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Như bao đình làng khác của người 
Việt, đình làng của các làng xã ở Hội An 
được tạo lập nên như là một thiết chế văn 
hóa - tín ngưỡng với ba chức năng cơ 
bản đó là tín ngưỡng, hành chính, văn 
hóa. Với chức năng tín ngưỡng thì đình 
làng là nơi thờ cúng những bậc tiền hiền, 
hậu hiền và những vị thần bảo hộ của 
làng được triều đình sắc phong ban tự. 
Bên cạnh đó, ngày xưa đình làng còn là 
trụ sở hành chính, nơi mà mọi công việc 
về hành chính của làng đều được tiến 
hành ở đó. Từ việc xét xử các vụ tranh 
chấp, phạt vạ, khao vọng, đến việc thu tô 
thuế, suất lính, phu phen hầu như đều 
diễn ra tại đây. Chủ thể tiến hành các 
hoạt động hành chính ở đình làng là các 
vị Chánh tổng, Phó tổng, Lý trưởng, Phó 
lý và các viên quan của Hội đồng hương 
chính, kì mục, ngũ hương, trùm, thủ…. 
Về chức năng văn hóa thì đình làng 
chính là trung tâm sinh hoạt văn hóa của 
cả làng, là nơi diễn ra các hoạt động lễ 
hội, đình đám hội hè. 

Trước đây, các ngôi đình làng nổi 
tiếng ở Hội An đều có quy mô xây dựng 
một cách đồ sộ với tòa chính có kết cấu 3 
gian 3 chái (tam gian nhị hạ), có tiền 
đường và hậu tẩm. Hai bên tả hữu đều có 

nhà Đông, Tây và một số công trình phụ 
trợ. Những ngôi đình nổi tiếng ở Hội An 
phải kể đến như đình Thanh Đông, đình 
Cẩm Phô, đình Thanh Hà, đình đá An 
Bàng… Bên cạnh đó, các làng còn kiến 
tạo nhiều ngôi đình ấp như đình ấp Xuân 
Lâm, Tu Lễ, Xuyên Trung… (ở Cẩm 
Phô); đình ấp An Bang, Cồn Động…(ở 
Thanh Hà); đình ấp Thanh Tây, Thanh 
Nam, Cây Giá……(ở Thanh 
Châu)…Nhưng rất tiếc trải qua các cuộc 
chiến tranh nhiều ngôi đình đã bị hủy 
hoại hoàn toàn, chỉ còn nền móng và một 
ít cấu kiện như đình Thanh Đông, đình 
đá An Bàng… 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố 
Hội An hiện còn khoảng hơn 20 ngôi 
đình, trong đó một số đình làng vẫn còn 
lưu giữ được nhiều tài liệu Hán - Nôm. 
Đây chính là di sản quý giá phần nào đã 
được phản ánh việc dựng làng lập xã, 
quy dân lập ấp cũng như sinh hoạt văn 
hóa, tín ngưỡng của các làng xã ở Hội 
An trong nhiều thế kỷ trước đây. 

 Di sản tư liệu Hán - Nôm trong các 
đình làng ở Hội An bao gồm các loại chủ 
yếu như sắc phong, văn bia, hoành phi - 
câu đối, địa bộ, khế ước… 

DI SẢN HÁN NÔM  
TRONG CÁC ĐÌNH LÀNG Ở HỘI AN 

Tống Quốc Hưng 
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*Sắc phong: Sắc phong là một thể 
loại văn bản quan trọng trong hệ thống 
văn bản Hán - Nôm. Bản thân nó quan 
trọng bởi loại văn bản này không chỉ 
được viết trên chất liệu giấy đặc biệt, có 
giá trị thẩm mỹ cao mà sắc phong còn 
thể hiện quyền uy của các triều đại 
phong kiến đối với người dân và cả thần 
thánh. Chính vì vậy mà sắc phong còn 
gắn liền với tập tục, tín ngưỡng của cả 
cộng đồng làng, xã và là niềm tự hào của 
các địa phương cũng như các gia tộc, cá 
nhân được triều đình ban sắc phong. 

Qua điều tra, khảo sát về tư liệu 
Hán - Nôm trong các đình làng ở Hội An 
chúng tôi nhận thấy sắc phong ở Hội An 
thường gồm hai loại chính, một loại sắc 
phong cho những người có công trạng 
với nước nhà, phong tặng, thăng thụ 
phẩm hàm. Loại sắc này tương đối ít, 
loại sắc phổ biến hơn là sắc phong cho 
chư thần ở đình làng, công trình tín 
ngưỡng. 

Dưới thời quân chủ, vào các dịp 
đăng cơ lên ngôi hoặc các dịp khánh 
điển, mừng đại thọ… nhà nước phong 
kiến thường ban sắc cho các đình làng 

cho phép thờ những vị thần có công 
“giúp nước cứu dân - hộ quốc tý dân” 
như Đại Càn quốc gia Nam Hải tứ vị 
thánh nương, Thiên Y A Na Diễn phi 
chúa ngọc, Bạch Mã thái giám thượng 
đẳng thần, Ngũ Hành tiên nương, Thành 
Hoàng tôn thần…. Sau khi sắc phong 
được ban xuống, các làng xã phải làm lễ 
tiếp về vái lạy tại đình làng và cử một 
chức sắc trong làng chuyên trông coi giữ 
gìn, vị đó chính là ông Thủ sắc. Hàng 
năm vào các dịp đại tế của làng thì có lễ 
rước sắc - thỉnh sắc đưa đến đình để làm 
lễ tế. Ngoài ra, tùy vào lệ định hay căn 
cứ vào bẩm tấu của các địa phương triều 
đình còn ban thêm nhiều sắc phong gia 
tặng mỹ tự cho chư thần. 

Hiện nay, ở Hội An chỉ có 5 ngôi 
đình làng còn giữ được các sắc phong đó 
là Minh Hương tụy tiên đường, đình 
Cẩm Phô, đình Sơn Phong, đình Ông Voi 
và đình Sơn Phô. Tuy nhiên, để đảm bảo 
trong việc xử lý, bảo quản một số sắc 
phong được đưa về trưng bày tại Bảo 
tàng Lịch sử - Văn hóa Hội An và lưu 
giữ tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di 
sản Văn hóa. 
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Trong số những sắc phong hiện tồn, 

sắc có niên đại sớm nhất là vào năm Gia 
Long thứ 2 (1803), sắc cho Thành Đức 
Hầu Lý Đại Thành, người xã Minh 
Hương, Quảng Nam. Sắc bằng vải lụa, 
viết mực tàu, ấn “Phong tặng chi bửu”. 
Những sắc phong còn lại có khung niên 
đại từ thời Minh Mạng đến Bảo Đại. 

* Hoành phi, câu đối, xà cò: 
Hầu hết các đình làng ở Hội An đều 

có nhiều liễn đối, hoành phi, câu chữ... 
Những câu chữ này không chỉ để tôn 
vinh vẻ tôn nghiêm, vẻ đẹp của từng 
ngôi đình mà bản thân chúng còn chứa 
đựng nhiều thông tin quan trọng để 
nghiên cứu về di tích nói riêng và lịch sử 
- văn hóa nói chung. Đặc biệt, nhiều liễn 
đối, hoành phi trong các ngôi đình ở Hội 
An được các nhân vật nổi tiếng soạn ra 
và đề bút, trong số đó có cả ngự bút của 
Minh vương Nguyễn Phúc Chu và nhiều 
danh sĩ khác. 

Liễn đối, hoành phi trong các đình 
làng được thể hiện bằng nhiều hình thức 
như chạm gỗ, khắc đá, đắp nổi, kẻ, vẽ... 
với các thể thư pháp như chân, thảo, lệ, 
triện. Thể chữ được dùng chủ yếu là thể 
chân (khải thư). Hiện nay, bức hoành phi 
có niên đại sớm nhất là bức “Cứu thế độ 
nhân ” ở Đình Sơn Phong có niên đại là 
“Vĩnh Thịnh thập nhất niên” (1715), 
hoành phi có niên đại muộn nhất là bức 
“Phổ đồng nhân” cũng ở Đình Sơn 
Phong có niên đại là “Bảo Đại thập cửu 
niên” (1944). 

Đa số các liễn đối, hoành phi có ghi 
niên đại của các triều đại phong kiến của 
Việt Nam như: Gia Long (1802 - 1819); 
Minh Mạng (1820 - 1840); Thiệu Trị 

(1841 - 1847); Tự Đức (1848 - 1883); 
Duy Tân (1907 - 1916); Khải Định (1916 
- 1925); Và các liễn đối, hoành phi có 
ghi niên đại của các triều đại phong kiến 
Trung Quốc như: Càn Long (1736-
1795); Gia Khánh (1796-1820); Đạo 
Quang (1821-1850); Hàm Phong (1851-
1862); Đồng Trị (1862-1875); Quang Tự 
(1875-1909). Ngoài ra, có rất nhiều liễn 
đối, hoành phi ghi niên đại là Long Phi 
hoặc ghi bằng Can chi nên không thể xác 
định niên đại cụ thể được. 

Nhìn chung câu hoành phi, đối liễn 
ở đình làng đều có nội dung ca tụng các 
vị thần, thánh và những bậc tiền nhân đã 
có công lao đối với làng xã; đồng thời 
thông qua đó họ gởi gắm những cầu 
mong, ước nguyện của cộng đồng cư 
dân, làng xã về một cuộc sống bình an, 
hạnh phúc, mưa thuận gió hòa... Khá 
nhiều câu còn mang nội dung giáo dục 
để lại cho các thế hệ mai sau phải giữ 
trọn đạo làm người, phải cố gắng rèn 
luyện tài đức, đem tài ra giúp nước, giúp 
làng theo tôn chỉ “ích quốc lợi dân”. Nếu 
người nào làm được những điều vinh 
hiển cho làng xã thì sau khi chết sẽ được 
cộng đồng ghi ơn mãi mãi, sẽ được thờ 
tự là phúc thần, thành hoàng... hàng năm 
đều được hưởng tế tự.  

Bên cạnh những bức hoành phi đại 
tự, những câu đối sơn son thếp vàng thì 
những cây xà cò được gắn trên nóc đình 
cũng là những tư liệu Hán Nôm quý giá. 
Bản thân những thanh xà này đã lưu lại 
những niên đại xây dựng, niên đại trùng 
tu, cũng như những ai đã đứng ra xây 
dựng, trùng tu - tu bổ các ngôi đình làng. 

Ngoài ra, những dòng đề lạc khoản 
trên các liễn đối, hoành phi còn chứa 

Tống Quốc Hưng                                                Di sản Hán Nôm trong các đình làng ở Hội An  

 
 



Th«ng tin nghiªn cøu B¶o tån Di s¶n      Sè 02(34)–2016 

 
đựng nhiều nội dung quan trọng khác về 
lịch sử, liên quan đến các nhân vật lịch 
sử, các làng xã, các tộc họ... Điển hình 
như bức hoành “Độ thế cứu nhân” ở 
Đình Sơn Phong có lạc khoản ghi là 
“Vĩnh Thịnh thập nhất niên... Quốc Chúa 
Thiên Túng Đạo Nhân ngự bút”. Nội 
dung lạc khoản cho chúng ta biết bức 
hoành này do Minh Vương Nguyễn Phúc 
Chu ngự đề, ban tặng vào năm Vĩnh 
Thịnh thứ 11 (1715); hay bức hoành 
“Hội An tiên từ” ở Đình Tiền hiền Hội 
An có lạc khoản đề là “Bảo Đại thập 
nhất niên, bổn phường trùng tu”. Nội 
dung lạc khoản cho chúng ta biết vào 
thời Bảo Đại, Hội An xã được gọi là Hội 
An phường...  

* Đinh bạ (sổ đinh): Đinh bạ là sổ 
ghi chép dân đinh trong làng xã, được 
viết trên giấy dó, đóng thành tập, có 
đóng ấn triện của quan phủ và nhiều 
kiềm ấn của quan sở tại. Niên đại sớm 
nhất của đinh bạ tìm thấy ở Hội An là 
vào năm Cảnh Hưng thứ 5 (1744). Trong 
đó, đáng lưu ý là trong các sổ đinh của 
làng Minh Hương còn ghi chép khá kỹ 
về tên tuổi, nguyên quán, nghề nghiệp, 
thuế khóa của những người Minh di nhập 
sang xã Minh Hương của thương cảng 
Hội An. Từ những thông tin trong các sổ 
đinh phần nào giúp chúng ta có thể hình 
dung được tình hình dân cư của mỗi làng 
xã cũng như vấn đề định cư, di cư, nhập 
cư của cư dân khác từ các tỉnh thành lân 
cận, thậm chí là ngoại kiều đến làm ăn, 
sinh sống tại Hội An. 

* Điền bạ (sổ điền, địa bạ): là sổ 
bộ ghi chép về đất đai, ruộng đất, kê khai 
điền thổ… của các làng xã. Điền bạ cũng 
được ghi chép trên giấy dó, đóng thành 

tập, có ấn của quan phủ và kiềm ký, tín 
ký của các quan chức sở tại. Niên đại 
sớm nhất của điền bạ được tìm thấy ở 
Hội An cũng vào thời Cảnh Hưng nhà 
hậu Lê, số còn lại chủ yếu tập trung từ 
thời Minh Mạng đến thời Bảo Đại. Trong 
đó, một số bộ ghi niên đại của triều Tây 
Sơn như Thái Đức, Quang Trung. Hiện 
nay, số lượng địa bạ của các làng xã ở 
Hội An không còn nhiều, chỉ còn một số 
bộ tương đối hoàn chỉnh như sổ bộ của 
của các làng xã Minh Hương, Cẩm Phô, 
Xuân Mỹ, An Mỹ và đảo Cù Lao 
Chàm... Tuy nhiên, từ số lượng ít ỏi của 
những sổ điền thu thập được đã góp phần 
quan trọng trong việc cho biết tình hình 
đất đai của Hội An nói chung, các làng 
xã nói riêng qua một số thời kỳ, một số 
giai đoạn lịch sử. Đặc biệt là việc ghi 
chép khá kỹ về tên các làng xã, các xứ 
đất… ở Hội An xưa. Đây là những cơ sở 
khoa học hết sức quý giá trong việc 
nghiên cứu về địa chí, địa danh cũng như 
kế thừa trong việc khôi phục địa danh cũ 
cho các thôn khối phố ở các xã phương 
trên địa bàn Thành phố hiện nay. 

* Khế ước - Đơn khai: đây là loại 
tư liệu Hán - Nôm phong phú nhất, được 
tìm thấy nhiều nhất. Trong số đó bao 
gồm khế ước nhà cửa, thổ phố và đơn kê 
khai điền thổ. Qua điều tra, khảo sát thực 
tế cho thấy trước đây ở Hội An mỗi nhà, 
mỗi tộc họ đều có nhiều văn khế nhà cửa 
và đơn khai điền thổ để giữ quyền 
nghiệp chủ một hoặc nhiều thổ phố và 
quyền sở hữu đất đai. Những tài liệu này 
một phần lưu giữ tại các gia đình, gia 
tộc; Một phần được lưu giữ tại các đình 
làng để tập hợp lập bộ đất cho làng xã. 
Nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh, 
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đồng thời chịu sự tác hại của lũ lụt, của 
thời gian nên tư liệu này của các làng xã 
đã thất thoát rất nhiều. Tuy nhiên, hiện 
nay nhiều gia tộc, gia đình vẫn còn lưu 
giữ nhiều bản tư liệu gốc. 

Ngày xưa, trong mỗi làng xã đều 
cắt cử một vị chuyên lo việc lưu giữ các 
sổ bộ như địa bộ, đinh bộ, văn từ… 
người này được gọi là Thủ bộ. 

* Bài vị, văn tế: Đây cũng được 
xem là một bộ phận quan trọng của di 
sản Hán Nôn trong các đình làng. Thông 
qua hệ thống bài vị thờ đã phản ánh khá 
cụ thể về tập tục tín ngưỡng của các làng 
xã, trong đó rõ nhất là việc cho biết đối 
tượng thờ tự của làng. Qua khảo sát thực 
tế, chúng tôi nhận thấy trong các đình 
làng ở Hội An ngoài việc thờ các bậc 
Tiền hiền, Hậu hiền và những vị thần 
được ban sắc thì một số địa phương còn 
thờ những vị thần linh dị theo quan niệm 
của địa phương như ở đình Ông Voi của 
xã Hội An có thờ thêm Phiếm Ái phu 
nhân, Thu Bồn Bô Bô thần nữ, hay ở 
đình Tiền hiền Tân Hiệp thờ các thần 
hiệu của Phục Ba Tướng quân như: “ Sắc 
phong Phục Ba Tướng Quân” “Sắc 
phong Phục Ba Tứ Dương Thành Quốc 
Công Đại Tướng Quân”, “Sắc phong 
Phục Ba Bích Sơn Hầu Quận Công” và 
một bài vị thờ “Danh Tài, Đức Hiển nhị 
vị Tướng Quân”... 

Ngoài ra, hiện nay trong các đình 
làng vẫn còn lưu giữ các bản văn tế và 
nghi thức tế lễ mà làng đã sử dụng trong 
các dịp cúng tế. Thông qua nội dung văn 
tế cũng phản ánh được tập tục tín 
ngưỡng, lệ tế, nghi thức tế, đối tượng 
được cúng tế; Đồng thời còn góp phần 
trong việc thông tin về tên các làng xã, 

các xứ đất ngày xưa… Đây là những 
thông tin hết sức quý giá cho công tác 
nghiên cứu về phong tục tập quán nói 
riêng, nghiên cứu lịch sử văn hóa của các 
làng xã nói chung.  

* Văn bia: Bia ký là những tài liệu 
sống động chứa đựng nhiều nội dung 
quan trọng liên quan đến làng xã như 
việc khai hoang lập ấp, quá trình hình 
thành làng xã, thời gian xây dựng, trùng 
tu, tôn tạo các đình làng; Những nhân 
vật, sự kiện gắn với từng địa phương 
trong quá trình xây dựng, tu bổ các di 
tích hay những nội dung liên quan đến 
phong tục tập quán, lệ làng, đất đai, nghề 
nghiệp... Điều đặc biệt là một số văn bia 
ở các đình làng do những nhân vật danh 
tiếng đương thời đích thân soạn viết, 
điển hình như văn bia ở Tụy tiên đường 
Minh Hương do Huấn đạo - Cử nhân 
Trương Đồng Hiệp soạn, được Thái tử 
Thiếu bảo Hiệp biện Đại học sĩ, Quốc sử 
quán phó Tổng Tài Hà Đình Nguyễn 
Thuật xem qua tu chỉnh lại, hay một số 
văn bia khác do Giải nguyên Đặng Huy 
Trứ, Phó bảng Nguyễn Tường Vĩnh soạn 
… 

Từ đó có thể nói rằng văn bia là bộ 
phận quan trọng của di sản Hán Nôm 
trong các đình làng. Nội dung các văn 

Câu đối được khắc trên cột đá ở Hội An tiên từ 
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bia đã phản ảnh cơ bản về lịch sử - văn 
hóa, sự kiện - nhân vật, tôn giáo - tín 
ngưỡng và cả tình hình kinh tế - xã hội 
của các làng xã ở Hội An ngày xưa.  

Trong nhiều năm qua, tư liệu Hán - 
Nôm đã góp phần không nhỏ trong việc 
nghiên cứu lịch sử - văn hóa Hội An; lịch 
sử các làng xã; lịch sử di nhập cư; lịch sử 
quy dân lập ấp, nghiên cứu về đời sống, 
phong tục tập quán của cộng đồng cư 
dân Hội An, nghiên cứu về quá trình 
thương mại, giao thương của Hội An với 
các nước trên thế giới và khu vực... 
Ngoài ra tư liệu Hán - Nôm cũng góp 
phần khá quan trọng trong nghiên cứu về 
di tích, việc xây dựng, kiến thiết và tu bổ 
di tích. Chính vì vậy có thể nói rằng di 
sản Hán - Nôm trong các đình làng ở Hội 
An là kho sử liệu sống động, phản ánh sự 
phát triển cả về văn hóa, lịch sử, kinh tế - 
xã hội… của cả Hội An nói chung và các 
làng xã nói riêng. Do đó, trong thời gian 
đến cần tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu 
tầm, tập hợp, dịch thuật… nhằm phát 
huy hiệu quả di sản Hán Nôm không chỉ 
phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử 
văn hóa mà còn góp phần áp dụng thực 
tiễn vào việc quản lý xã hội, xây dựng 
đời sống văn hóa cũng như góp phần tích 
cực trong việc xây dựng Hội An theo 
định hướng Thành phố sinh thái văn hóa 
du lịch♦ 
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