
85

VAØI NEÙT VEÀ ÑIEÁM SAØN 
TAÏI XAÕ CAÙT QUEÁ (HOAØI ÑÖÙC, HAØ NOÄI)

Hoàng Văn Khoán, Nguyễn Thị Thắm*

Cát Quế là một xã mang tên hợp nhất của hai làng Cát Ngòi và Quế Dương. Xã Cát 
Quế nằm cạnh sông Đáy thuộc huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội. Phía bắc giáp xã Dương 
Liễu, phía tây giáp huyện Quốc Oai, phía nam giáp xã Yên Sở, phía đông giáp xã Đức 
Giang. Xã có diện tích 4,24km2, số dân là 13.260 người.

1. Điếm sàn
Ở nước ta có các điếm khác nhau về chức năng như điếm canh đê, điếm nghỉ chân 

cạnh đường quốc lộ, điếm chuyền thư, điếm báo giặc, báo cướp, điếm mục đồng... Khác 
với các điếm nói trên, ở xã Cát Quế, điếm sàn là điếm có sàn mang chức năng thờ cúng, 
có ý nghĩa tâm linh. 

* Trường ĐH KHXH và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Điếm xóm Bùi Trung
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Xã Cát Quế hiện còn 17 điếm được phân bố theo xóm như sau:
- Điếm xóm Đông
- Điếm xóm Huyện
- Điếm xóm Huyện Ngoại
- Điếm xóm nội
- Điếm xóm Bùi Đông
- Điếm xóm Vắng Trên
- Điếm xóm Bùi Trung (Bùi Tre)
- Điếm xóm Đọ Trong
- Điếm xóm Đọ Ngoài
- Điếm xóm Vắng Dưới
- Điếm xóm Đồng Ngoài
- Điếm xóm Đồng Trong
- Điếm xóm Mới
- Điếm xóm Lẻ
- Điếm xóm Chùa
- Điếm xóm Quê
- Điếm xóm Bùi Tây
13 điếm đầu có lát sàn bằng gỗ, 4 điếm còn lại được xây mới hoàn toàn bằng các 

vật liệu hiện đại và không có sàn.
1.1. Vị trí của điếm sàn
Các điếm sàn thường được dựng ở đầu xóm, cuối xóm hoặc giữa xóm, nơi có 

đường đi lại thuận lợi.
Điếm sàn thường có hướng nam, đông nam. Một số điếm quay về hướng đông, 

hướng tây do làng mở các con đường mới nên khi trùng tu các cụ điều chỉnh hướng để 
phù hợp với cảnh quan.

Trước đây, ở mỗi điếm 
thường có một giếng nước để lấy 
nước thờ cúng. Do tác động của 
quá trình đô thị hóa nên khuôn 
viên của điếm bị thu hẹp. Hiện 
nay những giếng nước đó hoặc 
đã thuộc về địa phận nhà dân, 
hoặc bị san lấp đi, hoặc bị sụt 
lún. Hiện tại có một số điếm đã 
tiến hành xây lại giếng ở đúng 
vị trí đã bị san lấp trước đó.

Giếng nước xóm Đông
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Phần hậu cung có một kho nhỏ để chứa các đồ tế lễ, vào dịp lễ mới đưa ra. Kho hiện 
còn bảo tồn ở một số điếm, đại bộ phận không còn mà chỉ để lại những vết tích.

Điếm sàn nằm trong khu vực dân ở, được mọi người trân trọng, gìn giữ sạch sẽ.
Điếm sàn là một không gian mở, không có hàng rào, tường bao bao bọc. Mọi người 

có thể vào điếm từ mọi hướng. Đó là đặc điểm của một công trình kiến trúc không muốn 
tách biệt với thế giới xung quanh.

Mười ba điếm sàn về mặt kiến trúc gần giống nhau. Vật liệu kiến trúc có đôi chút 
khác nhau. Có điếm lấy cây dừa làm cột, có điếm lại lấy bằng gỗ xoan, gỗ mít và các vật 
liệu tre. Trên mái trước đây được lợp bằng rơm rạ, nay đều lợp bằng ngói.

Về mặt kiến trúc, các điếm cơ bản là giống nhau. Chúng tôi xin miêu tả chi tiết 
dưới đây điếm xóm Đông làm ví dụ.

1.2. Kiến trúc điếm sàn (điếm xóm Đông)
1.2.1. Mặt bằng kiến trúc
Mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật. Cạnh ngắn là 4m, cạnh dài gần 7,00m, diện tích 

là 28m2. Trên đó có 4 hàng cột, mỗi hàng 4 cột, tổng cộng là 16 cột tạo thành một gian 
hai chái 4 vì. Trên cạnh dài, khoảng cách giữa 2 cột cái là 2,52m, khoảng cách từ cột cái 
ra cột quân là 2,19m. Trên cạnh ngắn, khoảng cách giữa 2 cột cái là 1,54m, khoảng cách 
từ cột cái ra cột quân là 1,23m. 

Điếm xóm Đông
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1.2.2. Mặt đứng - liên kết ngang - kết cấu của 1 vì kèo
Mỗi vì có 2 cột quân, 2 cột cái, không có cột hiên. Cột quân cao 2,35m, cột cái cao 

3,4m. Từ cột quân trước là một xà chạy xuyên qua 2 cột cái ra cột quân phía sau. Xà 
nách và xà lòng không tách riêng. Trên 2 cột cái là một câu đầu nối nhau có hình hơi 
vòng cung. Trên câu đầu là 2 cột trốn, đầu 2 cột trốn nối với nhau bằng một tấm ván 
rộng kê thượng lương. Kết nối từ thượng lương xuống đầu mái là 2 kèo chuyền. Cả 2 
bên trước sau giống nhau. Chiều cao từ mặt nền lên nóc điếm là 4,30m. Chân cột được 
lát 2 hòn đá hay ốp xi măng để cố định cột.

Sàn làm bằng gỗ. Sàn ở gian giữa có 2 cấp. Từ mặt nền lên cấp sàn đầu tiên là 
35cm, từ cấp sàn thứ nhất lên cấp sàn thứ hai là 25cm. Từ mặt nền lên sàn 2 bên chái là 
55cm. Nền cao 75cm và có bậc lên xuống.

1.2.3. Liên kết dọc
Trên mái kết nối các vì là một thượng lương. Từ thượng lương xuống mái là các 

hoành bằng gỗ nối 4 vì với nhau. Có 9 hoành được bố trí thượng tam hạ tam. Về phương 
diện phong thủy tính theo sinh, lão, bệnh, tử thì tử không được rơi vào đầu cột. Bắt đầu 
từ thượng lương là sinh và trên đầu cột cái, cột quân đều là sinh. 

Trên các hoành có một dãy rui bằng tre. Đặt trên các hoành là các mè nằm ngang 
để cố định rui dọc. Ngói được lợp trên rui.

Mặt bằng Điếm xóm Đông
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Gian giữa từ cột cái ra cột quân phía sau là một khám thờ được làm cao gần như 
treo lên, có cửa lùa luôn luôn mở. Trong khám thờ đặt bài vị, đèn hương. Ngoài ra, một 
số điếm còn có một ban thờ phụ ở bên chái để tưởng nhớ người đã hiến đất hoặc quyên 
tiền để xây dựng điếm.

2. Nhận xét và kết luận
2.1. Về mặt kiến trúc
Điếm sàn có kiến trúc đơn giản, các cấu kiện không có chỗ nào chạm trổ hay điêu 

khắc gì. Về mặt kết cấu đảm bảo sự bền vững cho một công trình. Sàn để ngồi, nhưng về 
mặt kiến trúc, sàn làm cho bộ khung của điếm trở nên vững chắc, cố định các cột không 
bị xê dịch, vừa làm nơi cư dân hội họp.

2.2. Chức năng và công dụng
2.2.1. Chức năng thờ cúng
Điếm sàn có nét giống Đình nhưng phạm vi hẹp hơn. Điếm là của riêng một xóm 

và thờ Thổ công xóm đó, một vị thần bảo hộ cho dân được yên bình, làm ăn phát đạt. 
Đây là một chỗ dựa tinh thần không thể thiếu của cộng đồng cư dân nơi đây. Về 

ngày lễ cúng thổ công thì mỗi xóm có một ngày riêng. Mọi người góp công, góp của 
tổ chức tế lễ, thể hiện sự biết ơn với Thần đã che chở và cầu mong sự phù hộ độ trì của 

Liên kết ngang của Điếm xóm Đông
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Thần. Thổ công là thần bảo hộ dân làng, mà các kỳ lễ hội là một sợi dây liên kết mọi 
người trong xóm với nhau, tạo nên tính cộng cảm cộng mệnh vô cùng sâu sắc.

2.2.2. Chức năng văn hóa
Ngoài ra, điếm còn là nơi sinh hoạt văn hóa. Tết Nguyên Đán, rằm tháng Giêng, 

Trung thu hay cúng cơm mới là những dịp gắn kết cộng đồng dân cư rất cao. Điếm còn 
là nơi quen thuộc của các cụ cao tuổi trong xóm chơi đánh cờ, hay là địa điểm quen 
thuộc của lũ trẻ trong xóm với những trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây...

2.2.3. Trụ sở hành chính
Điếm sàn như một cơ quan bán hành chính, là nơi bàn bạc các công việc chung của 

xóm, quản lý nhân sự về các đinh trong xóm.
2.3. Nguồn gốc và niên đại
Vì đây là một đề tài còn mới, chưa được ai nghiên cứu, cộng với tài liệu thư tịch cổ 

hoàn toàn không còn nên việc xác định niên đại của điếm là vô cùng khó khăn.
Theo các cụ cao tuổi trong làng kể lại, cách đây khoảng 300 năm, có một nhóm 

người nguồn gốc Việt-Mường di cư từ Hòa Bình xuống định cư tại đây. Ngay khi tới 
vùng đất mới, nhóm người này đã tìm một chỗ dựa về tinh thần. Vì vậy, họ dựng lên 
những ngôi điếm sàn để đáp ứng nhu cầu đó. Chúng tôi thấy phần nào có lý, vì phần lát 
sàn là truyền thống có ở đình làng Việt, nhưng lại khá giống với phần lát sàn của nhà 
sàn người Mường ở Hòa Bình là có 2 cấp. 

 Ở mỗi điếm sàn có một chiếc cồng riêng để dùng vào các công việc chung của 
xóm. Cồng là một loại nhạc cụ được dùng phổ biến ở các dân tộc Việt Nam, từ miền 
núi đến đồng bằng. Ở Tây Nguyên dùng cồng và chiêng trong múa hát. Ở người Việt 
dùng trống và chiêng (trống đánh chiêng ì) trong tế lễ. Để loan báo thông tin, người 
Việt dùng cái mõ (Mộc đạc vang lừng trong mấy cõi/Kim thang chuyển động khắp 
nơi nơi/Trẻ già trai gái đều nghe hiệu/Làng nước ai ai cũng cứ lời). Người Mường 
thì dùng chiêng như là giọng của cha, dùng cồng như là giọng của mẹ. Cồng của 
người Mường có 3 chức năng chính. Thứ nhất, trong các dịp lễ tết, giỗ chạp, con cháu 
thường dùng cồng để “gọi” hồn ông bà tổ tiên về đoàn tụ với con cháu. Thứ hai, đánh 
cồng là để triệu hồi hội săn. Thứ ba, cồng được dùng để loan báo thông tin cho người 
dân ở trong bản, ở đây, cồng có chức năng tương tự như cái mõ ở người Việt để loan 
báo thông tin. Cồng người Mường có đặc trưng ở giữa núm nổi lên để đánh, khi đánh 
thì âm vang lan thành tia. Trên cồng có 4 vòng tia trong và 1 vòng tia ngoài. Cồng 
điếm ở xã Cát Quế là cồng của người Mường, khác hẳn cồng chiêng Tây Nguyên và 
mõ của người Việt ở đồng bằng. 

Theo cuốn sách Các dân tộc ở Việt Nam - Cách dùng họ và đặt tên của tác giả 
Nguyễn Khôi, dân tộc Mường có 4 dòng họ lớn là Đinh, Quách, Bạch, Hà; ngoài ra còn 
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có một số họ khác như Bùi, Lê, Phạm, Phùng... Hiện ở xã Cát Quế, có một số chi họ 
được cho là có nguồn gốc từ các họ của người Mường. Ví dụ, chi họ Bùi như ông Bùi 
Xuân Dũng - trưởng chi họ Bùi; chi họ Lê như ông Lê Duy Thỉnh - trưởng chi họ Lê; 
chi họ Phạm như ông Phạm Thọ - trưởng chi họ Phạm...

Dựa vào những đặc điểm đã nêu ở trên, chúng tôi giả thiết nguồn gốc của điếm sàn 
có nguồn gốc từ người Mường ở Hòa Bình.

Hiện nay, ở xã Cát Quế không còn một di tích nào có niên đại cụ thể, duy chỉ có 
Đình Cát Quế, nằm ở trung tâm làng, có một tấm bia rất mờ nhưng còn có thể đọc được 
niên hiệu Chính Hòa (1680-1705). Trong Đình còn có vết tích sàn là các lỗ mộng còn 
sót lại. Dựa vào đó, chúng tôi cho rằng, các điếm sàn ở Cát Quế không thể có trước tuổi 
của Đình, mà có thể muộn hơn, vào khoảng cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18.

2.4. Kết luận
Theo chúng tôi, đây là một công trình có kiến trúc thờ cúng đặc biệt. Trong cuốn 

Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam của Giáo sư Ngô Huy Quỳnh và các sách về lịch sử 
kiến trúc Việt Nam cũng chưa có ai đề cập đến loại hình điếm sàn này. Đây là một loại 
hình văn hóa vật chất mang tính tâm linh cần được bảo tồn.

SOME FEATURES OF FLOORED WATCH-HOUSES 
IN CÁT QUẾ COMMUNE (HOÀI ĐỨC DISTRICT, HÀ NỘI PROVINCE)

Hoàng Văn Khoán, Nguyễn Thị Thắm 

In Vietnam, traditional watch-houses have been used for many different 
purposes, such as for guarding dykes, rest, guarding village and so forth However, in 
this article, the authors aim to make some notes on the floored watch-houses in Cát 
Quế commune, Hoài Đức district, Hanoi. Following this, the common features of 17 
watch-houses in the commune have been generalized, especially their architectural 
structures, which seem to be quite simple and easily built. The wooden floor is the 
most noticeable sign of these houses. The watch-houses are used for worshiping 
and as communal houses for local people. The floored watch houses could have 
been originated from the Mường people in Hòa Bình since the late 17th century to 
early 18th century.


