và đồng bào H’Mông ở Lào Cai.  

1.3. . Hoa  ăn gắn liền  ới triết lý cộng đồng 

 Từ giá trị căn bản là bảo vệ sự sinh tồn của dân tộc, người H’Mông 

Đen luôn đề cao giá trị cố kết cộng đồng. Trong ý thức cộng đồng, người 

H’Mông nói chung có nét đặc thù là đề cao cộng đồng huyết thống (gia đình, 

dòng họ) hơn cộng đồng láng giềng. Đặc điểm này phản ánh đậm nét trong 

các hoa văn trên trang phục. Hoa văn con sên biểu hiện của tình thân, sự thịnh 

vượng cho gia đình. Hình xoắn đối ngược của nó hay hai con sên cho sự phát 

triển và hòa hợp giữa hai dòng họ. Viên kim cương, hình vuông ý chỉ bàn thờ 

ông bà trong nhà cho sự bảo vệ của tổ tiên trước con cháu. Hoa văn lưỡi câu 

cầu chúc cho cô gái lấy được chồng tốt. Có thể thấy rằng, ý nghĩa văn hóa của 

hoa văn phản ánh phần nào những sinh hoạt văn hóa truyền thống và bám rất 

chắc vào cuộc sống cộng đồng, hay có thể hiểu là nó được sinh ra từ một yêu 

cầu cụ thể của đời thường, hòa lẫn với đời thường, trở thành một yếu tố của 
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cuộc sống. Một số hoa văn tiêu biểu đặc trưng cho mối quan hệ giữa đời sống 

vật chất và tinh thần như hoa văn con hổ, con rồng biểu hiện cho quyền lực. Ở 

vùng cao nương bí, nương dưa với những hoa dưa, hoa bí luôn là hình ảnh 

quen thuộc của người H’Mông, nhà nào cũng trồng dưa, trồng bí. Quả bí, bầu 

là hình tượng sản sinh ra dân tộc, các dòng họ. Quả bí còn sinh ra các dũng sĩ 

tài ba trong truyện cổ tích thần kỳ của người H’Mông. Do đó hoa dưa, cây bí 

đã đi vào dân ca, vào nghệ thuật trang trí, là mẫu hoa văn được các cô gái trẻ 

ưu thích trang trí nhiều nhất trong gấu váy và hai tấm vải che váy. Qua thực 

tiễn lao động sản xuất, bằng sự quan sát tinh tế, người phụ nữ H’Mông đã 

khái quát hóa những hình ảnh quen thuộc thành những hình tượng nghệ thuật 

giàu thẩm mỹ. Thông qua các mối liên hệ với nhau, các sản phẩm dệt còn là 

một yếu tố liên kết khối cộng đồng. Hoa văn trang trí chính là tín hiệu để biểu 

đạt tâm tư mà người ta dễ cảm nhận, dễ gần gũi và hòa đồng. Và rồi khi 

những tín hiệu đó là tài sản chung thì nó sẽ trở thành biểu tượng của cộng 

đồng. Mặt khác, hoa văn còn là tín hiệu để thể hiện mối quan hệ rộng lớn giữa 

các tộc người khác nhau. Đó là các yếu tố vay mượn sao chép. 

Ngoài ra trong phong cách trang trí và tính quy phạm của các loại hoa 

văn với màu sắc của nó cũng thể hiện những phong tục trong cộng đồng. Hoa 

văn con rết biểu hiện được mọi người kính trọng và tài chữa bệnh. Hoa văn 

hình tam giác, cái răng, vảy cá, hàng rào giúp lưu giữ linh hồn tốt, xua đuổi tà 

ma. Hoa văn ngôi sao tám cánh biểu tượng của bát tinh cát tường. Cùng nhiều 

hoa văn chỉ vũ trụ, mặt trời, thời tiết, không gian và thời gian mong ước trời 

an vật thịnh, mùa màng bội thu. Mũ trẻ nhỏ H”Mông Đen ở huyện Mường La, 

ở đỉnh đầu có thêu hình mào gà trống, theo quan niệm của người H’Mông gà 

trống là một biểu tượng của vị thần cửa - chống ma ác vào nhà, bảo vệ sức 

khỏe cho trẻ nhỏ. Những quả bông đỏ trên mũ, những sợ tua nhiều màu sắc 

tượng trưng cho cầu vồng ngăn thần rắn, ngăn những ma ở thế giới nước. 
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1.3.3. Hoa văn phản ánh lịch sử tộc người 

 Người H’Mông có lịch sử đấu tranh bảo tồn dân tộc rất oanh liệt. Từ 

thời cổ đại, người H’Mông đã có nhà nước riêng, có nền văn minh khá cao, 

sau bị người Hán bành trướng, xua đuổi lên phía Tây, từ đồng bằng lên núi 

cao, di cư về phía Nam, cộng đồng bị phân tán, cư trú tại nhiều quốc gia 

(Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Việt Nam,..). Người H’Mông vừa tự hào về một 

quá khứ huy hoàng, vừa xót xa luyến tiếc về một thời oanh liệt đã qua. Do đó 

người H’Mông luôn có khát vọng bảo vệ sự sinh tồn của dân tộc, khát vọng 

này phản ánh đậm nét trong văn hóa và trở thành một giá trị. Trong truyện cổ 

H’Mông, dân ca H’Mông phản ánh khá sâu sắc giá trị ngoan cường bảo vệ 

cộng đồng. Người H’Mông Đen ở Sơn La có khá nhiều truyền thuyết kể về 

tinh thần đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc như “Núi Vạ Ký”, truyện “Viên 

ngọc ước”, truyện “Cổng trời”,... Chính những điều này được thể hiện vào các 

hoa văn trang phục. Trên tấm váy của phụ nữ H’Mông Đen có ba băng dải 

ngang hoa văn phản ánh 3 vùng đất cư trú trong quá trình thiên di trong lịch 

sử người H’Mông. Dải hoa văn bên trên biểu tượng dòng sông Hoàng Hà, dải 

giữa là sông Trường Giang, dải phía dưới là núi rừng phương Nam. Khát 

vọng bảo vệ sinh tồn của dân tộc còn phản ánh trong tín ngưỡng và nghi lễ 

dân gian, ngay khi cất tiếng khóc chào đời đến lúc nhắm mặt xuôi tay.  

1.3.4. Hoa  ăn phản ánh giá trị giao thoa  ăn hóa tộc người 

Hoa văn và sản phẩm dệt dưới góc độ văn hóa, nó mang nhiều ý nghĩa, 

bao quát tất cả mọi mặt trong đời sống xã hội và thể hiện mối giao lưu văn 

hóa. Trong quá trình lao động sáng tạo, con người luôn luôn tìm đến cái mới, 

cái lạ để học hỏi trao đổi kinh nghiệm cũng như trao đổi sản phẩm. Nghề dệt 

vải cũng như vậy, những người thợ luôn luôn tìm cách học hỏi kinh nghiệm 

lẫn nhau, mua bán trao đổi sản phẩm lẫn nhau. Bằng việc tiếp xúc trao đổi ấy 

cũng chính là quá trình giao lưu học hỏi về lĩnh vực văn hóa. Văn hóa ở đây 

thể hiện qua lời ăn tiếng nói, qua xã giao, ứng xử, cả những kinh nghiệm lao 
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động sản xuất nữa. Thông qua đó, người hiểu biết nhiều truyền cho người 

hiểu biết ít, văn hóa vùng cao giao thoa với văn hóa vùng thấp, người miền 

xuôi hòa với người miền ngược, các dân tộc thêm hiểu biết về nhau, thông 

cảm với nhau, học tập lẫn nhau về lời ăn tiếng nói, về ứng xử, kinh nghiệm 

sản xuất, về quan hệ gia đình về lối sống văn hóa, phong tục tập quán… Và 

dần dần sự hòa đồng gắn bó ấy sẽ thu hẹp về vật chất và đời sống tinh thần, 

thậm chí làm biến đổi cả một số đặc trưng văn hóa lẫn nhau. 

Xét riêng về lĩnh vực dệt vải, vấn đề giao lưu văn hóa thể hiện rõ trên 

các mặt như các loại công cụ dệt, kỹ thuật và chu trình dệt, quy cách sản 

phẩm và trang trí hoa văn. Về trang trí hoa văn, nếu không kể các yếu tố trùng 

hợp ngẫu nhiên thì cũng có rất nhiều mô típ trang trí giống nhau. Các sản 

phẩm dệt, thêu sau khi ra đời được sử dụng rộng rãi trong nhiều công việc 

khác nhau, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu đời sống. Bên cạnh đó, nó còn được 

sử dụng để trao đổi tình cảm giữa những đôi trai gái yêu nhau. Họ trao cho 

nhau những chiếc khăn thêu, những chiếc túi, những mảnh vải hoa với những 

hình dạng trang trí mang nhiều ý nghĩa thể hiện tình yêu đôi lứa. Lúc đó, tặng 

phẩm là chức năng cho sự giao lưu và mối liên kết bền chặt như một lời thề 

ước nguyện. Từ những vật vô tri bỗng có tâm hồn, có ngôn ngữ, có tình cảm, 

nó thay mặt chủ nhân để nói những lời yêu thương, hẹn ước… tất cả những 

vấn đề đó tựu chung lại là sự thể hiện về ý nghĩa giao lưu văn hóa. Trải qua 

nhiều thời kỳ thăng trầm của lịch sử, người H’Mông đã phát triển theo chiều 

hướng riêng của mình, tạo nên một nền văn hóa khác biệt, trong đó vừa có sự 

kế thừa truyền thống vừa tiếp thu nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhờ đó, văn 

hóa H’Mông nói chung là một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam, vừa là bộ 

phận của nền văn hóa Đông Nam Á. 



30 

1.4. Khái quát chung về Trường THCS Tống Văn Trân, Tp Nam Định 

1.4.1. Điều kiện  ề cơ sở  ật chất 

Trường Trung học cơ sở Tống Văn Trân được thành lập năm 1989 theo 

quyết định của UBND thành phố Nam Định trên cơ sở tách ra từ trường cấp I, 

II Lê Hồng Sơn. Bắt đầu từ năm 2005 nhà trường đã được xây dựng phòng 

học kiên cố, đến năm 2010 trường được sử dụng 2 nguyên đơn 3 tầng với 18 

phòng học kiên cố tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục của nhà trường 

được tiến hành thuận lợi hơn, tuy nhiên vẫn chưa đủ phòng học chức năng và 

khu hiệu bộ nên các hoạt động giáo dục toàn diện vẫn gặp nhiều khó khăn. 

Đến năm 2011 trường được UBND thành phố Nam Định, Phòng GD-ĐT TP 

Nam Định đầu tư xây dựng tiếp 7 phòng học cao tầng và đưa vào sử dụng. 

Trong năm học 2016 – 2017, Trường có 25 phòng bao gồm: số phòng 

học 18, có 5 phòng thực hành bộ môn: Lý, Hóa, sinh, phòng học tiếng và tin 

học; 01 phòng thư viện; 01 phòng y tế. Phòng tin học có 27 bộ máy tính. Toàn 

trường có 3 máy chiếu. Trường cũng có 01 nhà đa năng được trang bị tương 

đối đầy đủ về trang thiết bị phục vụ tốt cho làm việc, giảng dạy và học tập. 

Trường có khu sân chơi bãi tập khá rộng, khoảng 2000m2. 

Như vậy, qua quá trình xây dựng cho đến thời điểm này về cơ sở vật chất 

các khối công trình, phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn, khu vui 

chơi, khu luyện tập TDTT, lán để xe của học sinh đã đảm bảo phục vụ cho 

các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định.  

1.4. . Đội ngũ giáo  iên nhà trường 

Cùng với nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất nhà trường luôn chú trọng 

đến công tác tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác bồi dưỡng, 

phát triển đội ngũ, chất lượng giáo dục hàng năm đạt kết quả tốt. Hiện nay, 

trường có 3 tổ chuyên môn và tổ văn phòng, biên chế các tổ như sau: 

+ Tổ KHTN: 16 GV các bộ môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công 

nghệ, Tin học.  
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+ Tổ KHXH: 12 GV các bộ môn Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công 

dân. 

+ Tổ Ngoại ngữ- Văn- Thể: 7 GV các bộ môn Ngoại ngữ, Nhạc, Mỹ 

thuật, Thể dục. Trong đó có 1 giáo viên dạy mĩ thuật (cô Vũ Thị Phương). 

Trong năm học 2016 - 2017, nhà trường có khoảng 600 học sinh từ lớp 6 

đến lớp 9, chủ yếu đến từ phường Cửa Bắc, tp Nam Định và các phường nội 

thành của tp Nam Định. Hiện nay, theo chỉ đạo chung của Phòng Giáo dục tp 

Nam Định, Trường THCS Tống Văn Trân đã và đang có những đổi mới, gắn 

liền với mục tiêu giáo dục hình thành, phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo 

đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản. Các thầy cô nhà trường 

có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lấy nguyên tắc phân hóa 

làm kim chỉ nam, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát triển năng lực riêng của 

mình, góp phần định hướng năng lực và phát triển ở các bậc học tiếp theo. 

Ban Giám hiệu nhà trường giao quyền cho giáo viên chủ động việc thiết kế 

bài giảng, lên kế hoạch học tập sao cho phù hợp với điều kiện nhà trường, 

cũng như đảm bảo được mục tiêu giáo dục ở mỗi bậc học. Ví dụ, trong môn 

mĩ thuật, tùy vào từng bài mà giáo viên có thể ghép 2 tiết để có thể giúp học 

sinh tập trung, hoàn thành phần thực hành của mình trên lớp, tránh để kéo dài 

sang tuần sau, làm mất hứng thú và sự tập trung. Giáo viên nhà trường được 

tạo điều kiện dự giờ ở các trường trên địa bàn thành phố Nam Định, tham dự 

các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuẩn kiến thức kỹ năng ở từng môn 

học. Đây là thuận lợi trong quá trình tổ chức dạy – học của nhà trường. 

1.4.3. Đặc điể  học sinh 

Trường THCS Tống Văn Trân nằm ở phường Cửa Bắc, giữa đường Trần 

Hưng Đạo và phố Trần Đăng Ninh, trục chính của thành phố Nam Định. Học 

sinh của nhà trường chủ yếu là con em trên địa bàn nên có điều kiện kinh tế và 

môi trường thuận lợi hơn so với nhiều trường trên địa bàn tỉnh Nam Định. Chính 

đây được xem là cơ sở giúp cho nhà trường thuận tiện trong việc triển khai những 
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phương pháp giáo dục mới, cũng như khả năng nhận thức của học sinh về những 

môn học có tính sáng tạo như âm nhạc, mĩ thuật được nhanh hơn. Theo thống kế, 

số học sinh của trường trong năm học 2016 – 2017 cụ thể ở bảng 2: 

Bảng 2: Học sinh Trường THCS Tống Văn Trân  

Lớp 
Số HS đầu năm 

học 2016-2017 

Số HS cuối năm học 

2016-2017 

Số HS tăng (giảm) 

so với đầu năm học 

6 149 150 Tăng 01 

7 149 147 Giảm 02 

8 171 170 Giảm 01 

9 143 142 Giảm 01 

Tổng số 612 609 Giảm 3 học sinh  

Về cơ bản, học sinh Trường THCS Tống Văn Trân ở lứa tuổi từ 11 đến 15 

tuổi. Do nằm trong khu vực phát triển nên đa phần học sinh nhà trường có điều 

kiện tiếp xúc với nghệ thuật, từ đi học lớp năng khiếu ở Nhà văn hóa 3 – 2, thành 

phố Nam Định, cho đến tiếp xúc những thông tin về nghệ thuật trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy rằng khả năng tạo 

hình, sử dụng màu sắc cũng như thái độ đối với môn mĩ thuật khá tốt. Đặc biệt, 

nhiều học sinh có khả năng sáng tạo hơn mục tiêu mà bài học đặt ra. Bạn Nguyễn 

Hữu V. học sinh lớp 7 của trường cho biết: “em rất thích vẽ và được bố em cho đi 

học lớp vẽ ở Nhà văn hóa 3 – 2 từ khi em được 5 tuổi” [phỏng vấn ngày 12 tháng 

10 năm 2016]. Bạn Ngô Thị C., học sinh lớp 8 của trường nói : “khi vẽ em được 

thoải mái, thả sức sáng tạo mà không bị gò bó bởi điều gì, ở nhà những lúc rảnh 

rỗi là em lại vẽ, có thể là một bức tranh những cũng có khi chỉ là một hình vẽ nào 

đó mà em yêu thích” [phỏng vấn ngày 12 tháng 10 năm 2016]. 

Trong giờ học, việc học sinh chủ động giúp cho tiết mĩ thuật được diễn ra 

thuận lợi, không mất nhiều thời gian để chuẩn bị đồ dùng dạy học, sách vở học 

sinh. Tỉ lệ bài thực hành của học sinh đạt mức tốt cao và chính điều này cũng tạo 
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không khí học mĩ thuật sôi nổi, thu hút nhiều bạn học sinh tham gia. Mặc dù vậy 

nhưng cũng còn một số học sinh của trường, ở các bậc học rất ngại tham gia các 

hoạt động tạo hình trong giờ học, giờ ngoại khóa. Khi được hỏi, các em chỉ nói là 

không thích, hay thích học hát hơn. Điều này được lý giải là trong giáo dục nghệ 

thuật thì yếu tố năng khiếu, sự yêu thích môn học tác động nhiều đến khả năng 

tập trung, lĩnh hội của học sinh bởi giáo dục mĩ thuật phổ thông mang tính đại trà, 

chứ không chỉ hướng đến những bạn có năng khiếu hay yêu thích môn học. Tuy 

nhiên, dù không yêu thích môn mĩ thuật nhưng những bạn này đều hoàn thành 

bài thực hành ở mức độ đạt. 

Tiểu kết  

 Phân môn trang trí là một trong 4 nội dung giáo dục trong môn mĩ thuật 

ở bậc THCS (theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2000). Những kiến 

thức trong phân môn trang trí rất cần thiết trong việc làm đẹp những đồ vật 

trong cuộc sống. Khai thác những giá trị trong vốn văn hóa truyền thống của 

đồng bào một số dân tộc trong dạy phân môn này góp phần đa dạng hóa bài 

dạy, cũng như góp phần giúp học sinh hiểu hơn về yếu tố tạo hình thông qua 

những giá trị văn hóa này. 

 Kết quả nghiên cứu trong chương 1 đã làm rõ về những khai niệm liên 

quan đến đề tài như các yếu tố trong phân môn trang trí: bố cục, đường nét, 

màu sắc cho đến sử dụng những họa tiết để làm nổi bật lên ý tưởng của mình 

trong trang trí. Cùng với đó, luận văn đã có những khảo cứu để làm rõ về 

đồng bào H’Mông đen ở tỉnh Sơn La, đặc điểm trang phục, giá trị văn hóa của 

hoa văn trên trang phục. Đây được xem là khung lí thuyết cần thiết liên quan 

đến đối tượng nghiên cứu của đề tài, cơ sở trong việc khảo sát, đưa ra những 

cách thức khai thác vẻ đẹp của hoa văn trên trang phục dân tộc H’Mông đen ở 

chương 2. 
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Chương 2 

ỨNG DỤNG VẺ ĐẸP TẠO HÌNH HOA VĂN TRÊN TRANG PHỤC  

DÂN TỘC H’MÔNG ĐEN TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN TRANG TRÍ 

2.1. Nghệ thuật trang trí trên trang phục dân tộc H’Mông đen 

2.1.1. Yếu tố t o hình trên trang phục của người H’Mông đen 

           Từ xa xưa, nghề dệt, sản phẩm dệt ra đời và phát triển không chỉ thoả 

mãn nhu cầu sử dụng mà còn để thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ và các nhu cầu 

tín ngưỡng khác của các tộc người nói chung và của người H’ Mông nói 

riêng. Trong đó, hoa văn trên vải của người H’ Mông mang lại giá trị văn hóa 

đặc trưng trong đời sống và sinh hoạt và là một phần không thể thiếu của tiến 

trình lịch sử và văn hóa các dân tộc Việt Nam 

 Các sinh hoạt văn hóa truyền thống bám rất chắc vào cuộc sống cộng 

đồng, nó được sinh ra từ một yêu cầu cụ thể của đời thường, hòa lẫn với đời 

thường, trở thành một yếu tố của cuộc sống. Chiếc váy của người H’ Mông 

không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất, là vật để che thân mà chiếc váy còn đáp 

ứng được nhu cầu thẩm mỹ. 

 Váy được trang trí đẹp còn là thước đo tài năng của phụ nữ H’ Mông. 

Vẻ đẹp của váy, một tác phẩm văn hóa vừa gắn chặt nhu cầu của đời thường 

với nhu cầu thẩm mỹ. Các hoa văn, họa tiết trên trang phục của người H’ 

Mông thiên về màu sắc. Đó là sự phối kết hợp giữa các màu nóng, với màu đỏ 

là trung tâm tạo cảm giác nổi bật, ấn tượng. Không quá chú trọng đến họa tiết, 

hoa văn của người H’ Mông là sự phối màu cũng như đan xen, thay đổi chất 

liệu bằng các mảng trơn (ghép vải), mảng nổi (thêu) hay các chi tiết (in sáp 

ong) tạo cho nghệ thuật trang trí trên trang phục của người H’ Mông thật độc 

đáo và khác biệt so với một số các dân tộc khác. 

 Có nhiều loại hoa văn trên trang phục người H’ Mông như hoa văn 

hình học, hoa văn hiện thực, hoa văn hình người, hoa văn hình hoa đào. 
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      Sự gắn bó chặt chẽ giữa hoa văn trang phục và môi trường sống là một 

dấu hiệu đặc biệt, nó thể hiện quan niệm về cái đẹp, phản ánh nhân sinh quan, 

vũ trụ quan…của mỗi dân tộc, giúp chúng ta phân biệt được tộc người này với 

tộc người khác. Sống ở vùng núi cao, gần với thiên nhiên nên hoa văn trên vải 

của dân tộc H’ Mông ẩn chứa và chuyển tải hình ảnh thiên nhiên, cảnh sinh 

hoạt trong cuộc sống lao động hang ngày, bao gồm cả thế giới thực vật , động 

vật và cả đồ vật. 

       Màu sắc hoa văn trên vải phản ánh thẩm mỹ, tâm lý, ước vọng… trong cuộc 

sống của dân tộc H’ Mông. Sự sắp xếp các mảng mầu tối, sáng, nóng lạnh đi cạnh 

nhau làm nổi bật lên các đường nét hoa văn, đặc biệt khi nhìn từ xa hay đi giữa núi 

rừng. Người H’ Mông sở SaPa – Lào Cai trang phục lấy màu đen là chủ đạo, 

người H’ Mông ở Bắc Hà trang phục chủ đạo lại là màu đỏ. 

Các biểu tượng hoa văn gắn liền với cuộc sống như hình ảnh hoa đào, 

hình tượng thuộc lĩnh vực âm dương ở trên các mô típ hoa văn là các bông 

cúc, phổ biến nhất vẫn là các hình chữ thập + , chữ X. Theo truyện cổ của 

người H’ Mông ở Bắc Hà, Lào Cai các hình tượng này là sừng trâu-con vật 

gắn với nhà nông, dùng trong hiến tế người chết. Con trâu là biểu tượng gắn 

với sự vận hành của mặt trăng, biểu hiện cho sự âm dương đối đãi, cho sự 

phát sinh và phát triển. 

Yếu tố tạo hình dân gian của người H’ Mông thể hiện trên trang phục, 

đồ dùng sinh hoạt, tranh cắt giấy,... Nhưng trang trí trên trang phục có vị trí 

quan trọng nhất, điều này được thể hiện rõ trên các váy áo của người H’Mông 

và phụ nữ H’ Mông là tác giả của nghệ thuật tạo hình trên nền trang phục. Cả 

cuộc đời người phụ nữ gắn bó với công việc thêu, dệt vải và in hoa văn. Điều 

này được thể hiện rõ nét qua ca dao: 

Lớn lên anh theo cha đi cày nương 

Theo anh vào rừng săn thú 

Lớn lên em theo mẹ tập thêu 
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Theo chị nhuộm chàm, in hoa trên váy mới 

Đến tuổi trưởng thành, các thiếu nữ H’ Mông nói chung không tiếc thời 

gian, làm đêm, làm ngày thêu bộ váy áo cưới bởi tập quán của người H’Mông 

đánh giá tài năng, vẻ đẹp của phụ nữ qua khả năng thêu thùa, qua bộ trang 

phục mặc trong lễ cưới. Cũng theo tập quán truyền thống thì người phụ nữ 

H’Mông giàu có là người phụ nữ có nhiều váy đẹp, có nhiều đồ trang sức quý. 

Khi nhà có khách quý, người khách sẽ được người H’ Mông đắp tầm váy có 

nhiều hoa văn. Do đó, nghệ thuật in, thêu hoa văn có ảnh hưởng sâu sắc đến 

đời sống người phụ nữ H’ Mông và gắn liền với chu kỳ vòng đời người. 

2.1.1.1. Trang trí trên quần áo 

Trang phục phụ nữ H’Mông không khoe vẻ đẹp cơ thể qua kỹ thuật cắt, 

khâu làm nổi rõ đường nét thân hình như trang phục của phụ nữ Thái mà chủ 

yếu thể hiện vẻ đẹp ở các mô típ trang trí và màu sắc hoa văn. Váy thêu đẹp 

trở thành tài sản của người phụ nữ. Trang phục cổ truyền của phụ nữ H’Mông 

gồm khăn, áo xẻ ngực, váy, tấm vải che phía trước váy, sau váy, thắt lưng, xà 

cạp,... Khăn của phụ nữ H’Mông thường có hai kiểu: một loại nhỏ hình chữ 

nhật khổ 65cm x 40 cm thêu hoa văn, trùm đầu, một loại khăn vành rộng quấn 

quanh đầu, vành ngoài của khăn có thêu hoa văn. Người phụ nữ H’Mông mặc 

áo có váy rộng, phần thân và chân phát triển, do đó, đội khăn to sẽ tạo nên sự 

cân đối hài hòa với thân thể. Áo phụ nữ H’Mông đen xẻ nách, cổ cao trên vai 

và ngực có nẹp thêm vải màu thêu hoa văn hình con ốc. Vải dệt váy màu đen 

(hoặc chàm) và được cắt lửng ngang đầu gối. Thân váy màu đen, gấu váy thêu 

và ghép nhiều họa tiết tạo thành các băng giải ngang rộng từ 15 cm đến 20 

cm. Phía trước và phía sau váy là hai tấm vải che thân (tạp dề) hình chữ nhật 

khổ 75 cm x 35 cm. Hai tấm vải che váy này chính là đồ án trang trí các họa 

tiết hoa văn độc đáo và rực rỡ. Thắt lưng của phụ nữ H’Mông là miếng vải 

rộng khoảng 8 cm và dài 100- 120 cm, đoạn giữa của thắt lưng được thêu các 

màu đẹp, quấn ngang bụng, tôn thêm vẻ đẹp của phụ nữ. Xà cạp quấn chân 
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màu chàm nhưng dây buộc ngoài cũng thêu hoa văn nhỏ li ti. Như vậy, cả bộ 

trang phục phụ nữ H’Mông, từ khăn đội đầu đến xà cạp quấn chân, đều trang 

điểm nhiều hoa văn đẹp. 

2.1.1.2. Trang trí trên đồ trang sức 

Ngoài hoa văn trang trí trên trang phục, các vật dụng khác cũng được 

trang trí mang tính đặc sắc. Trang sức của người H’Mông ngoài tác dụng 

ngăn chặn tà ma còn có tác dụng thẩm mỹ. Đồ trang sức của người H’Mông 

chủ yếu làm bằng bạc trắng, gần đây một số đồ trang sức được làm bằng hợp 

kim nhôm. Đồ trang sức của người H’Mông gồm khuyên tai, vòng cổ, vòng 

tay, bộ xã tích và nhẫn. Khuyên tai “câux njêx” của người H’Mông khá to, tiết 

diện bẹt, to bản ở giữa và một đầu, đầu kia nhỏ lại. Trên mặt khuyên có khắc 

trang trí hình hoa lá, mặt trăng, mặt trời, hình xoắn ốc,... Hoa tai do những thợ 

bạc người H’Mông chế tác khi mùa màng thu hoạch gần xong hoặc lúc rỗi rãi, 

thường là vào tháng 11- 12, gần đến Tết của người H’Mông. Từ xưa đến nay, 

hoa tai dùng cho nữ giới, Các bé gái khi mới 2- 3 tuổi đã được bố mẹ xâu cho 

lỗ ở dái tai. Đến 7- 8 tuổi bắt đầu đeo hoa tai. Người phụ nữ có thể đeo 2- 4 

đôi. Tuy nhiên ngày nay phần đông đã sử dụng loại hoa tai bằng nhôm do thợ 

người Kinh làm và bán tại các phiên chợ trong vùng. Một điều thú vị là khá 

nhiều nam và nữ H’Mông đều đeo nhẫn ở ngón trỏ tay trái. Có 2 loại nhẫn: 

loại tiết diện tròn và loại tiết diện dẹt. Loại tiết diện tròn là dấu hiệu của người 

chưa vợ, chưa chồng hoặc góa vợ, góa chồng đang có ý định tái giá. Người có 

vợ, có chồng thường đeo hai nhẫn trên một ngón tay. Đáng chú ý có hai loại 

nhẫn tiết diện dẹt, mặt nhẫn là miếng bạc hình thoi ôm lấy ngón tay, có tiết 

diện bằng bề mặt ngón tay, dài từ 3- 4 cm. Mặt nhẫn được chạm khắc các 

hình hoa lá, hình con bướm, mặt nhẫn của phụ nữ thường khắc hình con ốc. 

Đặc biệt một số phụ nữ còn có trâm cài đầu hình chim mỏ dài, tương tự như 

chim hạc trên trống đồng Đông Sơn. Trâm có tiết diện dẹt, mặt trâm có khắc 

hình con rồng, hoa bí. 
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2.1.1.3. Trang trí trên đồ vải khác 

Khăn, mũ đội dầu: Khăn của phụ nữa H’Mông có hai kiểu: một loại 

nhỏ hình chữ nhật khổ 65cm x 40cm thêu hoa văn, trùm đầu. Một loại khăn 

vành rộng quấn quanh đầu, vành ngoài của khăn có thêu hoa văn. Ngày nay, ở 

Tây Bắc, phụ nữ đội khăn, để tóc dài và quấn vòng quanh đầu. Nam giới 

thường để một chỏm tóc dài ở trên đỉnh đầu và đội khăn trắng – loại khăn mặt 

tổ ong. Trẻ em thì đội mũ. Mũ làm bằng vải thông thường như vải làm quần 

áo. Cắt sáu miếng vải hình tam giác cân, chụm sáu đỉnh tam giác lại, khâu các 

cạnh vào với nhau. Trên chỏm mũ thường được trang trí bằng các dây vải tạo 

thành tua  rua sặc sỡ, đẹp mắt. 

Thắt lưng làm bằng lanh: Là một dải vải rộng khoảng 8cm – 10cm, dài 

khoảng 80cm – 100cm. Chỉ ở đoạn giữa của thắt lưng với chiều dài khoảng 

40cm là được thêu hoa văn các màu. Dây lưng do phụ nữ H’Mông làm dùng 

để giữ váy hoặc quần. Loại dây lưng thêu hoa văn của người H’Mông Hoa 

được dùng quấn phủ ra bên ngoài dây lưng loại thường, chủ yếu có tác dụng 

trang trí thêm cho bộ trang phục trong các dịp lễ hội, tôn vẻ đẹp gọn gàng, 

đàng hoàng của người phụ nữ. 

Địu trẻ con: Địu được may hai lớp và được trang trí bằng các hoa văn 

thêu kết hợp những họa tiết được ghép bằng vải nhỏ, hoặc những hoa văn in 

sáp ong kết hợp với ghép vải. Địu của người H’Mông Đen được may từ một 

miếng vải hình chữ nhật, còn địu người H’Mông Hoa được ghép từ một mảnh 

vải to hình vuông và một mảnh vải hình chữ nhật. Địu theo quan niệm người 

H’Mông tượng trưng cho cái kén tằm. Người ta trang trí nhiều hoa văn trên 

mặt vải để tạo nên hình thức cái kén, có tác dụng ngăn chặn tà ma, bảo vệ đứa 

bé khỏi các ma xấu hãm hại. 

Tạp dề: Là một bộ phận của trang phục phụ nữ. Tạp dề có hai hình chữ 

nhật, gồm hai lớp vải lanh màu đen, không trang trí hoa văn. Người H’Mông 

ở SaPa ngày nay không mặc tạp dề nữa. Người H’Mông ở Mường Khương, Si 
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Ma Cai (Lào Cai) mặc 2 chiếc tạp dề, một chiếc phía trước, một chiếc phía 

sau. Riêng người H’Mông Đen khâu đáp thêm mảnh  vải thêu hoa văn lên tạp 

dề của họ. Tạp dề cũng được thêu hoa văn, ghép vải các màu đỏ, vàng, tím, 

xanh rất sắc sỡ. Tạp dề to hay nhỏ là tùy vào cỡ, tạng người. Điều căn bản là 

làm sao khi đeo hai miếng tạp dề đủ ôm lấy hông người. Chiều dài của tạp dề 

thường dài hơn váy một chút. Người H’Mông quan niệm, đeo tạp dề và quấn 

xà cạp là ý tứ, kín đáo của phụ nữ H’Mông. 

Xà cạp: Phụ nữ Mông hay dùng xà cạp, nam giới trước kia cũng dùng, 

nhưng nay phần lớn không dùng. Xà cạp được làm bằng những miếng vải đen 

hay xanh, cắt chéo hình tam giác, với chiều rộng khoảng 20cm và chiều dài 

khoảng 100cm. Xà cạp được quấn từ mắt cá chân lên đến sát đầu gối. Bắt đầu 

quấn từ đầu to và quấn từ dưới lên. Xà cạp chỉ dùng ban ngày, sau khi đi làm 

về họ tháo ra. Riêng mùa rét, họ quấn cả ban đêm khi ngủ. 

2.1.1.4. Trang trí trên một số vật dụng khác 

Dép: Dép của người H’Mông có loại làm từ những sợi dang tước nhỏ 

xoắn lại, bện thành. Ngày nay, loại dép này còn lại rất ít, phổ biến là loại dép 

cao su. Mùa hè, khi thời tiết ấm áp, người Mông hay đi chân đất. Còn mùa 

đông rét buốt đồng bào hay đi dép cao su. 

Chiếc ô: Người H’Mông dùng ô để che mưa, che nắng và là vật dụng 

không thể thiếu. Ô có hai loại, loại lợp bằng vải và loại lợp bằng giấy quang 

dầu. Ô bằng vải có thân là một đoạn sắt rỗng và nan bằng thép. Còn ô bằng 

giấy thì thân là một đoạn trúc, nan làm bằng tre. Ô bằng vải thường chỉ có 

một màu đen, còn ô bằng giấy thì thường  nhiều màu sặc sỡ. 

Khăn gối đầu cho người chết: Là một tấm vải bông hoặc lanh, hình 

vuông có hai lớp. Ở giữa là mảng trang trí hoa văn thêu (hình xoắn ốc, guồng 

thu sợi, con tằm,...), in sáp ong (hình kỷ hà, vết chân trâu, chó nằm ngủ,...), 

ghép vải (đường viền bao quanh hoặc hình vuông, hình tam giác); diềm xung 

quanh là vải đỏ. Người H’Mông Hoa dùng loại khăn này gối đầu cho người 
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chết. Khăn được trải rộng, xếp chồng lên nhau và lót dưới đầu, cổ người chết. 

Khăn thường do con dâu và con gái may, còn gọi là khăn dối già. Người chết 

có bao nhiêu con là có bấy nhiêu khăn. Đây là biểu tượng lòng hiếu thảo của 

con cái với bố mẹ. 

Loại áo mặc cho người chết: Đồng bào H’Mông còn có kiểu áo mặc 

cho người chết. Theo tập quán của người H’Mông, có nơi, khi còn sống người 

ta đã chuẩn bị cho mình chiếc áo mặc khi chết. Cũng như áo cúng bò, áo mặc 

khi chết được khâu bằng vải đẹp và nhất thiết phải là vải lanh. Trong y phục 

của đồng bào Mông, có nơi có áo cúng bò, tức là áo mặc trong làn giết bò làm 

ma cho cha mẹ. Đó là kiểu áo tứ thân làm bằng vải lanh trắng, dài và rộng, xẻ 

ngực, cổ dựng, mặc dài đến ngang đùi. Các mảng trang trí ở cổ, tay và lưng 

được thực hiện theo kỹ thuật in sáp ong, khâu ghép các miếng vải màu và 

thêu. Áo này dùng chung cho cả nam lẫn nữ. Hiện nay, với váy mặc hàng 

ngày của phụ nữ H’Mông Hoa ở Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai (Lào 

Cai) đã phổ biến loại váy vải bông hoặc phin, thêu thì dùng len thay cho tơ 

tằm. Hoa văn truyền thống in sáp ong thì thay bằng loại vải in hoa sẵn của 

Trung Quốc. Ở SaPa, phụ nữ H’Mông Hoa chuyển sang mặc quần chân què 

như đàn ông nhưng chỉ ngắn đến đầu gối. Tuy nhiên, trong những dịp đặc 

biệt, nhất là trong đám tang, váy nữ giới vẫn phải theo đúng truyền thống vì 

người H’Mông quan niệm khi chết nếu không mặc váy vải lanh sẽ không 

được về thế giới tổ tiên và không được coi là người H’Mông nữa. 

 .1. . Nét đặc sắc  ề nghệ thuật trang trí trang phục người H’Mông Đen 

Hầu hết đàn ông của đồng bào H’Mông Đen ở tỉnh Sơn La đều có nét 

chung trong trang phục, đó là bộ trang phục đều là màu đen, áo bó, cúc vải, 

quần thụng; nhiều vùng còn trang trí quanh vạt áo bằng những chùm đồng bạc 

trắng, khi đi đường phát tiếng nhạc leng keng. Quan khảo sát, chúng tôi nhận 

thấy rằng trang phục của phụ nữ H’Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La khá đa 

dạng. Phụ nữ H’Mông Trắng mặc váy màu trắng, áo xẻ ngực, thêu hoa văn ở 
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cánh tay, yếm sau và cạo tóc, để chỏm, đội khăn rộng vành. Phụ nữ H’Mông 

Hoa để tóc dài, vấn tóc cùng tóc giả, mặc váy màu chàm có thêu hoặc in hoa 

văn bằng sáp ong, áo xẻ nách, trên vai và ngực đắp vải màu và thêu. Phụ nữ 

H’Mông Xanh mặc váy ống. Phụ nữ H’Mông Xanh đã có chồng cuốn tóc lên 

đỉnh đầu, cài bằng lược móng ngựa, đội khăn ra ngoài tạo thành hình như hai 

cái sừng. Trang trí trên y phục chủ yếu bằng đắp ghép vải màu, hoa văn thêu 

chủ yếu hình con ốc, hình vuông, hình quả trám, hình chữ thập. Trong đó, phụ 

nữ H’Mông Đen mặc váy bằng vải chàm, in hoa văn bằng sáp ong, áo xẻ 

ngực. Váy nữ kiểu dáng và hình giống váy của nhóm H’Mông Trắng, nhưng 

có hai loại: 

- Một loại là váy dệt sọc đen trắng, may ghép từ một dải vải rộng 

khoảng 3 cm làm cạp, một mảnh rộng khoảng 20- 25 cm làm thân váy và một 

mảnh khoảng 30 cm làm chân váy. 

- Loại có trang trí hoa văn bằng cách in sáp ong và ghép vải với màu 

chàm là màu chủ đạo. Váy được ghép từ một mảnh vải rộng khoảng 3 cm làm 

cạp, một mảnh vải rộng khoảng 20- 30 cm không trang trí hoa văn làm thân 

trên, một mảnh khác rộng khoảng 20- 30 cm được trang trí hoa văn bằng cách 

in sáp ong và ghép vải, làm thân dưới, một dải vải rộng khoảng 3- 9 cm (có 

thể liền mảnh với phần dưới) làm chân váy. Hoa văn trên váy nếu tạo bằng kỹ 

thuật in sáp ong thì chủ yếu là các hình xoắn ốc. Nếu hoa văn được ghép vải 

thường là các đường sọc, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi. 

Điểm đặc biệt trong trang trí trên trang phục của đồng bào H’Mông Đen 

chính là việc đeo rất nhiều lớp vòng cổ bằng bạc trắng với nhiều kích thước 

khác nhau.  

2.2. Khai thác yếu tố trang trí trên hoa văn đồng bào dân tộc H’Mông Đen  

2.2.1. Bố cục hoa  ăn 

Cũng như hoa văn nhiều dân tộc khác, hoa văn đồng bào H’Mông Đen 

có bố cục thành dải. Dải ngang và dải dọc. Mỗi dải hoa văn thường có bố cục 
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ở giữa là họa tiết hoa văn thêu chủ đạo khổ lớn. Phía rìa các dải là hoa văn 

thêu có tiết diện nhỏ hẹp bề ngang. Trên nền chùm của váy, dải ngang gấu 

váy rực rỡ hoa văn. Dải ngang hoa văn còn xuất hiện cả trên thắt lưng đầu tấm 

vải che váy, nằm trên ống tay áo. Ngay ở các đồ trang sức, dải ngang hoa văn 

cũng được chạm khắc khá công phu. Dải dọc hoa văn thường in sáp ong chạy 

song song sát nhau trên thân váy, chạy thành hàng dọc trên tấm vải che váy 

(tạp dề). Tập trung các dải thành khối dày là đặc điểm của bố cục thành dải 

trên nền trang phục H’Mông. Hai tấm vải che thân  váy (ở phía trước và phía 

sau) gồm nhiều dải dọc chạy song song ken dầy bên nhau, tạo thành hai dải 

lớn. Thắt lưng cũng là dải ngang lớn. Gấu váy chính là dải ngang khổ rộng từ 

15- 20 cm, gồm nhiều họa tiết thêu, chắp vải. Từ xa nhìn, bộ váy của đồng 

bào H’Mông Đen tạo thành ba mặt phẳng lớn: ở thân váy (tấm che phía trước 

và phía sau) là một dải dọc lớn, thắt lưng và gấu váy là 2 dải ngang lớn. Nhằm 

tôn thêm độ dày của các khối này, các họa tiết không phân tán mà kề sát bên 

nhau thành dải. Các dải lại tập trung thành mặt phẳng lớn. Các họa tiết hoa 

văn H’Mông Đen ở phía ngoài riềm thường nhỏ li ti (trừ họa tiết chính ở giữa 

có khổ lớn). Vì là họa tiết nhỏ nên nếu không tập trung, họa tiết sẽ tan biến 

ngay trên nền váy chàm. 

Điểm đáng lưu ý, các băng dải này được kết hợp với nhau bằng nhiều 

kiểu khác nhau, có băng dải mỏng xen với vải dày, có băng dải hoa văn nằm 

trên nền thêu, nằm kề dải hoa văn ghép vải. Bên cạnh bố cục thành dải, một 

số đồ án trang trí hoa văn H’Mông Đen như ở cổ áo phía sau của nữ giới hoặc 

tấm vải trải đầu gối cho người chết còn có bố cục thành ô. Những ô trang trí 

những đường diềm hình chữ thập, chữ đinh, chữ công được chuyển biến một 

cách hết sức phong phú, đa dạng, tài tình, kết hợp với các ô hình quả trám 

hoặc tam giác có các đường viền hình gẫy khúc trong các thể bố cục khác 

nhau lúc thẳng đứng, lúc nằm ngang tạo cho đồ án trang trí hoa văn của người 

H’Mông Đen có vẻ linh hoạt, không những thể hiện trên thân váy vẽ bằng sáp 
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ong, mà cả trên thể loại khác, cho thấy trang trí hoa văn H’Mông Đen có 

phong cách riêng biệt đặc sắc, không lẫn lộn với trang trí của dân tộc khác. 

Ngoài các họa tiết có cấu tạo bằng đường thẳng, đoạn thẳng. Người 

H’Mông Đen còn thành thục trong việc bố cục đồ án văn hình tròn, đường 

cong, hình xoáy trôn ốc hay các biến thể của nó là hai hình xoáy trôn ốc được 

bố trí đối xứng qua gương tạo thành hình móc hoặc đối xứng trục quay thành 

hình chữ S là những loại họa tiết có đường cong, đường xoáy dứt khoát thanh 

thoát, nhịp nhàng, uyển chuyển tạo cho bố cục hài hòa, không đơn điệu - chỉ 

thấy xuất hiện trong trang trí y phục của người H’Mông. Những họa tiết này 

biểu hiện cho sự biến chuyển của mặt trời, thời tiết, không gian và thời gian, 

trong vũ trụ quan cổ đại của nhiều cư dân, là vốn văn hóa chung của nhiều 

dân tộc, nhưng được thể hiện đậm đà trong trang trí H’Mông. 

2.2.2. Mô típ hoa  ăn 

Hoa văn trên nền trang phục của đồng bào H’Mông Đen chủ yếu là các 

hoa văn hình học. Đó là những đường ngang, viền đậm dài hoặc gẫy góc, tạo 

ra các khối hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi . . . 

Những mô típ quen thuộc trên nền vải H’Mông Đen mang những tên 

gọi có tính chất ước lệ, thấy hoa văn gần giống vật gì quen thuộc thì dùng tên 

vật đó để gọi hoa văn như hoa văn rau dớn “jâujsuôi”; khóa đuôi ngựa 

“khatưnênhl”; chân gà “tơukay”; hoa hướng dương “pangxnongjrili” . . . 

Ngoài ra còn một số hình hoa văn hình học khác được phân bố xen cài 

bên nhau tôn thêm vẻ đẹp cho họa tiết chính của hoa văn tam giác 

“pếjphang”, hoa văn răng cưa, các đường viền, đường nhánh . . . 

Trong các họa tiết, nổi bật là hoa văn xoáy từng cặp đôi, cặp bốn. Các 

hình xoáy ốc kết hợp với nhau trong một ô vuông tạo thành mô típ trang trí có 

tám hình xoắn ốc. Hình xoắn ốc theo truyện cổ H’Mông là hình cong của 

sừng trâu, con vật dùng cho lễ hiến tế người chết. Hoa văn rau dớn ở gấu váy 

cũng là hoa văn hình xoắn ốc. Thật ra đó chính là mô típ chữ S nằm ngay, đây 



44 

là mô típ xuất hiện trên nhiều đồ án trang trí Đông Sơn. Mô típ này thể hiện 

sự vận động liên tục theo chu kỳ. Mô típ sao tám cánh cũng xuất hiện ở nhiều 

dạng thức khác nhau. Đó là dạng vòng tròn ở giữa có tám hình tam giác ghép 

thành bốn cặp tạo nên hoa văn hoa đào, hoặc phức tạp hơn như hoa văn mặt 

trời, gồm nhiều mô típ sao tám cánh chồng chất trong một ô vuông theo từng 

lớp. Thậm chí mô típ sao tám cánh còn vỡ vụn hoặc phân bố theo từng giải 

hoa văn in sáp. Hoa dưa “pangjjxddijj” được cách điệu thành nhiều dáng vẻ 

khác nhau. Có mẫu hoa dưa chỉ điểm xuyết hoặc là những chấm nhỏ ghép lại. 

Dù được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau, hoa dưa vẫn giữ được đặc trưng 

là những hình kỷ hà ghép lại thành hoa bốn cánh. 

 Có thể nói họa tiết hoa văn là yếu tố quan trọng nhất đắp xây vẻ đẹp 

trang phục của người H’Mông nói chung. Tuy thế mọi hoa văn ở đây đều hết 

sức mộc mạc, bắt nguồn từ các câu chuyện cổ, thơ ca về cội nguồn dân tộc, 

phong cảnh thiên nhiên nơi tộc người H’Mông sinh sống, các loại cây trồng, 

vật nuôi và sản phẩm nông nghiệp quen thuộc. Thường thấy các họa tiết dưới 

dạng ô nằm ngang với đường viền là hình vuông, chữ thập, đinh, công cách 

quãng kết hợp với hình quả trám, tam giác, tròn, xoáy đơn, xoáy kép, đường 

cong, đường lượn sóng,… và bên trong là các hình ngôi sao năm cánh- sáu 

cánh- tám cánh, hoa bí, hoa tỏi, hoa cà, hoa mận, hoa đào, hoa sen, mạng 

nhện, cánh bướm, vảy cá, lá ngải cứu, cành tùng, búp tre, lưỡi câu, núi sông, 

đuôi rồng, con ốc, con rắn, sừng dê,…   

Người H’Mông Đen có truyền thống làm những miếng vải thêu hình 

vuông và khi có nhiều miếng như vậy sẽ gắn lên một mảnh vải to và may 

thành áo. Những buổi sinh nhật, đám cưới, lễ Tết đồng bào không tặng nhau 

hoa quả, tiền bạc mà tặng những vuông vải này để người thân, bạn bè may 

thành váy, áo. 
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Người ta cũng tin hoa văn đẹp sẽ giúp liên hệ với thần linh, mời gọi tài 

thần, hỷ thần, phúc thần đến với gia đình ban phát điềm lành, xua tan điều dữ. 

Mỗi họa tiết cũng đáp ứng nhiều điều ước mong.  

Người H’Mông Đen đặc biệt gửi gắm vào trang phục trẻ em, nhất là 

chiếc mũ đội đầu nhiều thành ý. Mọi người tin rằng nếu không có mũ bảo vệ 

thì linh hồn đứa trẻ sẽ thoát khỏi đầu nên thường may mũ của trẻ bằng bông 

nhuộm đen khít với đầu. Cũng tin rằng mũ có màu tươi sáng dễ xua đuổi ma 

quỷ nên trên đó trang trí nhiều màu sặc sỡ, có thể thêu hoặc đính miếng cắt 

dán, đồng xu hoặc chùm hạt. Phía trước mũ của trẻ thường thấy biểu tượng 

con gà trống là con vật mang nhiều quý tính như văn, trí, nhân, dũng bảo vệ 

đứa trẻ. Hoặc hình hạt bí và con sên đem tới sự bao bọc và phát triển. Ngoài 

ra cũng thấy các núm tua sợi, quả bông màu đỏ, cam, vàng, xanh,… trông như 

năm cánh hoa nở khiến ma quỷ tin đó là một bông hoa, cũng như thu hút các 

vị tiên hoa đến ban phước. 

Những bộ áo váy đẹp luôn có sức lôi cuốn là vật dẫn đường giúp linh 

hồn tổ tiên lên cõi vĩnh hằng và ngược lại cũng trở về được với con cháu. 

Người H’Mông nói chung quan niệm chết cũng như sống đều cần ăn mặc đẹp 

vì nó sẽ giúp người quá cố được trọng vọng ở thế giới bên kia. Khi về nhà 

chồng, nàng dâu phải tặng bố mẹ chồng áo quần đẹp để diện trong ngày nhập 

quan về trời. Khi về già, các cụ già đều chuẩn bị trang phục đẹp để mặc khi 

mất, trên đó được vẽ, thêu rất đẹp và đính nhiều vật quý. 

2.2.3. Màu sắc hoa  ăn 

Bảng màu của người H’Mông nói chung không nhiều, chỉ có 5 màu: 

chàm sẫm thành đen, đỏ, vàng, trắng, xanh lơ.  

- Để tạo ra được màu chàm sẫm (trong vải áo) người phụ nữ H’Mông 

phải tiến hành nhiều khâu từ luộc sợi lanh với tro “tống quán sủ”, ngâm sợi 

trong nước chàm và củ nâu nhiều lần tạo thành màu chàm sẫm, để thêm độ 

bóng, họ miết sáp ong vào vải mà mài trên đá. Ở tỉnh Sơn La, ngay từ khi dệt 
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vải xong, họ phải nấu trong nước tro bếp cho thật trắng và phơi trên phiến đã 

phẳng, lấy vồ gỗ đập để vải bóng mịn. Sau khi nhuộm chàm, váy áo còn được 

ngâm trong nước có pha lòng trắng trứng để cho mặt vải bóng hơn. Vải có 

màu chàm sẫm đen cứ như phủ một lớp Parafin bóng loáng lên, đẹp lạ 

thường.  

- Màu đỏ trước đây được nhuộm từ cánh kiến. Ngày nay chủ yếu mua 

vải đỏ công nghiệp. 

- Màu vàng nhuộm từ một loại củ mọc hoang hoặc nghệ. 

- Màu trắng là màu nguyên của lanh 

Như đã trình bày, mặc dù màu được sử dụng trong trang trí trang phục 

của người H’Mông nói chung và người H’Mông Đen nói riêng không rộng 

hơn bảng màu của các dân tộc láng giềng như Thái hay Mường nhưng vẫn 

cho ta cảm giác dư thừa màu sắc.  

Phải chăng nghệ thuật sử dụng màu sắc của người H’Mông có những 

thành tựu nhất định? 

Màu chàm sẫm là màu nền và hầu như chỉ dùng để làm nền cho hoa 

văn trang trí. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có một ít điểm mỏng màu chàm chạy 

song song với diềm trắng ở dải hoa văn chính. Song diềm chàm đó cũng chỉ 

nhằm mục đích tôn dải hoa văn, tô đậm cho nền màu sắc rực rỡ của hoa văn. 

Điểm dễ nhận thấy ở hoa văn trang trí trên nền vải của đồng bào H’Mông là 

màu đỏ giữ vai trò chủ đạo. Trên chiếc váy H’Mông Đen ở Mường La, mầu 

đỏ rực lên ở hai đầu cạp váy và gấu váy. Mầu đỏ trên hai miếng vải che thân 

(phía trước và phía sau) càng nổi bật ngay giữa thân váy. Màu đỏ lấp loáng ở 

cổ, hai ống tay áo. Các họa tiết chính cũng mang màu đỏ hoặc vàng. Ngay 

những tấm vải ghép các họa tiết phần lớn cũng là màu đỏ. Chính sự phối màu 

đồng tông góp phần tạo cho các sắc màu hòa quyện và rực rỡ. 

Người phụ nữ H’Mông Đen được xem là những nghệ nhân trong việc 

phối màu trong trang trí trang phục. Trước hết, phụ nữ H’Mông Đen dùng 
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màu tím làm màu nền cho dải vải chứa các họa tiết. Màu tím trở thành một 

thứ nền trung gian đặt trên nền cơ bản của màu chàm. Màu tím trung gian này 

có tác dụng “ngăn chặn” nền chàm hút mất họa tiết hoa văn, đồng thời ngay 

trên các dải hoa văn có nền đỏ ấy lại có diện tích lớn tạo thành các băng giải 

dầy đậm, “lấn át” chiếm chỗ trên nền chàm. Cùng với đặc điểm của bố cục 

tập trung, các dải thành khối dày, màu tím rực lên, loang rộng ra, thu hẹp diện 

tích màu chàm. Trên tấm váy, màu chàm bị lấn át, chẹn phía trên là dải ngang 

có màu tím, điểm vàng của thắt lưng, chẹn phía dưới là dải hoa văn đỏ của 

gấu váy. Như vậy, sắc chàm dù có diện tích khá lớn nhưng có phần không nổi 

bật và hút mắt như những màu khác chính bởi  nền chàm vẫn bị xé nhỏ đi bởi 

các họa tiết in sáp màu xanh lơ, kết thành các dải dọc chất chồng. Chất rực rỡ 

càng tăng thêm nhờ sự phối hợp với màu vàng tạo thành những gam màu 

nóng hoặc để cho màu trung gian như vàng, trắng nổi bật trên nền chàm đen. 

Chất rực rỡ còn được tăng thêm nhờ tờ tằm óng mượt, lấp loáng trên các băng 

giải dọc ngang. Quả thật, nhờ có các diềm vải trắng nhỏ ghép với họa tiết đỏ, 

bao bọc lấy họa tiết vàng, màu đỏ, màu vàng (gần đây có thêm màu tím) được 

tôn lên mà không bị nền chàm thẫm đánh chìm. Đôi lúc, các hoa văn vàng ở 

gấu váy, hoa văn trắng ở ống tay, cổ áo lại lóe lên trên nền đỏ trung gian hoặc 

nền chàm đen tạo ra hiệu quả thị giác sinh động, vui nhộn. 

Các trang phục của các cô gái H’Mông ở Mường La dường như vượt 

lên sắc xanh thiên nhiên để tôn vinh con người trước khung cảnh núi rừng. Để 

được như vậy, người H’Mông Đen đã sử dụng một số biện pháp khác nhau về 

bố cục cũng như phối màu: 

- Sử dụng phối màu với nhiều biện pháp kỹ thuật tạo hoa văn gây cảm 

giác mạnh (kết hợp cả ghép vải, ghè hạt cườm, thêu, in sáp ong). 

- Bố cục tập trung thành dải dày nhằm tạo ra các dải dọc và dải ngang 

lớn chồng chất hoa văn. 
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- Màu tím trở thành màu chủ đạo, vừa làm màu nền trung gian vừa tạo 

ra các họa tiết chính. 

- Phối hợp màu tím với màu vàng và màu trắng nhằm đối chọi với nền 

chàm, tạo nên sắc rực rỡ của hoa văn. 

2.3. Khai thác vẻ đẹp yếu tố tạo hình và giá trị văn hóa của hoa văn trên 

trang phục đồng bào H’Mông Đen vào dạy phân môn trang trí ở bậc 

THCS 

2.3.1. Định hướng trong  iệc đưa giá trị t o hình  à  ăn hóa trên trang 

phục của đồng bào H’Mông Đen  ào d y phân  ôn trang trí ở bậc THCS 

Nghiên cứu thông tin hoa văn với việc giải mã và phân tích các tín hiệu 

ẩn dấu trong đó là hết sức khó khăn, phức tạp. Nhưng trong giáo dục hiện 

nay, bên cạnh yếu tố tạo hình thì việc khai thác yếu tố văn hóa cũng hết sức 

quan trọng bởi chính đây là cảm hứng, sự thu hút học sinh quan tâm hơn đối 

với môn học và thông qua môn Mĩ thuật, học sinh hiểu biết hơn về đời sống 

tinh thần của đồng bào. Lúc này, giờ học mĩ thuật không chỉ đơn thuần là sự 

tương tác giữa người học với đường nét, màu sắc mà là với cả một nền văn 

hóa tộc người được hình thành qua biết bao thế hệ. Với tính thiết thực như 

vậy, cũng như hòa chung trong không khí đổi mới căn bản và toàn diện giáo 

dục hiện nay, chúng tôi đề xuất việc khai thác ý nghĩa văn hóa qua nghiên cứu 

hoa văn trên trang phục của đồng bào dân tộc, mà ở phạm vi nghiên cứu này 

là của đồng bào H’Mông Đen. Trên cơ sở những vấn đề đã nêu và phân tích, 

chúng tôi đưa ra một số ý nghĩa văn hóa mà có thể đưa từng phần, từng khía 

cạnh vào dạy trong nhà trường, đặc biệt ở bậc THCS. 

Hoạt động nhận thức chính là quá trình lao động với mục đích phục vụ 

đời sống của con người được bắt nguồn từ nhu cầu vô thức và nhu cầu có ý 

thức. Những hoạt động có tính sơ khai đơn giản ban đầu và là tiền đề cho 

những hoạt động ở trình độ cao hơn. Cũng như hoạt động nghiên cứu khoa 

học, nghệ thuật, văn học,… đều bắt nguồn từ thực tiễn lao động và đời sống, 
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để rồi quay trở lại phục vụ vụ cái đã sinh ra nó. Ngày nay, biết bao những 

thành tựu khoa học, kỹ thuật, những công trình nghiên cứu, những tác phẩm 

văn học, nghệ thuật,… đạt đến trình độ cao của trí tuệ đã trở thành tài sản 

chung của loài người. Bên cạnh đó, ở nhiều nơi còn tồn tại những hình thức 

hoạt động kiếm sống sơ khai mang tính cổ hủ, lạc hậu. Nhưng cũng chính đó 

là một môi trường đầy tiềm năng cho mọi hoạt động tìm tòi, sáng tạo bởi nó 

chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa bản địa độc đáo, có giá trị ở nhiều khía cạnh, 

trong đó có yếu tố văn hóa. Xu thế phát triển chung hiện nay, người ta đang 

nhấn mạnh tính dân tộc, tức là phải kết hợp cái hiện đại với tính bản địa trong 

sự nghiệp xây dựng ở mỗi quốc gia. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, vấn 

đề khai thác tính dân tộc phải tiến hành từ mỗi dân tộc trong đó. Hoa văn trên 

trang phục của người H’Mông Đen cũng có những giá trị về mặt tạo hình và 

văn hóa, có thể khai thác tốt trong giáo dục mĩ thuật, đặc biệt trong phân môn 

trang trí. 

Trong phân môn trang trí, ngoài các vấn đề lựa chọn kiểu mẫu hoa văn 

để đại biểu cho dân tộc, cho ngôn ngữ của họ, trong cách phản ánh ở mỗi bài 

thực hành còn có thể kết hợp các khía cạnh của mỗi loại hình hoa văn này với 

hoa văn khác. Hiện nay, nhiều sản phẩm mỹ thuật đã có sử dụng hoa văn các 

dân tộc làm ngôn ngữ tượng hình cho bức tranh, song điều này mới chỉ khai 

thác ở khía cạnh hình thức chứ chưa phải đã đi sâu vào nội dung và ý nghĩa 

sâu xa của nó. Trong trang trí sân khấu, điện ảnh cũng vậy, nhiều nhà thiết kế 

mỹ thuật đã sử dung hoa văn trên sân khấu, trường quay với mục đích là biểu 

tượng cho dân tộc. Nhưng nhiều trong số họ đã có nhầm lẫn giữa hoa văn này 

với dân tộc kia bởi lẽ nhiều mô típ hoa văn về hình thức bên ngoài cơ bản là 

giống nhau, nhưng nếu khai thác đúng từng chi tiết và màu sắc sẽ cho đáp số 

khác nhau.  

Nghệ thuật trang trí là một thành tố quan trọng của mỹ thuật ứng dụng, 

nó xuất hiện trong hầu hết các mặt của cuộc sống. Việc nghiên cứu, ứng dụng 
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hoa văn trên đồ vải của người H’Mông đen trong nghệ thuật trang trí, không 

chỉ góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa tộc người mà còn tiếp thu, kế thừa 

những giá trị thẩm mỹ độc đáo.  Trong cuộc sống hiện nay, những sản phẩm 

công nghiệp ngoài tính năng sử dụng còn đòi hỏi phải có tính thẩm mỹ cao. 

Một chiếc bút máy không chỉ viết mà như một sản phẩm trang trí, biểu hiện 

tính cách của chủ nhân. Một chiếc ô tô không những phải an toàn khi vận 

hành mà còn đáp ứng được tính thẩm mỹ cho cộng đồng,... Những sản phẩm 

không đáp ứng được những yêu cầu thị hiếu thẩm mỹ sẽ không và khó bám 

trụ được với thị trường. Không chỉ trong các sản phẩm công nghiệp, ngày nay 

bộ mặt đô thị với các tòa nhà cao tầng cùng với các khối bê tông đồ sộ cũng 

như các mảng kính chiếm một khoảng không gian khá lớn. Việc bỏ quên hay 

không chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ tại những vị trí điểm nhấn của không 

gian đô thị đẩy những đô thị hiện đại trở nên nhàm chán và đơn điệu về mặt 

thẩm mỹ,… 

 Như vậy, trang trí là một ngành nghệ thuật có ảnh hưởng to lớn đến đời 

sống xã hội. Quá trình phát triển nghệ thuật trang trí là một quá trình lâu dài 

có tính lịch sử, tồn tại, ngày càng được nâng cao trong đời sống hiện tại. Đòi 

hỏi sự sáng tạo hết sức rộng rãi nhưng cũng rất khắt khe. Các loại hình trang 

trí ngày một phát triển đa dạng, phong phú, thõa mãn nhu cầu ngày càng cao 

của con người về tư tưởng, tình cảm. 

 Với mục đích của đề tài là nghiên cứu ứng dụng vẻ đẹp của hoa văn 

trang trí trên vải của người H’Mông trong dạy học phân môn trang trí hy vọng 

góp phần vào làm đẹp cuộc sống, giúp cho chúng ta được sống trong một 

không gian nhiều màu sắc, làm cuộc sống trở nên đáng yêu hơn. Việc đưa hoa 

văn đồng bào H’Mông vào dạy học phân môn trang trí phù hợp trong trang trí 

mặt phẳng: hình vuông, tròn, đường diềm, hay vận dụng chúng trong trang trí 

đồ dùng hàng ngày. 
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- Trang trí dạng 2D (hai chiều) gồm trục ngang, dọc. Trang trí thể loại 

này tạo ấn tượng thị giác chuyển động lên xuống, trái phải, thậm chí có thể 

tạo cảm giác về chuyển động lượn, lồi lõm liên tục. 

- Trang trí dạng 3D (ba chiều) gồm chiều ngang, chiều dọc và chiều 

sâu. Trang trí thể loại này tạo nên tính đa chiều, sự liên kết giữa các diện tạo 

nên cảm giác về sự kết nối, chuyển động. 

Để có được một sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, cần có những yếu tố 

sau : 

- Hiểu biết cơ bản về hình họa, nghệ thuật trang trí . 

- Năng lực tư duy sáng tạo . 

- Khiếu thẩm mỹ và hiểu biết về mọi mặt sinh hoạt thực tế. 

- Biết bố cục trên bề mặt phẳng, bố trí các hình khối tạo ra hình dáng. 

Trước khi trang trí sản phẩm cần lưu ý một số yếu tố sau: 

Tạo những khoảng bề mặt to, nhỏ khác nhau, làm sau nổi được họa tiết 

của chủ đề chính. Đặt họa tiết phải tránh xếp những mảng đều nhau và những 

khoảng cách chia ngang nhau giữa họa tiết. Trên một sản phẩm trang trí cần 

đến ba sắc độ đậm nhạt là : sẫm, sáng và màu trung gian. Màu sắc phải hòa 

nhịp với họa tiết đã được cách điệu. Bố cục vững chãi kết hợp với hình dáng 

vui mắt, đơn giản, trang nhã. Hoa văn trang trí chỉ góp phần về nhận thức 

thẩm mỹ. Chính bản thân hình đó được cấu tạo đẹp. Như vậy, vật trang trí và 

họa tiết trang trí phải liên quan chặt chẽ với nhau. Ngoài ra cần phải có phong 

cách phù hợp với sở thích chung . 

2.3. . Một số cách thức khai thác giá trị hoa  ăn trên trang phục người 

H’Mông Đen  ào d y học phân  ôn trang trí 

2.3.2.1. Khai thác giá trị tạo hình hoa văn trên trang phục người H’Mông vào 

phân môn trang trí 

- Chép hoa văn theo một hình thức trang trí cụ thể 

Trong nhóm giải pháp này, chép hoa văn là giai đoạn đầu tiên. Ở bước 

này, học sinh tìm hiểu về cấu trúc của hoa văn mà mình yêu thích (gồm 
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những họa tiết nào tạo nên và theo dạng bố cục gì?). Căn cứ vào việc lựa chọn 

hoa văn mình yêu thích, học sinh chủ động lựa chọn hình thức để trang trí 

như: hình vuông, hình thoi, hình chữ nhật, hình tròn hay đường diềm,… Cùng 

với đó, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu hoa văn này được cách điệu, 

biến thể từ đồ vật nào bên ngoài cuộc sống và chúng có ý nghĩa văn hóa gì đối 

với tộc người.  

Như vậy, để học sinh hoàn thành phần thực hành này phải có sự chuẩn 

bị, tìm hiểu trước ở nhà. Do đó, giáo viên cần hướng dẫn học sinh tìm hiểu 

qua những nguồn thông tin khác nhau, từ sách vở cho đến các trang thông tin 

điện tử, thậm chí là quan sát và liên tưởng để có thể trả lời những nội dung mà 

tiết học đã đặt ra. Cách dạy này khác với trước bởi học sinh không chỉ đơn 

thuần chép hình thức của hoa văn mà còn phải hiểu ý nghĩa tạo hình của hoa 

văn mình chép, từ đấy mới hình thành tư duy thẩm mỹ trong việc tiếp nhận tri 

thức từ bên ngoài. 

- Vận dụng hoa văn trong trang trí một đồ vật theo dạng 2D, 3D 

Đây là bước tiếp theo, sau bước chép một mẫu hoa văn mà mình yêu 

thích. Nói cách khác, bước này là vận dụng hoa văn trên trang phục của đồng 

bào H’Mông đen vào làm đẹp trong cuộc sống, đồng thời hình thành thói 

quen vận dụng những điều đã học ở môn mĩ thuật trong sáng tạo của bản thân 

liên quan đến khía cạnh “học để làm gì?”. Theo đó, tùy theo mẫu hoa văn đã 

lựa chọn chép ở tiết trước, học sinh sẽ sử dụng hoa văn này vào trang trí một 

đồ vật (theo sự lựa chọn của học sinh) cho phù hợp. Lúc này, giáo viên chỉ 

hướng dẫn học sinh lựa chọn cách trang trí sao cho thuận mắt. Ví dụ đối với 

đồ vật chỉ có một diện như cuốn sổ lưu niệm thì nên đặt hoa văn như một 

điểm nhấn, tạo sự hấp dẫn cho người xem. Nếu trang trí một đồ vật đa diện 

như lọ hoa đặt giữa phòng thì có thể hướng dẫn học sinh trang trí theo bố cục 

đường diềm để thuận tiện quan sát ở nhiều hướng,… 
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Mục tiêu của bước này là giúp học sinh có khả năng vận dụng những 

điều đã học trong việc làm đẹp những đồ vật xung quanh mình, hay có thể 

hiểu “học để dùng” chứ không còn “học để biết”. Bước này khá quan trọng 

trong hình thành tư duy ứng dụng, tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt của môn học 

thực hành như mĩ thuật. 

2.3.2.2. Khai thác giá trị văn hóa của hoa văn trên trang phục người H’Mông 

vào phân môn trang trí 

- Tìm hiểu về giá trị văn hóa của hoa văn trên trang phục 

Như đã trình bày, khi chép hoa văn thì cũng là lúc học sinh tìm hiểu về 

giá trị văn hóa của hoa văn mà mình chép. Để có thể thực hiện bước này tốt, 

giáo viên cần chuẩn bị tài liệu, hỏi nghệ nhân tạo mẫu hoa văn của người 

H’Mông Đen để có những hiểu biết nhất định về ý nghĩa của hoa văn đối với 

tộc người. Đây là một nội dung mới, tương đối khó và đòi hỏi sự quyết tâm 

của giáo viên khi muốn thay đổi cách dạy trước đây, cũng như để tạo nên sự 

sinh động, hấp dẫn của bài học.  

Đồng thời, giáo viên cũng cần xây dựng cách thức để giúp học sinh hình 

thành cách tự học, tự khám phá kiến thức nhằm hình thành thói quen tự học 

của học sinh đối với môn học. 

- Thực hành cách tạo hoa văn bằng kĩ thuật trang trí của người H’Mông Đen 

Ở bước này, học sinh sẽ làm quen với cách tạo hoa văn bằng kĩ thuật của 

người H’Mông Đen, từ kĩ thuật in trên vải, ghép vải, thêu,… Tuy nhiên, để 

thuận tiện và phù hợp trong điều kiện thực tế của Trường THCS Tống Văn 

Trân thì chúng tôi chỉ tập trung vào 2 kĩ thuật là in trên vải và ghép vải để tạo 

hoa văn. Ở bước này, giáo viên sẽ mô tả quy trình từng bước thực hiện một 

công đoạn (in trên vải, ghép vải) để học sinh có thể thực hiện trên hoa văn 

mình lựa chọn. Ở bước này, giáo viên có thể sẽ hướng dẫn và học sinh về nhà 

thực hiện, tùy theo thời lượng tổ chức tiết dạy liên quan đến nội dung này. 
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- Vận dụng ý nghĩa văn hóa của hoa văn để thiết kế một mẫu hoa văn có ý 

nghĩa 

Đây là nội dung có tính nâng cao, không bắt buộc học sinh nào cũng 

phải thực hiện. Điều này nằm trong lộ trình thay đổi nội dung và phương pháp 

giáo dục mĩ thuật hiện nay, khi mà ở môn học này không hạn chế khả năng 

của mỗi học sinh mà tùy thuộc vào năng lực của mỗi cá nhân. Nói cách khác 

là tùy vào sự hứng thú, năng lực của học sinh đối với môn học mà đáp ứng 

được từng thang bậc nhất định. Ví dụ với học sinh bình thường thì sẽ chép 

một mẫu hoa văn và trang trí được một đồ vật theo hình thức đơn giản. Nhưng 

với một học sinh có năng khiếu thì vẫn tạo cơ hội để giúp học sinh này phát 

triển khả năng của mình ở những nhóm bài nâng cao, như tạo một mẫu hoa 

văn theo hiểu biết của bản thân. Ở nội dung này, căn cứ vào việc tạo hoa văn 

của đồng bào H’Mông Đen, học sinh quan sát đồ vật, hoa lá, cỏ cây xung 

quanh để cách điệu, tạo hình một mẫu hoa văn mang một ý nghĩa nào đó. 

Như vậy, việc ứng dụng vẻ đẹp tạo hình của hoa văn trên trang phục dân 

tộc H’Mông đen trong dạy học trang trí ở các mức độ từ vừa sức đến sáng tạo, 

và cụ thể ở các phương diện sau: 

Một là, chép hoa văn theo một hình thức trang trí cụ thể. 

Hai là, vận dụng hoa văn trong trang trí một đồ vật theo dạng 2D, 3D. 

Ba là, tìm hiểu về giá trị văn hóa của hoa văn trên trang phục. 

Bốn là, thực hành cách tạo hoa văn bằng kĩ thuật trang trí của người 

H’Mông Đen. 

Năm là, vận dụng ý nghĩa văn hóa của hoa văn để thiết kế một mẫu hoa 

văn có ý nghĩa. 

2.3.2.3. Thiết kế một tiết dạy mẫu thể hiện việc khai thác giá trị tạo hình và 

văn hóa trên hoa văn trang phục dân tộc H’Mông đen 

Để cụ thể hóa những cách thức khai thác vẻ đẹp của hoa văn trên trang 

phục dân tộc H’Mông đen đã đề cập, nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả dạy 
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học trong phân môn trang trí, chúng tôi tiến hành soạn bài giảng chi tiết một 

bài dạy trong phân môn trang trí lớp 8. Thời gian dạy học bài này là 2 tiết và 

chủ đề là “Ứng dụng hoa văn trên trang phục dân tộc H’Mông Đen trong nghệ 

thuật trang trí”. Việc dạy học mỹ thuật theo chủ đề và bố trí 2 tiết ghép là xu 

thế chung trong việc đổi mới dạy học mỹ thuật hiện nay. Việc này đã được 

tiến hành trong dạy học mỹ thuật hiện nay, ở một số trường dạy học theo tài 

liệu Học Mĩ thuật, hay phương pháp dạy mỹ thuật theo dự án của Chính phủ 

Đan Mạch hỗ trợ, triển khai từ năm 2006 đến 2015. 

Tuần 27 

Tiết 31 - 32                                                                              

Ngày soạn: 2/ 4/ 2017  

Ngày dạy 12/4/2017  

CHỦ ĐỀ: Ứng dụng hoa văn trên trang phục dân tộc H’Mông Đen 

trong nghệ thuật trang trí 

I/ MỤC TIÊU:  

1.Kiến thức: 

1.1. Kiến thức t o hình 

- Hiểu được tạo hình hoa văn bằng thủ pháp cách điệu  

- Xây dựng bố cục trong việc sắp xếp họa tiết hoa văn 

1.2. Kiến thức  ăn hóa 

- Hiểu được ý nghĩa của hoa văn trên trang phục của đồng bào H’Mông 

Đen 

- Hiểu được cách xây dựng hoa văn từ những sự vật bên ngoài cuộc sống 

2.Kĩ năng: 

- Biết khai thác những giá trị tạo hình của hoa văn trong trang trí đồ vật 

trong cuộc sống. 

- Biết  cách lựa chọn hình thức bố cục trang trí thích hợp với mỗi dạng 

hoa văn. 

- Sử dụng hoa văn trang trí được một đồ vật. 
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3.Thái độ: 

- Thêm phần yêu quí môn học và trân trọng những giá trị văn hóa của 

đồng bào dân tộc nói chung và của người H’Mông Đen nói riêng 

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

Phương pháp trực quan, vấn đáp, thực hành, đánh giá. 

III/ CHUẨN BỊ: 

       Giáo  iên 

- Một số tranh, ảnh có liên quan đến họa tiết hoa văn trên trang phục 

của đồng bào H’Mông Đen. 

- Một số bài trang trí của học sinh theo các hình thức bố cục như hàng 

lối, đăng đối, tự do,... 

- Tìm hiểu về ý nghĩa của một số hoa văn trên trang phục của đồng bào 

H’Mông Đen. 

- Xây dựng phương án tổ chức quá trình dạy học trên lớp, trong đó bao 

gồm các bước đã xây dựng ở mục 2.4.2.  

- Trao đổi với giáo viên dạy mỹ thuật để hoàn thiện bài giảng. 

        Học sinh 

- Giấy vẽ, bút chì, bút màu,... 

- Tìm hiểu trước về hoa văn trên trang phục theo một số định hướng 

sau: hình thức, màu sắc, cách sắp xếp, ý nghĩa của hoa văn, mối liên 

hệ giữa hoa văn với sự vật bên ngoài cuộc sống,... 

- Chuẩn bị những ý kiến cá nhân để thảo luận nhóm. 

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 

4.1. Tì  hiểu chủ đề (15 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Giáo viên treo những hình ảnh về 

hoa văn trên trang phục người 

- Một số bạn học sinh phát biểu 
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H’Mông Đen để học sinh quan 

sát và đặt câu hỏi: Trong phần 

chuẩn bị của mình, em nào cho 

cả lớp biết hoa văn trên trang 

phục của đồng bào H’Mông Đen 

có đặc điểm gì dễ nhận biết? (về 

hình, màu, cách sắp xếp,...) 

- Căn cứ những ý kiến phát biểu, 

giáo viên cho học sinh tổ chức 

thảo luận. Nội dung thảo luận 

liên quan đến: 

Một là, về hình dáng của hoa văn 

Hai là, về màu sắc của hoa văn 

Ba là, sự sắp xếp hình và màu 

trong hoa văn 

Bốn là, những hoa văn này có 

dạng tương đồng với sự vật nào 

bên ngoài cuộc sống (hay hoa 

văn này là sản phẩm cách điệu từ 

hình gì) 

Lưu ý: giáo viên chỉ tổ chức và 

kiểm soát quá trình học tập của học 

sinh, không đưa ra đáp án cho câu 

hỏi cũng như bắt học sinh phải thực 

hiện theo ý kiến của mình. 

 

 

 

 

- Học sinh chia nhóm thảo luận, 

mỗi nhóm từ 4 – 6 bạn. 

- Căn cứ vào những câu hỏi 

mang tính định hướng, mỗi 

nhóm thảo luận và cử một bạn 

trình bày ý kiến chung của 

nhóm. 

 

4.2. Thực hành (30 phút) 

Sau khi mỗi nhóm trình bày đặc điểm tạo hình của hoa văn trên 
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trang phục người H’Mông Đen, giáo viên cho học sinh lựa chọn một 

mẫu hoa văn để chép ra giấy (khổ A4). 

Trong quá trình học sinh chép hoa văn, giáo viên bao quát và đưa ra 

những gợi ý cho từng tình huống cụ thể, lưu ý học sinh vẽ đúng tinh thần 

của hoa văn để đảm bảo đúng ý nghĩa văn hóa của dạng hoa văn này. 

Kết thúc phần thực hành, giáo viên đặt câu hỏi về ý nghĩa tạo hình 

(được lấy ý tưởng, cách điệu từ vật gì?) và văn hóa của mẫu hoa văn mà 

học sinh đã chép (có ý nghĩa thế nào với cộng đồng người H’Mông 

Đen?). Học sinh căn cứ vào những tìm hiểu, chuẩn bị ở nhà của mình để 

trả lời.   

Giáo viên mời một số học sinh phát biểu. 

4.3. Vận dụng (20 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Căn cứ vào mẫu hoa văn đã 

chép của học sinh, giáo viên mời 

từng học sinh lựa chọn một đồ vật 

để trang trí và hình thức trang trí cho 

phù hợp với bố cục mẫu hoa văn đã 

chép. 

Giáo viên đưa ra những gợi ý 

phù hợp để mỗi học sinh có thể lựa 

chọn cho mình. Ví dụ như đồ vật có 

một diện hay nhiều diện thì nên 

trang trí thế nào cho thuận mặt (lưu 

ý đây chỉ là gợi ý, còn để học sinh 

chủ động lựa chọn). 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể và sự 

chuẩn bị của học sinh để thực 

hiện trên mẫu vật thật hoặc vẽ 

trang trí đồ vật đó ra giấy.  

 

4.4. Sáng t o mở rộng (25 phút) 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Căn cứ vào khả năng của mỗi học 

sinh và việc hoàn thành công việc ở 

mục 4.3., giáo viên cho học sinh tiến 

hành việc sáng tạo mẫu hoa văn, 

trên căn cứ vào một đồ vật, sự vật cụ 

thể. Đây là nội dung mở rộng, không 

yêu cầu tất cả học sinh phải thực 

hiện. 

Trong nội dung này, giáo viên cho 

học sinh xem clip về cách tạo hoa 

văn của người H’Mông Đen, từ việc 

thêu đến in sáp ong, ghép vải,... để 

học sinh tham khảo, có thể tiến hành 

thêm ở nhà (nếu học sinh nào muốn 

tìm hiểu, khám phá). 

Học sinh thực hành ở việc này 

cần tiến hành theo từng bước sau: 

- Nêu ý tưởng tạo hoa văn của 

mình (căn cứ từ mẫu vật thật, 

hay sự tưởng tượng nào đó). 

- Cách điệu mẫu thật bằng 

đường nét, hình kỉ hà,… và sử 

dụng màu sắc có chủ y thế 

nào? 

- Học sinh cũng đề xuất hình 

thức thể hiện hoa văn, tùy theo 

khả năng cá nhân như: vẽ trên 

giấy, tạo khuôn in bằng màu 

nước, hay ghép giấy màu – 

vải,… 

V. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Đánh giá theo tiêu chí nội dung ở 

từng việc: 

+ Ở việc chép hoa văn: có theo 

đúng hoa văn mẫu không (hình 

dáng và màu sắc)? 

+ Ở việc vận dụng trang trí đồ 

vật: việc trang trí có phù hợp 

giữa hoa văn và đồ vật không? 

Từ việc vị trí đặt hoa văn cho đến 

- Đánh giá bài của bản thân  

- Đánh giá bài của bạn lớp 

theo những tiêu chí bên. 
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màu sắc tương quan giữa hoa văn 

và đồ vật trang trí. 

+ Ở việc sáng tạo hoa văn từ mẫu 

vật thật: lối cách điệu có mang 

tinh thần của vật mẫu không? 

Màu sắc có hài hòa và nổi bật bắt 

mắt không? 

- Các mức đánh giá: Hoàn thành 

tốt, hoàn thành và chưa hoàn 

thành.  

2.4. Thực nghiệm 1 số giải pháp ứng dụng hoa văn trên trang phục 

H’Mông đen trong phân môn Trang trí 

 .4.1. Mục tiêu thực nghiệ   

Thực nghiện khoa học (Experiment) là phương pháp quan trọng trong 

nghiên cứu thực tiễn. Qua thực nghiệm, người nghiên cứu chủ động tác động 

vào đối tượng và quá trình diễn biến sự kiện mà đối tượng tham gia, để kiểm 

tra việc phát triển của chúng theo mục tiêu dự kiến của mình. 

Trong nghiên cứu về lý luận và phương pháp dạy học mĩ thuật thì việc 

thực nghiệm sư phạm được dùng khi đã có kết quả nghiên cứu bước đầu và  

cần khẳng định lại cho chắc chắn các kết luận đã được rút ra. Trong quá trình 

này, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá kết quả tác động của những biện pháp đề 

xuất trong nghiên cứu của mình lên nhóm thực nghiệm, để kiểm chứng giữa 

kết quả nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn, trong điều kiện dạy học thực tế ở 

lớp và đối tượng là học sinh cụ thể. 

2.4.2. Thông tin  ề buổi thực nghiệ  

 Bài giảng chủ đề: Ứng dụng hoa văn trên trang phục dân tộc H’Mông 

Đen trong nghệ thuật trang trí. 
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 Lớp thực nghiệm: lớp 8A, Trường THCS Tống Văn Trân, thành phố 

Nam Định. Sĩ số lớp 39 học sinh. Cô giáo Vũ Thị Phương đứng lớp. 

 Thời gian tiến hành thực nghiệm: tiết 31 – 32, ngày 12 tháng 4 năm 

2017. 

 Buổi thực nghiệm có 3 thầy cô giáo dạy mỹ thuật ở Trường THCS Lê 

Đức Thọ, Trường THCS Hàn Thuyên và Trường THCS Trần Đăng Ninh đến 

dự và cùng chia sẻ, nhận định về bài giảng thử nghiệm. 

 .4.3. Kết quả thực nghiệ   

2.4.3.1. Kết quả bài thực hành của học sinh 

Kết quả phần thực hành của học sinh lớp thực nghiệm được thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 3: Kết quả bài thực hành của học sinh lớp 8 A 

 

TT 

 

Nội dung 

Mức độ đánh giá về kỹ năng 

Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 

1 Chép hoa văn 17 22  

2 Vận dụng hoa văn 

trang trí một đồ vật 

15 21 3 

Nội dung sáng tạo hoa văn có 31/ 39 học sinh tham gia 

3 Sáng tạo hoa văn 12 17 2 

Qua kết quả này, chúng ta thấy bài giảng đã được phân hóa thành 3 mức 

độ: 100 % học sinh đạt được (chép hoa văn); và có 2 mức độ cao hơn nhằm 

khuyến khích khả năng vận dụng, sáng tạo của học sinh trong môn học. Qua 

thực nghiệm, chúng ta nhận thấy rằng đa số học sinh hoàn thành được mức 1 

và 2 với 100 % hoàn thành ở mức độ 1 và 90 % hoàn thành ở mức độ 2. Còn 

đến mức độ 3 thì chỉ 29/39 học sinh hoàn thành (chiếm tỉ lệ gần 75% học sinh 

của lớp). Theo đánh giá ban đầu, tỉ lệ này là chấp nhận được trong môn học 

có nhiều yếu tố tác động đến như năng khiếu, sự hứng thú, hoàn cảnh sống, 

điều kiện dạy học,… Ở những bài học sau, chúng tôi sẽ thiết kế bài giảng sao 
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cho học sinh sẽ dần nâng được mức độ hoàn thành qua những bài học, giảm 

dần tỷ lệ không hoàn thành ở mức 2 và tăng sự tích cực tham gia của học sinh 

ở mức độ 3. 

Về thái độ học tập của học sinh: có thể nhận thấy sự tích cực tham gia 

thảo luận của học sinh ở các nhóm. Do chuẩn bị trước và học sinh nhà trường 

có điều kiện để tìm hiểu về nội dung thảo luận trên nhiều trang thông tin điện 

tử nên nhiều ý kiến xây dựng bài khá phong phú và đa dạng. Vì thảo luận 

nhóm nên tạo được một không khí lôi cuốn một số học sinh trước đây ít tham 

gia tích cực vào môn học này. 

2.4.3.2. Đánh giá của giáo viên dự giờ 

Vì đây là 2 tiết học ghép để thực nghiệm một phương pháp dạy học theo 

quy trình mới nên giáo viên dự giờ được phát bài giảng để thuận tiện theo dõi. 

Qua buổi dự giờ, cô Nguyễn Thị Thảo cho biết: “khai thác hoa văn của đồng 

bào dân tộc để dạy trang trí thì đã được thực hiện nhiều rồi, nhưng việc lồng 

ghép tìm hiểu về giá trị tạo hình, văn hóa thông qua tìm hiểu tiết dạy ở phân 

môn trang trí thì khá hấp dẫn. Đặc biệt sự phân hóa học sinh trong một bài 

giảng thì quả là thú vị” [phỏng vấn ngày 12 tháng 4 năm 2017].  

Cô Nguyễn Thanh Lan nói “tôi rất tâm đắc việc cô Phương lồng ghép 

tìm hiểu giá trị văn hóa của một tộc người vào phân môn trang trí, điều này 

làm cho tiết học có ý nghĩa hơn. Cùng với đó, tôi cũng rất thích cách cho học 

sinh vận dụng hoa văn đã học để trang trí, cái mà tôi ấn tượng chính là cho 

học sinh tự lựa chọn hoa văn và đồ vật để trang trí, điều này phù hợp với khả 

năng, sở thích của học sinh. Trước đây mình cứ yêu cầu học sinh phải làm 

theo một kiểu nên nhiều khi cũng hạn chế khả năng sáng tạo của học sinh” 

[phỏng vấn ngày 12 tháng 4 năm 2017].  

Cô Lê Hoài Thương chia sẻ: “qua sự tham gia tích cực của học sinh, tôi 

tin rằng phương pháp dạy học này sẽ có hiệu quả, tuy nhiên, cô Phương nên 

xem lại thời gian cho học sinh sáng tạo mẫu hoa văn mới thì những học sinh 
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làm xong hoạt động 2 mà không tham gia hoạt động 3 sẽ làm gì?” [phỏng vấn 

ngày 12 tháng 4 năm 2017]. 

Một số học sinh khi được hỏi cũng có ý kiến cho rằng theo cách dạy học 

này sẽ tạo sự hứng khởi, hấp dẫn trong giờ học mỹ thuật. Em Trần Công H. 

cho biết: “nội dung 2 trong bài dạy này giúp em khả năng vận dụng vẻ đẹp 

của hoa văn trong trang trí một vật dụng, điều này gắn kiến thức học ở lớp với 

cuộc sống. Nhưng nội dung 3 sẽ khó đối với nhiều bạn trong lớp bởi để có thể 

sáng tạo một mẫu hoa văn thì cần nhiều thời gian và sự quan tâm đến việc 

này”. Em Lưu Minh H. cũng cho biết: “bản thân khá hứng thú với việc 2 

nhưng đến việc 3 thì cũng gặp khó khăn, không phải nhanh chóng mà có thể 

làm được”. 

Như vậy, về cơ bản các ý kiến của giáo viên dự giờ ủng hộ giờ học thực 

nghiệm, từ kết quả bài thực hành của học sinh cho đến quá trình tổ chức hoạt 

động dạy – học trên lớp. Tuy nhiên, việc điều chỉnh và phân bố thời gian cho 

hoạt động trên lớp cần phải điều chỉnh cho phù hợp và tính đến yếu tố không 

đồng đều và khả năng học sinh ở lớp học đại trà như ở Trường THCS Tống 

Văn Trân, trong điều kiện dạy học như hiện nay. Bản thân nội dung 3, sáng 

tạo hoa văn cũng còn khó, cần thêm nhiều thời gian để thực hiện cho đúng ý 

tưởng cá nhân và mục tiêu của bài dạy đề ra.  

Tiểu kết  

Những giá trị văn hóa của các dân tộc anh em là kho tàng vô cùng đa 

dạng, phong phú mà chúng ta có thể khai thác, vận dụng trong nhiều lĩnh vực, 

nhất là trong những hoạt động giáo dục. Việc ứng dụng những giá trị tạo hình 

của hoa văn đồng bào H’Mông Đen trong dạy học phân môn trang trí cũng 

nằm trong cách tiếp cận này. Qua nghiên cứu những giá trị tạo hình trên hoa 

văn của đồng bào H’Mông Đen, luận văn đã cho thấy việc ứng dụng những 

giá trị này vào dạy phân môn trang trí ở bậc THCS là hoàn toàn có khả thi và 

có tính tích cực, đáp ứng được việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục 
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trong thời gian tới. Việc khai thác hoa văn dân tộc trong trong dạy học phân 

môn trang trí ở bậc THCS như thế nào là kết quả nghiên cứu của chương 2, cụ 

thể ở những phương diện sau: Về bố cục; Mô típ hoa văn; Màu sắc hoa văn. 

Để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của việc khai thác vẻ đẹp của hoa văn 

trên trang phục đồng bào dân tộc H’Mông Đen trong dạy học phân môn trang 

trí, chúng tôi cũng đã tiến hành soạn một bài dạy mẫu và tiến hành dạy thực 

nghiệm. Kết quả thực nghiệm kiểm chứng và đánh giá cho thấy những kết quả 

nghiên cứu của luận văn bước đầu có cơ sở, khả thi trong điều kiện dạy học 

thực tiễn trong nhà trường. 
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KẾT LUẬN 

Trong kho tàng văn hóa dân tộc nói chung và nghệ thuật nói riêng, việc 

khai thác những giá trị truyền thống của dân tộc trong nghệ thuật trang trí vô 

cùng phong phú, đa dạng, bởi đó là sự tích lũy những giá trị văn hóa tinh thần 

hàng ngàn đời nay. Qua nhiều năm nghiên cứu và tìm hiểu về những nét văn 

hóa đặc trưng, sự độc đáo trong thể hiện trên trang phục, chúng tôi nhận thấy 

có rất nhiều điều có thể đưa vào dạy học, từ yếu tố tạo hình đến giá trị văn 

hóa. Điều này không chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn của bài học mà còn góp 

phần cần thiết trong việc bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa của tộc 

người, trước bối cảnh cuộc sống hiện đại với các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền 

đang len lỏi vào từng ngõ ngách của xóm núi và nó nhanh chóng tác động làm 

biến đổi đi những giá trị đã được tích lũy qua bao thế hệ. Một thực tế rằng 

rằng hiện nay cuộc sống đã khác nhiều, suy nghĩ của người vùng cao cũng 

thoáng hơn. Thay vì phải dành nhiều thời gian cho quay lanh dệt vải, người 

phụ nữ muốn có bộ trang phục đẹp, chỉ cần xuống chợ, vải nhập ngoại được 

sản xuất hàng loạt theo công nghệ hiện đại do các thương nhân Trung Quốc 

cung ứng bán tràn ngập khắp chợ phiên vùng cao. Từ đó, hình ảnh người phụ 

nữ miệt mài bên khung dệt vải để tạo nên những mẫu hoa văn truyền thống 

cũng ít dần đi. 

Sự kết hợp giữa văn hóa dân tộc và giáo dục đã và đang là hướng đi cần khai 

thác. Trong phạm vi của đề tài này, luận văn đã chứng minh một điều nếu 

chúng ta có cách làm đúng thì thông qua việc dạy phân môn trang trí cho học 

sinh bậc THCS, những chủ nhân tương lai của đất nước, thì việc lồng ghép 

những giá trị văn hóa của tộc người làm cho bài giảng được thêm phong phú, 

cũng như tăng thêm sự hiểu biết về giá trị văn hóa tộc người. Điều này tạo 

nên cảm hứng cho việc sáng tạo, ứng dụng những kiến thức của nhà trường 

vào trong cuộc sống. Việc ứng dụng vẻ đẹp của hoa văn trên trang phục của 

dân tộc H’Mông đen trong dạy học phân môn trang trí được thể hiện ở các nội 
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dung sau: Chép hoa văn theo một hình thức trang trí cụ thể; Vận dụng hoa văn 

trong trang trí một đồ vật theo dạng 2D, 3D; Tìm hiểu về giá trị văn hóa của 

hoa văn trên trang phục; Thực hành cách tạo hoa văn bằng kĩ thuật trang trí 

của người H’Mông Đen; Vận dụng ý nghĩa văn hóa của hoa văn để thiết kế 

một mẫu hoa văn có ý nghĩa. Qua thực nghiệm, kết quả của luận văn bước 

đầu đã xác định hướng đi, cách tiếp cận đúng và chúng tôi hy vọng rằng nội 

dung nghiên cứu này sẽ được hoàn thiện để áp dụng trên diện rộng, không chỉ 

trong phạm vi của Trường THCS Tống Văn Trân, thành phố Nam Định. 

Để những giải pháp trong luận văn có tính khả thi hơn nữa, chúng tôi rất 

mong có được những nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo về vấn đề này, cũng 

như cần có sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý giáo dục ở thành phố 

Nam Định, cho đến Ban Giám hiệu nhà trường ở các mặt sau: 

Một là, chuẩn hóa phòng chức năng dạy học nghệ thuật nói chung, dạy 

học mỹ thuật nói riêng, tạo không gian sáng tạo đích thức, để hoạt động dạy 

học được thuận tiện hơn nữa. 

Hai là, căn cứ vào hoạt động giáo dục cụ thể để xây dựng kế hoạch giáo 

dục cho từng học kỳ, tránh để một chủ đề của môn mỹ thuật kéo dài, gây mất 

tập trung và hứng thú của học sinh. 

Ba là, tạo điều kiện cho giáo viên nhà trường được đi dự giờ, học hỏi 

kinh nghiệm, phương pháp dạy học mới của các trường trên địa bàn, cũng như 

có kế hoạch mua sắm đồ dùng và phương tiện dạy học mỹ thuật, đáp ứng 

được yêu cầu đổi mới cả về nội dung và phương pháp dạy học mỹ thuật như 

hiện nay 
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PHỤ LỤC 1 

Một số hình ảnh của Trường THCS Tống Văn Trân, thành phố Nam Định 

 

Ảnh 1.1. Trường THCS Tống Văn Trân, Tp Nam Định. [Tác giả chụp tháng 4 

năm 2017]. 

 

 

Ảnh 1.2. Lớp học diễn ra thực nghiệm. [Tác giả chụp tháng 4 năm 2017]. 
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PHỤ LỤC 2 

Một số hoa văn trên trang phục của đồng bào H’Mông và H’Mông Đen 

 

 Ảnh 2.1. Hoa văn trên trang phục nữ H’Mông Hoa. [Nguồn: Sưu tầm]. 

 

Ảnh 2.2. Hoa văn trên trang phục trẻ em H’Mông Hoa. [Nguồn: Sưu tầm]. 
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Ảnh 2.3. Hoa văn trên trang phục nữ H’Mông Đen. [Nguồn: Sưu tầm]. 

 

Ảnh 2.4. Hoa văn trên trang phục trẻ em H’Mông Đen. [Nguồn: Sưu tầm]. 



75 

 

Ảnh 2.5. Hoa văn trên trang phục nữ H’Mông Đen. [Nguồn: Sưu tầm]. 

 

 

Ảnh 2.6. Hoa văn trên trang phục nữ H’Mông Đen. [Nguồn: Sưu tầm]. 
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Ảnh 2.7. Mẫu hoa văn trên vải của đồng bào H’Mông. [Nguồn: Sưu tầm]. 

 

Ảnh 2.8. Mẫu hoa văn trên vải của đồng bào H’Mông đen. [Nguồn: Sưu tầm]. 

 

Ảnh 2.9. Mẫu hoa văn trên vải của đồng bào H’Mông đen. [Nguồn: Sưu tầm]. 
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PHỤ LỤC 3 

Một số bài trang trí của học sinh Trường THCS Tống Văn Trân ứng 

dụng vẻ đẹp tạo hình hoa văn trên trang phục của đồng bào dân tộc 

H’Mông Đen 

 

 

Ảnh 3.1. Bài trang trí của học sinh lớp thực nghiệm 

[Tác giả chụp tháng 4 năm 2017]. 

 

 

Ảnh 3.2. Bài trang trí của học sinh lớp thực nghiệm 

[Tác giả chụp tháng 4 năm 2017]. 
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Ảnh 3.3. Bài trang trí của học sinh lớp thực nghiệm 

[Tác giả chụp tháng 4 năm 2017]. 

 

 

Ảnh 3.4. Bài trang trí của học sinh lớp thực nghiệm 

[Tác giả chụp tháng 4 năm 2017]. 

 

Ảnh 3.5. Bài trang trí của học sinh lớp thực nghiệm 

[Tác giả chụp tháng 4 năm 2017]. 

 


