Histoire sommaire de Hội An
Hội An lược sử
Hôi An đã bao lần thay đổi tên trong lich sử. Qua hai chữ «Hội»
và «An» tên nầy gợi ý cho chúng ta nghĩ đến một thành phố
mà mọi người muốn tựu họp và sống an lành. Trước khi đựơc
các chúa Nguyễn cai quảng, vùng đất nầy thuộc về Vương
quốc Chămpa và được phát triển từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 14.
Theo địa hình, nó còn là ngã ba của các con sông đến từ phiá
Bắc (Cổ Cò, Vĩnh Điền) và từ phía nam (Trường Giang) mà các
thuyền bè nhỏ và trung bình thường hay lấy thời đó để ra biển
Đông qua Cửa Đại. Nó còn được xem như là cái nút giao thông
mà thiên nhiên ưu đãi vì nó gần các khu đầm lầy Trà Quế, Trà
Nhiêu, Thị Lai và Cù lao Chàm .Theo các nhà sử gia, Hội An
còn là nơi cung cấp lương thực, vật liệu cho các thành phố
chàm nằm ở thượng lưu như Mỹ Sơn và Trà Kiệu. Hội An còn
được biết dưới cái tên là “Lâm Ấp Phố” mà cửa sông thì vẫn
được gọi là “cửa Đại Chiêm” vì Hội An giữ một vai trò rất quan
trọng trên phương diện kinh tế trong thời kỳ Hội An còn thuộc
về vương quốc Champa. Chính vì vậy Hội An được bao lần nhắc
đến bởi các thương gia Trung Hoa vì họ đến đây để mua muối,
vàng, quế, các vật liệu cần thiết. Hội An lấy tên “Hai Phố” sau
khi Nguyễn Hoàng bổ nhiệm Nguyễn Phúc Nguyên (chúa Sãi)
làm tổng trấn ở Quảng Nam vào năm 1570. Chính trong thời
kỳ nầy Hội An được phát triển mạnh mẽ nhờ có chính sách cởi
mở, nhập cư thích hợp và sáng suốt của các chúa Nguyễn nhất
là biết lợi dụng việc nghiêm cấm của triều đại Minh không cho
các thuyền bè Nhật được cập bến các bờ biển Trung Hoa. Vì
vậy Hội An trở thành nơi mà cấm vận không có hiệu quả chi
cho mấy nhờ có buôn lậu thịnh hành ở các vùng nằm ở phiá
đông của Trung Hoa như Hải Nam, Phước Kiến, Quảng Tây vân
vân … Để tăng trưởng trao đổi hàng hoá với các thuyền bè
người Hoa ở vùng Đông Nam Á (Thái Lan, Mã Lai, Quảng Nam),
shogun Toyotomi cấp giấy phép thông hành có dấu triện đỏ
(shuinjô) cho các thuyền bè Nhật có quyền mậu dịch, thường
được gọi là Châu Ấn thuyền. Lúc đầu, các cuộc trao đổi hàng

hóa thường ở trên thuyền hay là ở nơi mà các thuyền có thể
cập bến, thông thường ở vùng Trà Nhiêu. Nhưng về sau, vì số
lượng hàng hóa càng nhiều, gặp lúc mùa mưa hay là cần sửa
chửa cần thiết khiến các thuyền cần phải đậu lại lâu dài ở Hội
An hơn dự đoán để chờ những lúc thời tiết thuận lợi mà ra khơi
quay về. Trong bối cảnh nầy, mới có sự thành hình của Hội An.
Chính nhở sự dễ dãi và mạnh dạn cho phép “Hoa di ngoại tộc”
định cư mà Hội An trở thành nơi qui tụ dân tứ xứ, có cả các
thuyền bè của châu Âu (Hoà Lan, Anh, Pháp và Bồ Đào Nha)
cùng các tu sĩ công giáo trong đó có cha Đắc Lộ (Alexandre de
de Rhodes), một nguời đóng góp một phần quan trọng vào việc
hình thành chữ quốc ngữ Việt Nam. Dưới thời kỳ cai trị của
chúa Sãi (Nguyễn Phúc Nguyên), Hội An rất được thịnh vượng
và sầm uất với nhiều khu phố (Nhật, Trung Hoa, Hoà Lan vân
vân….) Mỗi cộng đồng có một khu phố riêng tư với các tập
quán của mình và có được một người đại biểu của chính quyền
phụ trách. Hội An trở thành thời đó là một trong những hải
cảng thương mại và trung tâm kinh tế của xứ Đàng Trong và
Đông Nam Á. Trong cuốn Phủ biên tạp lục (1776), nhà học giả
Lê Quí Đôn có miêu tả như sau: Thuyền từ Sơn Nam (Đàng
Ngoài) về chỉ mua được một thứ củ nâu, thuyền từ Thuận Hóa
(Phú Xuân) về cũng chỉ có một thứ là hồ tiêu. Còn từ Quảng
Nam (Hội An) thì hàng hóa không thứ gì không có. Được nổi
tiếng qua các công trình khảo cứu về Hội An, nhà nghiên cứu
Trần Kinh Hoà nhận định rằng chúa Nguyễn Phúc Nguyên là
người có công trạng thành lập Hôi An. Ông dựa trên một đọan
viết trong tờ báo cáo của tu sĩ jésuite Christoforo Borri về các
tôn giáo thời gian ông ở Nam Hà từ 1618 đến 1621. Nhà hàng
hải người Anh William Adams có nhắc đến khu của người Nhật
vào năm 1617. Trong quá khứ, ai cũng nghĩ rằng khu phố Nhật
chỉ nằm vỏn vẹn ở chu vi của đường Trần Phú hiện nay. Nhưng
với các khai quật khảo cổ gần đây, người ta tìm thấy một số
hiện vật bằng gốm được xác định từ thế kỷ 17 (Trung Hoa,
Nhật và Vietnam) thì nó nằm vượt qua khỏi chùa cầu trong khu
vực giới hạn bởi phiá đông của đường Nguyễn Thị Minh khai và

phiá nam của đường Phan Chu Trinh. Chính nhờ vậy người ta
mới ấn định được phạm vi của khu Nhật ở Hội An, nó có phần
rộng hơn dự kiến. Đền Jomyo ở Nagoya còn giữ cho đến hôm
nay một bức tranh vẽ (Giao Chỉ Mậu Dịch Hải Đồ) từ 1640 kể
lại cuộc hành trình của một châu ấn thuyền Nhật từ Nagasaki
đến Hội An sau 40 ngày đi trên biển. Bích họa nầy được đặt
làm ở thời đó bởi một gia đình Nhật Chaya có mặt ở Hội An từ
năm 1615 đến 1624. Số người Nhật định cư bất đầu tăng lên
cùng lúc với Hội An. Ngoài bạc, một thương phẩm mà người dân
Việt rất cần trong việc phát triển kinh tế, Nhật Bản còn cung
cấp vũ khí tối tân để biến Đàng Trong thành nơi nương náu an
toàn để tránh các cuộc tấn công của chúa Trịnh qua sườn đồi
của dãy Hoành Sơn. Không ai biết rỏ lý do của sự giao hảo
thân thiện nầy nhưng có một điều là đầu thế kỷ thứ 17 số dân
di cư người Nhật rất quan trọng cho đến đổi chúa Nguyễn chiêu
mộ một đạo binh người Nhật chiếm đóng ở Cửa Đại vì họ nổi
tiếng rất trung thực và giỏi về phương thức chiến đấu như các
võ sĩ. Có một người Nhật tên Suharto được chúa Sãi yêu mến
nhận làm con nuôi, gọi ông là Đại Lương và phong cho ông
một huy hiệu qúi tộc Hiến Hùng. Sau nầy Đại Luơng không
những là con rể của chúa Sãi mà còn là người quản lý Hội An.
Rất có thể trong thời gian nầy mà chùa cầu được xây cất.
Nhưng sau đó vì thông lệnh của Mạc Phủ (Bakufu) cấm người
dân Nhật xuất ngoại, Suharto buộc lòng cấp tốc trở về Nhật
cùng vợ tức là công chúa Nguyễn Thị Ngọc Khoa mà tên Nhật
là Anio. Sau việc cấm truyền bá đạo công giáo ở Nhật và chính
sách ngược đãi của Nguyễn Phúc Tần (chúa Hiền) với các người
công giáo Nhật và Hoa từ 1664 đến 1665, cộng đồng người
Nhật ở Hội An bất đầu giảm dần. Theo thương gia người Anh
Thomas Bowyer, chỉ còn ở Hội An 4 hay 5 gia đình vào 1695 so
với cộng đồng người Hoa có khoảng chừng 100 gia đình. (BAVH
1920, năm thứ 7, số 2, trang 200). Cùng năm đó trong thời
gian hành trình ở vùng đất chúa Nguyễn, một nhà sư nổi tiếng
Thích Đại Sán có nhắc đến trong nhật ký của ông “Hải ngoại
ký sự” cái cầu của người Nhật đuợc kết thúc với một con đường

của người Hoa tràn đầy các tiệm buôn bán và dọc theo bờ
sông mà chẳng nói chi về sự hiện diện của người Nhật. Mặc dầu
có sự rút lui của người Nhật với chính sách biệt lập của Mạc phủ
Tokugawa ở Nhật Bản, mậu dịch giữa chúa Nguyễn và Nhật
Bản vẫn tiếp tục và không có bị gián đoạn nhờ các tàu Trung
Hoa và Hòa Lan làm trung gian gián tiếp. Cụ thể còn tìm thấy
các hiện vật bằng gốm của Nhật và Vietnam ở thế kỷ thứ 17 ở
các nơi thánh tích của Vietnam và Nagasaki, Sakai, Kyoto của
Nhật Bản. Ngày nay, không còn thấy dấu tích kiến trúc nào của
người Nhật ngoài chùa cầu và vài mộ rải rác ở vùng Cẩm Châu.
Ngược lại với người Nhật, người Hoa biết Hội An từ lâu từ thời
mà vùng nầy còn thuộc về vương quốc Chămpa. Họ đến đây để
mua muối, vàng và quế và để dự trữ củi và nước vì Hội An nằm
trên con đường biển của họ mà họ thường gọi là con đường tơ
lụa trên biển Đông. Người Hoa và người Á Rập hay thường dùng
con đường nầy để dọc theo các bờ biển của Trung Hoa và Đông
Nam Á vào thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên. Trước khi ở Hội An,
thường thấy một số ít thương gia Hoa định cư ở nhánh sông
Thu Bổn hay ở bến cảng Trà Nhiêu hay là cửa sông Thanh Hà.
Trước sự đe dọa thường xuyên của các cướp biển người Nhật
dọc theo bờ biển Trung Hoa đến đảo Hải Nam, các vua chúa
nhà Minh mới ra chỉ thị vào năm 1433 cấm các cuộc giao tiếp
đường biển chỉ trừ Đông Nam Á. Đó là chính sách hải cấm với
khẩu hiệu là “Thốn Bản Bất Hạ Hải” áp dụng với Nhật Bản. Tuy
nhiên người Hoa vẫn cần dùng các thương phẩm cần thiết nên
họ phải tìm ở Đông Nam Á nhất là ở Hội An. Có hai biến cố
quan trọng về sau, vào giữa thế kỷ 17 khiến cộng đồng người
Hoa trở thành yếu tố chính ở Hội An. Đó là sự sụp đổ triều đại
nhà Minh khiến có một cuộc di tản và định cư đáng kể của
người Hoa ở Việtnam (luôn cả ở Hội An). Rồi vào năm 1679, có
nhiều thuyền của thành phần theo nhà Minh đến Đà Nẵng và
Hội An. Để tránh sự đối đầu có thể xảy ra với 3000 quân lính
được trang bị vũ khí đầy đủ và 50 chiếc thuyền của các thành
phần theo nhà Minh do 2 tướng Dương Ngạn Địch và Hoàng
Tiến chỉ huy và mở rộng thêm bờ cỏi Vietnam với những vùng

đất hoang vu ở Chân Lạp (Cao Miên), chúa Hiền (Nguyễn Phúc
Tần) rát khéo léo và khôn ngoan đề nghị họ nên định cư ở
vùng Nam Bộ (Mỹ Tho, Thủy Chân Lạp) và cho phép họ thành
lập các làng Minh Hương để tưởng nhớ triều đại Minh và giúp họ
phấn khởi trong việc định cư. Từ đó các thương gia người Hoa
bất đầu thay thế người Nhật bằng cách mua lại nhà cửa và đất
đai của họ. Đến từ năm vùng ở miền nam Trung Hoa: Quảng
Đông, Triều Châu, Phúc kiến, Hải Nam, Gia Ứng, người Hoa giữ
vai trò trọng yếu về kinh tế ở Hội An. Hội An không còn ý nghĩa
Hai Phố vì phố Nhật không còn nửa. Từ đó, chỉ gọi Hội An là
Hải Phố có nghĩa là Phố ở biển hay là Hoa Phố (phố của ngườ i
Hoa). Có lẽ một trong hai tên nầy mà các cha cố đạo Âu Châu
phát âm ra không rỏ mà thành Faifo. Tên nầy được giữ đến
thời kỳ Pháp thuộc. Hội An có phần may mắn không bị tàn phá
trong thời chiến tranh Vietnam. Nhờ thế Hội An còn giữ được
nguyên vẹn một số nhà cổ khiến tạo một niềm vui không ít cho
du khách Viêt và ngoại quốc. Sức thu hút của nó ở chổ là làm
du khách tìm lại được trong những giây phút tham quan lịch
sử qua dòng thời gian.
Đặng Anh Tuấn
Tài liệu tham khảo
Hội An. Nguyễn Văn Xuân. Nhà Xuât Bản Đà Nẵng 2000
Hội An Di Sản Văn Hóa thế giới Nhà Xuất Bản Thời Đại Hànội
World Heritage Hội An Exposition October 2000. 80th
anniversary of Showa Women ‘s University.
Patrimoine mondial du Vietnam. Edition Thế giới
Hôi An. Hữu Ngọc-Lady Borton. Editeur Thế Giới……

