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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Giữa thành phố Hồ Chí Minh năng động và hiện đại, Chợ Lớn – khu 

phố người Hoa cổ kính, là một trong những trung tâm đô thị vẫn còn 

lưu giữ những vết tích lịch sử của một Sài Gòn – Bến Nghé xưa. Nơi 

đây, cộng đồng người Việt gốc Hoa sinh sống từ thế hệ này sang thế 

hệ khác, đã đóng góp cho thành phố một không gian kiến trúc đô thị 

khắc sâu dấu ấn hồn nơi chốn. Không tỷ lệ, ô thước theo lối kiến trúc 

Tây Âu, Bắc Mỹ; không đơn giản, chỉnh chu như kiến trúc Nhật Bản; 

Chợ Lớn hình thành và phát triển với màu sắc kiến trúc riêng biệt, đa 

dạng và đầy sức sống. Nơi đây sở hữu một lượng lớn các di sản vật 

thể lẫn phi vật thể góp phần làm phong phú cho diện mạo kiến trúc đô 

thị của Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các giá trị đa 

dạng đó đến nay vẫn chưa được khai thác hợp lý để đưa Chợ Lớn vào 

vị trí đúng với tiềm năng vốn có.  

Lâu nay, nhiều đồ án, đề xuất được đưa ra nhằm duy trì và tôn tạo lại 

các khu phố cổ Chợ Lớn vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề, khiến cho các 

phương án vẫn chưa được thực thi. Điều này ảnh hưởng lớn đến đời 

sống của người dân trong khu vưc cũng như mỹ quan đô thị. Trước 

tình hình đó, cần phải có nhìn nhận đúng đắn, thực tế về bản sắc cũng 

như những biện pháp duy trì các giá trị vật thể và phi vật thể của kiến 

trúc đô thị khu vực Chợ Lớn, đặc biệt là đối với những tuyến phố cổ 

xưa của nó trước những thay đổi hiện nay. 

Học viên hy vọng luận văn sẽ góp phần nhận diện, làm sáng tỏ các giá 

trị đa dạng tạo nên bản sắc của một không gian kiến trúc đô thị gắn 

liền với cộng đồng dân cư lịch sử, nhận biết được các giá trị tiềm ẩn 
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tạo nên dấu ấn nơi chốn của một địa điểm để lại cho ta những ký ức 

sâu sắc và khiến ta có cảm giác nơi đó mình thuộc về. 

2. Tổng quan về các nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Phạm Phú Cường (2015), Duy trì và chuyển tải các giá trị kiến trúc 

đô thị đặc trưng trong bối cảnh phát triển mở rộng khu vực trung tâm 

hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ, đại học Kiến trúc 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Tuyết Mai, Duy trì tính đa dạng kiến trúc đường phố Chợ 

Lớn – TPHCM (Lấy đường Triệu Quang Phục làm ví dụ), Luận văn 

thạc sĩ, đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. 

Diệp Diễm Phương, Nhà ở người Việt gốc Hoa dưới góc nhìn văn hóa 

truyền thống phương Đông, Luận văn thạc sĩ, đại học Kiến trúc thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Võ Kim Phương Thanh, Nhận diện bản sắc và chuyển đổi của kiến 

trúc khu phố cổ Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, 

đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. 

Huỳnh Minh Thuận, Nhận diện các giá trị không gian ở và sinh hoạt 

của cộng đồng người Hoa tại quận 5 – TP.HCM, Luận văn thạc sĩ, đại 

học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty tư vấn thiết kế Design Convergence Urbanism (DCU), Kế 

hoạch bảo tồn và phát triển Chợ Lớn” (The Conservation and 

Development Plan (CDP) for Cholon)  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nhận diện các giá trị đa dạng của công trình kiến trúc trên các tuyến 

phố cổ đặc trưng tại khu vực Chợ Lớn. 

Nhận diện các giá trị phi vật thể tiềm ẩn tạo nên tinh thần nơi chốn 

trên các tuyến phố cổ đặc trưng tại khu vực Chợ Lớn. 
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: các công trình kiến trúc (nhà ở, công trình tôn 

giáo, công trình công cộng khác) và cảnh quan kiến trúc đô thị lịch sử 

tại khu vực Chợ Lớn. 

Phạm vi nghiên cứu: giới hạn không gian thuộc bốn đoạn tuyến phố 

cổ đặc trưng trong khu vực Chợ Lớn là: Triệu Quang Phục, Lương 

Nhữ Học, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi; giới hạn thời gian từ thế kỷ 

XVII (giai đoạn hình thành đô thị hóa tại Chợ Lớn) đến năm 2030. 

5. Nội dung nghiên cứu 

Tìm hiểu về lịch sử phát triển đô thị khu vực Chợ Lớn. 

Nghiên cứu các cơ sở khoa học về hiện trạng kiến trúc trong khu vực 

nghiên cứu. 

Khảo sát thực địa, thu thập hình ảnh, số liệu; quan sát, cảm nhận thực 

tế về quang cảnh, các hoạt động sinh hoạt của người dân tại các thời 

điểm khác nhau. 

Thu thập các tư liệu về cơ sở lý luận nhằm tạo công cụ cho việc phân 

tích các giá trị kiến trúc, đô thị. 

Nhận diện các giá trị đa dạng của kiến trúc dựa trên cơ sở hiện trạng 

tại khu vực nghiên cứu. 

Phân tích, nhận diện các giá trị phi vật thể tạo nên “tinh thần nơi chốn” 

tại địa bàn nghiên cứu thông qua các cơ sở khoa học đã thu thập được. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp khảo sát, điền dã 

Phương pháp hệ thống hóa và thống kê 

Phương pháp phân tích, tổng hợp 

Phương pháp lịch sử và logic 

Phương pháp chồng lớp bản đồ 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CHỢ LỚN 

1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ khoa học liên quan đến đề 

tài 

Thuật ngữ “đa dạng” trong tiếng Latin là “diversitas”, trong tiếng Anh 

là “diversity”. Đa dạng dựa trên nền tảng những khác biệt làm cho một 

sự vật hay một hiện tượng trở nên độc nhất, thường được dùng cho 

chủng tộc, ngôn ngữ, nền tảng văn hóa, tôn giáo, giới tính, tuổi tác… 

Đa dạng kiến trúc là đặc điểm mà trong quá trình thiết kế có mối liên 

hệ chặt chẽ giữa những kinh nghiệm được đúc kết qua thời gian, những 

biến đổi của lịch sử hay từ các chủ thể sáng tạo kiến trúc, xuất phát từ 

sự thừa nhận và tôn trọng của toàn xã hội đối với công trình kiến trúc, 

trong đó có cả những công trình kiến trúc mang tính thiểu số. 

Khu vực nghiên cứu được giới hạn bởi 4 tuyến đường: Triệu Quang 

Phục, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lương Nhữ Học. Các tuyến phố 

cổ Chợ Lớn đặc trưng được đề xuất bởi sự hiện diện lâu đời và vai trò 

quan trọng của các tuyến phố này trong bối cảnh hình thành đô thị Chợ 

Lớn. Ngoài ra, nơi đây còn được biết đến là vùng đất sở hữu nhiều di 

sản kiến trúc và các công trình có giá trị; đồng thời, lưu giữ nhiều giá 

trị tinh thần độc đáo. 

1.2. Khái quát về khu vực Chợ Lớn 

1.2.1. Lịch sử hình thành Chợ Lớn 

Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn cử vào trị an vùng 

đất Sài Gòn xưa. Ông chia đất thành trấn Biên Hòa và thành Gia Định. 

Lúc bấy giờ, người Trung Bộ và Bắc Bộ đã di dân và khai khẩn vùng 

đất mới này. Những người Hoa xin nhập tịch được phân đất cư ngụ và 

tập trung thành làng xã, sống chung với những người Việt khác. 
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Năm 1778, sau khi khu vực Cù Lao Phố bị quân Tây Sơn đánh phá, 

những người Hoa tại xã Thanh Hà đã chạy về Chợ Lớn cư trú và hợp 

thành một cộng đồng với tổ chức tự quản, lập thành làng có tên là 

“Minh Hương”. 

Năm 1839, đình “Minh Hương Gia Thạnh” được phép thành lập tại 

khu vực Chợ Lớn. Giai đoạn này được xem là cột mốc đánh dấu sự 

hình thành và phát triển khu vực đô thị Chợ Lớn. 

Năm 1859, Pháp chiếm thành Gia Định, đã đổi tên phố thị Bến Nghé 

(hay khu vực phố thị Bến Thành) thành Sài Gòn. Thành Gia Định (tức 

thành Phụng) cũng gọi là thành Sài Gòn. Trong khi đó, thành phố Sài 

Gòn cũ được gọi là Chợ Lớn. 

Ngày 6/6/1865 đô đốc Roze kí quyết định thành lập thành phố Chợ 

Lớn. 

Năm 1874, Pháp thành lập Sở Nhập Cư ngay trên bến sông Sài Gòn 

để đón người Hoa nhập cư vào miền Nam. 

Năm 1899, Tỉnh Chợ Lớn được thành lập, nhưng đến năm 1931, chính 

quyền Pháp mới ký sắc lệnh quyết định sát nhập thành phố Chợ Lớn 

vào thành phố Sài Gòn với tên gọi Sài Gòn – Chợ Lớn, là một đơn vị 

hành chính tự trị. 

Năm 1951, Địa phương Sài Gòn – Chợ Lớn đã trở thành một đơn vị 

hành chính với tên gọi là Đô Thành Sài Gòn – Chợ Lớn, sau đó được 

ấn định lại với tên gọi Đô thành Sài Gòn từ ngày 22/10/1956. 

Năm 1964, đế quốc Mỹ đưa quân vào miền Nam Việt Nam đã tạo nên 

những biến đổi lớn. Với sự viện trợ từ Mỹ, cùng ảnh hướng lối sống 

theo văn hóa Âu Mỹ của giới trẻ, các nhu cầu cuộc sống tăng nhanh 

kéo theo sự thay đổi chóng mặt về diện mạo đô thị. 



6 
 

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đô Thành Sài Gòn đổi tên là 

thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Chợ Lớn xưa trở thành các quận mới 

mà quận 5, quận 6 là tâm điểm. Tháng 5 năm 1976, Ủy ban nhân dân 

Quận 5 được chính thức thành lập. 

1.2.2. Bối cảnh định cư của cộng đồng người Hoa khu vực Chợ 

Lớn 

Người Hoa là tên gọi chung những người gốc Trung Quốc phải di dân 

và sống định cư lâu dài ở hải ngoại hay có cha hoặc mẹ có gốc Trung 

Quốc. Cộng đồng người Hoa còn có nhiều tên gọi khác như Khách, 

Hán, Tàu. Riêng cái tên “người Minh Hương” được xem là người có 

quốc tịch Việt Nam có cha là người Trung Hoa hoặc mẹ là  người Việt 

Nam hoặc ngược lại, hoặc hiểu theo cách khác là những người thời 

Minh (một triều đại của Trung Quốc) tha hương. 

Làn sóng nhập cư của cộng đồng người Hoa được chia làm 3 đợt lớn: 

di dân theo quan, tướng, quân nhà Minh; thu hút nguồn lao động từ 

Trung Quốc trong giai đoạn Pháp thuộc; thu hút nguồn đầu tư và lao 

động nước ngoài sau khi hiệp định Genève được ký kết. 

1.2.3. Các khía cạnh văn hóa, xã hội, tôn giáo trong khu vực Chợ 

Lớn 

Cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc 5 nhóm ngôn 

ngữ Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam, Hẹ, lập thành các 

bang hội theo cùng nhóm ngôn ngữ; trong đó, dân số thuộc nhóm ngôn 

ngữ Quảng Đông chiếm đông đảo. Họ sinh sống chủ yếu bằng công 

việc sản xuất, kinh doanh cho nên các hội quán được lập ra để tương 

trợ, phân công lao động cho những người cùng bang, hội. Ngoài các 

hoạt động kinh doanh, công tác giáo dục, đào tạo nguồn tri thức cũng 

được chú trọng. 
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Sự giao thoa văn hóa các cộng đồng, đặc biệt là văn hóa người Việt và 

văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn, diễn ra một cách tự nhiên, nhưng dấu 

ấn văn hóa của người Hoa vẫn biểu hiện nổi trội hơn. Đời sống tinh 

thần, phong tục tập quán, các tín ngưỡng dân gian vẫn luôn gắn liền 

với mỗi người Hoa nơi đây. 

Lương thực, thực phẩm được xem như mặt hàng thiết yếu trong 

thương mại ở Chợ Lớn. Dưới chính quyền thực dân Pháp, các hình 

thức kinh tế khác nhau cũng được đa dạng hóa như: ngành vận chuyển 

bằng tàu thủy, ngành lương thực thực phẩm, ngành xay lúa, ngân hàng, 

dịch vụ, thương mại nội địa, ngoại thương, đầu tư… Sau năm 1945, 

hoạt động kinh tế của người Hoa đã chuyển sang nông nghiệp, tiểu thủ 

công và các lĩnh vực khác. Sau năm 1975, nhiều doanh nghiệp trước 

đó hầu như rơi vào tình trạng phá sản. Đến sau năm 1980, các hoạt 

động kinh tế mới dần hồi phục. 

1.3. Tiến trình phát triển kiến trúc đô thị khu vực Chợ Lớn 

1.3.1. Quá trình hình thành và phát triển kiến trúc đô thị Chợ 

Lớn 

Vào thời kỳ Chân Lạp, Prey Nokor và Kas Krobey là tên gọi được 

dùng cho hai vùng đất thuộc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tương 

ứng là khu vực Chợ Lớn và Sài Gòn. 

Năm 1772 là năm đầu tiên mà Sài Gòn – Bến Nghé được “quy hoạch” 

với các hạng mục như: đường sá và các hệ thống phòng thủ, với nhiều 

hạng mục công trình kiến trúc quan trọng, có tính chất của một đô thị 

hiện đại. 

Đến năm 1795, Sài Gòn - Chợ Lớn sở hữu hệ thống giao thông đường 

thủy lẫn đường bộ vô cùng thuận tiện, nhà ở của dân chúng đã được 
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xây dựng tương đối hoàn chỉnh theo quy cách của một đô thị thương 

nghiệp. 

Năm 1819, một quan của triều Nguyễn tên là Huỳnh Công Lý đã dẫn 

đầu một dự án dân sự đổi đường sông cũ, đào một con kênh mới được 

gọi là An Thông. 

Vào thập niên 60 của thế kỷ XIX, sau khi thành lập thành phố Chợ 

Lớn, việc quy hoạch thành phố được định hình thành đô thị lớn, tách 

rời khỏi thành phố Sài Gòn. 

Thập niên 20 của thế kỷ XX, một số kênh đào bị lấp đi và thay thể 

bằng hệ thống đường bộ như kênh Phố Xếp trở thành đường Tổng đốc 

Phương, kênh Cầu Đường thành đường Gaudot. 

1.3.2. Cấu trúc đô thị Chợ Lớn 

Bản đồ 1795 mô phỏng đô thị Bến Nghé và một phần đô thị Sài Gòn 

(tên gọi xưa của Chợ Lớn). 

Bản đồ năm 1815 được xem là bản đồ đăng ký đầu tiên của Chợ Lớn, 

nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống giao thông trong việc hình 

thành nên nền tảng đô thị. 

Bản đồ năm 1862 thể hiện ranh giới Thành phố Sài Gòn. Lúc này, khu 

đô thị Sài Gòn và Chợ Lớn vẫn còn cách xa nhau, hệ thống giao thông 

đường thủy vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hai đô thị.  

Bản đồ năm 1878 thể hiện Chợ Lớn lúc này có nhiều kinh rạch vẫn 

chưa được san lấp, bản đồ đã mở rộng hơn so với trước: phía tây nam 

kéo dài tới khu vực cầu Ông Lãnh, phía đông bắc thì mở tới khu vực 

nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. 

Bản đồ năm 1923 cho thấy một sự mở rộng đô thị quan trọng của Chợ 

Lớn. 
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Bản đồ năm 1958 được vẽ ngay sau khi kênh Lò Gốm được lấp lại. 

Khu vực đô thị Chợ Lớn lúc đó tương tự như hiện trạng ngày nay. 

Bản đồ năm 1961 cho thấy một thành phố mới phát triển như một kết 

quả của sự mở rộng của cả hai trung tâm đô thị Chợ Lớn và Sài Gòn. 

Bản đồ năm 2018 là hình ảnh hiện trạng khu vực quận 5 thuộc một 

phần đô thị Chợ Lớn xưa. 

1.3.3. Các yếu tố tác động đến kiến trúc đô thị Chợ Lớn 

Hiện nay, các khu đô thị lịch sử và di sản ở Việt Nam đang chịu sức 

ép lớn từ tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Các chính sách, quy định; sự 

tăng trưởng dân số; hoạt động kinh doanh; cảnh quan đô thị tác động 

trực tiếp đến kiến trúc đô thị. 

Kết luận chương 1 

Gắn liền với hơn 300 năm hình thành và phát triển của thành phố Hồ 

Chí Minh, Chợ Lớn đã kinh qua rất nhiều thăng trầm lịch sử, là một 

mảnh ghép quan trọng trong cấu trúc đô thị trung tâm. Bắt đầu từ sự 

kiện “nam tiến” vào năm 1698, luồng người Việt di dân và luồng dân 

nhập cư từ quốc gia phương Bắc, đã tạo nên cộng đồng dân cư đầu 

tiên, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc khai hoang lập 

ấp ở vùng đất Nam Bộ. Trong đó, cộng đồng người Hoa với những 

phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống độc đáo đã góp sức xây 

dựng Chợ Lớn trở thành một trung tâm văn hóa, thương mại náo nhiệt, 

đặc sắc và từng là đầu mối lương thực lớn của khu vực. 

Cùng với những thay đổi trong thể chế chính trị ở từng giai đoạn, 

những sự kiện lịch sử với quy mô khác nhau đã tác động mạnh mẽ đến 

xã hội, kinh tế và đời sống người dân địa phương. Những chính sách 

cải cách, đề án quy hoạch phát triển đô thị của chính quyền đương thời 

đã từng bước hoàn thiện nên kiến trúc đô thị Chợ Lớn như ngày nay. 
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Những thay đổi đó kéo theo những biến đổi nhanh chóng trong hình 

thức kiến trúc. 

Hiện trạng ngày nay được kế thừa từ nhiều thế kỷ trước. Thực trạng 

kiến trúc đô thị hiện nay là thành quả từ nhiều lần cải cách và chỉnh 

trang của chính quyền đương thời cùng người dân địa phương. Vết 

tích của từng thời kỳ khác nhau vẫn còn tồn tại nhưng chưa được hệ 

thống rõ ràng. Việc nhận diện những vết tích đó là cấp thiết, quan trọng 

và có ý nghĩa thực tiễn. 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ NHẬN DIỆN TÍNH ĐA 

DẠNG KIẾN TRÚC TRÊN CÁC TUYẾN PHỐ CỔ CHỢ LỚN 

ĐẶC TRƯNG 

2.1. Các cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài 

2.1.1. Các tiêu chí xác định giá trị của kiến trúc đô thị 

Kế thừa tinh thần của các Hiến chương quốc tế về bảo tồn trùng tu di 

tích như Hiến chương Burra, Hiến chương Washington, Văn kiện 

Nara, việc thiết lập các tiêu chí xác định giá trị độc đáo của công trình 

kiến trúc hay một đô thị cổ là việc làm cần thiết nhằm làm nền tảng 

cho việc nhận diện các giá trị tiềm ẩn trong kiến trúc đô thị khu vực 

Chợ Lớn hiện nay. 

2.1.2. Các lý luận về giá trị “tinh thần nơi chốn” 

Những lý luận về “tinh thần” nơi chốn của một số học giả nổi tiếng 

như Norberg – Schulz, Richard C. Stedman,… giúp bổ sung thêm 

nhiều tiêu chí xác định khác. Hệ thống các tiêu chí đa dạng không chỉ 

xuất phát từ đặc điểm công trình kiến trúc, mà còn tiềm ẩn giá trị phi 

vật thể có mối quan hệ chặt chẽ và có sức ảnh hưởng lớn đến sự tồn 

tại và phát triển bền vững cho kiến trúc đô thị cổ.   
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2.2. Khảo sát và phân tích hiện trạng kiến trúc trong khu vực 

nghiên cứu 

2.2.1. Phân loại công trình trong khu vực nghiên cứu 

Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, việc phân loại công trình sẽ 

được thực hiện dựa trên 2 tiêu chí: thời gian xây dựng và chức năng 

công trình. Vì các đặc điểm kiến trúc tại khu vực nghiên cứu đan xen 

không nhất quán nên việc khảo sát sẽ được tiến hành với các công 

trình ở cả hai mặt phố. 

2.2.2. Hình thái kiến trúc trên các tuyến phố cổ Chợ Lớn đặc 

trưng 

Dựa theo tình trạng chung của các công trình trong khu vực nghiên 

cứu, hình thái kiến trúc được phân loại chủ yếu là công trình cổ, công 

trình tạm, công trình bán kiên cố, công trình kiên cố. 

2.2.3. Không gian công cộng 

Đường phố là một bộ phận quan trọng trong cấu trúc hình thái đô thị, 

góp phần tạo cảnh quan đô thị. 

Hẻm cũng là một thành phần không thể thiếu trong các đô thị cổ, là 

biến thể của đường phố, khác về kích thước và hạn chế về chức năng. 

2.3. Những bài học thực tiễn về nhận diện tính đa dạng kiến 

trúc ở một số khu phố cổ 

Các khu phố cổ nổi tiếng bởi sự sở hữu đồng thời nguồn di sản vật thể 

lẫn phi vật thể đa dạng. Trong đó, những công trình kiến trúc với nhiều 

niên đại khác nhau là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên bản 

sắc, tính độc đáo, “tinh thần” của khu phố cổ. Những đối tượng được 

sử dụng để tham khảo trong luận văn là: khu vực 36 phố phường Hà 

Nội, phố cổ Hội An, thành phố cổ Québec – Canada và khu phố người 

Hoa tại San Francisco đã hoặc đang được giới chuyên môn và người 
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dân địa phương quan tâm và tìm nhiều cách duy trì, tôn tạo thật cẩn 

trọng. Các giá trị rút ra từ những bài học thực tế ở trong nước và Thế 

giới chính là nền tảng để tiến hành nhận diện các giá trị tiềm ẩn trong 

khu vực nghiên cứu dựa trên kiến trúc đô thị hiện hữu. 

2.4. Các cơ sở pháp lý Việt Nam 

Dựa trên các văn bản Quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh đến 

năm 2025, xác định được phương hướng phát triển về kiến trúc tại khu 

vực nghiên cứu.  

Luật Di sản văn hóa khái quát các khái niệm liên quan đến di sản và 

những phương pháp bảo vệ di sản, trách nhiệm của từng đối tượng đến 

các di sản đó.  

Thống kê lại các công trình được xếp hạng di tích nghệ thuật kiến trúc 

trong khu vực nghiên cứu để có cái nhìn tổng quan về giá trị lịch sử 

giá trị di sản tại vùng đất Chợ Lớn. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Kế thừa tinh thần của các Hiến chương quốc tế về bảo tồn trùng tu di 

tích cùng những bài học thực tế về kinh nghiệm bảo tồn trong nước và 

quốc tế, việc thiết lập các tiêu chí xác định giá trị độc đáo của công 

trình kiến trúc hay một đô thị cổ là việc làm cần thiết nhằm làm nền 

tảng cho việc nhận diện các giá trị tiềm ẩn trong kiến trúc đô thị khu 

vực Chợ Lớn hiện nay. Bên cạnh đó, những lý luận về “tinh thần” nơi 

chốn của một số học giả nổi tiếng như Norberg – Schulz, Richard C. 

Stedman,… giúp bổ sung thêm nhiều tiêu chí xác định khác. Hệ thống 

các tiêu chí đa dạng không chỉ xuất phát từ đặc điểm công trình kiến 

trúc, mà còn tiềm ẩn giá trị phi vật thể có mối quan hệ chặt chẽ và có 

sức ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển bền vững cho kiến trúc 

đô thị cổ.   
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Ngoài ra, những thông tin về các dự án quy hoạch, khung pháp lý hiện 

hành giúp nhìn nhận một cách khách quan về tính cấp thiết của đề tài 

và những vấn đề xoay quanh đối tượng nghiên cứu như tình trạng 

xuống cấp nghiêm trọng hoặc sự biến mất hoàn toàn của một số công 

trình kiến trúc có giá trị, sự phát triển chưa xứng tầm với giá trị thực 

tế của khu vực, các khó khăn trong công tác bảo tồn các di tích... 

Liên hệ đến thực trạng kiến trúc tại khu vực nghiên cứu của luận văn, 

mỗi ngôi nhà, đình, miếu, hội quán…của người Hoa còn tồn tại là 

những minh chứng sống động của một lịch sử đầy biến động. Dựa trên 

các tiêu chí về thời gian xây dựng, chức năng, hình thái kiến trúc, 

những công trình kiến trúc dưới góc nhìn khác nhau cho ra những tầng 

ý nghĩa khác nhau và những giá trị không thể thay thế. 

CHƯƠNG 3: NHẬN DIỆN VỀ CÁC GIÁ TRỊ ĐA DẠNG TRÊN 

CÁC TUYẾN PHỐ CỔ CHỢ LỚN ĐẶC TRƯNG 

3.1. Giá trị kiến trúc 

3.1.1. Chức năng công trình 

Với mật độ xây dựng cao và dân cư tập trung đông đúc, nhiều công 

trình với các loại hình chức năng đa dạng đã xuất hiện, chủ yếu là công 

trình thuộc nhóm nhà ở và công trình công cộng. Trong đó nhóm công 

trình nhà ở được phân làm 3 loại: nhà ở thuần túy, nhà ở kết hợp 

thương mại và nhà tập thể, chung cư. Công trình công cộng gồm: công 

trình tôn giáo, công trình hành chính, công trình giáo dục. 

3.1.2. Bố cục mặt bằng 

Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cư dân tại khu vực nghiên cứu 

mà bố cục mặt bằng của từng loại công trình cũng được biến đổi linh 

hoạt. Do thời kỳ xây dựng và mục đích sử dụng của các công trình là 

khác nhau nên bố cục mặt bằng của các công trình trong khu vực Chợ 
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Lớn xuất hiện với nhiều hình dạng khác nhau như: bố cục chữ nhất, 

bố cục chữ tam, bố cục “Tứ hợp viện”, bố cục phân tán. 

3.1.3. Hình thức kiến trúc 

Diện mạo kiến trúc trong khu vực nghiên cứu là tổ hợp đa dạng về 

hình thức, đại diện cho những phong cách kiến trúc khác nhau như: 

Kiến trúc truyền thống của người Hoa, Kiến trúc dân gian của người 

Hoa, Kiến trúc của người Hoa lai Pháp, Kiến trúc hiện đại phong cách 

Âu - Mỹ, Kiến trúc hỗn hợp. 

3.1.4. Kỹ thuật xây dựng 

Các công trình kiến trúc thuộc khu vực Chợ Lớn là tập hợp những 

thành quả của quá trình cải tiến lâu dài và bền bỉ, phản ánh rõ nét kỹ 

thuật, công nghệ đương thời và khả năng lĩnh hội của người dân qua 

từng thời kỳ khác nhau như: kỹ thuật xây dựng bằng gạch – gỗ truyền 

thống, tường gạch chịu lực với vì kèo hoặc vì tường, cấu trúc bê tông 

cốt thép… 

3.1.5. Chi tiết trang trí, màu sắc 

Một trong những yếu tố bổ trợ quan trọng, góp phần gia tăng mức độ 

đa dạng của các công trình trong khu vực chính là màu sắc chủ đạo và 

những họa tiết trang trí mái, cửa, lan can, vật phẩm... Các yếu tố này 

quyết định giá trị nghệ thuật và tính thẩm mỹ cho các công trình kiến 

trúc, thể hiện rõ thị hiếu của người dân trong khu vực vào từng thời kỳ 

khác nhau. 

3.2. Các giá trị phi vật thể - tinh thần nơi chốn 

3.2.1. Giá trị lịch sử 

Giá trị lịch sử dùng để đánh giá những công trình có niên đại xây dựng 

lâu đời, nguồn gốc gắn liền với bối cảnh đặc thù, bản sắc văn hóa độc 
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đáo của địa phương, có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong đời sống 

người dân và quá trình hình thành, phát triển của kiến trúc đô thị. 

3.2.2. Giá trị cảnh quan đường phố 

Giá trị cảnh quan dùng để đánh giá các công trình kiến trúc có ý nghĩa 

và mối quan hệ chặt chẽ với môi trường tự nhiên, không gian công 

cộng và những yếu tố ngoại cảnh khác như đường phố, vỉa hè, cây 

xanh đô thị…, góp phần tạo nên mỹ quan chung và bản sắc kiến trúc 

đô thị. 

3.2.3. Khung cảnh sinh hoạt 

Khi một thành phố hay khu dân cư đạt đủ những tiêu chí phục vụ thì 

con người và những hoạt động tại đó chính là yếu tố giúp đánh giá 

hiệu quả và quyết định tầm giá trị của địa điểm đó. Dựa trên mức độ 

hoạt động, các hoạt động được phân ra thành hoạt động cá nhân, hoạt 

động xã hội và hoạt động đặc biệt. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Các công trình kiến trúc trong khu vực nghiên cứu khẳng định được 

giá trị sử dụng cao thông qua tính đa dạng về chức năng công trình 

trong từng trường hợp và từng đối tượng phục vụ khác nhau. Trong 

khi đó, sự đa dạng về bố cục mặt bằng tạo nên các không gian đặc 

rỗng đan xen, khắc phục được tình trạng tập trung dày đặc công trình 

và dân cư đông đúc ở hầu hết các khu trung tâm đô thị. Hình thức mặt 

đứng kiến trúc kiến trúc phần nào định hình từ bố cục mặt bằng, tuy 

nhiên, ảnh hưởng nhiều nhất đến từ các các trào lưu kiến trúc đã du 

nhập vào nước ta qua các giai đoạn lịch sử nổi bật tạo nên 5 loại hình 

kiến trúc tiêu biểu. Kỹ thuật xây dựng cũng được tiến hóa đồng thời 

qua các giai đoạn đó để kịp thời đáp ứng được những hình thức kiến 

trúc đa dạng và hiện đại hơn.  
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Ngoài những giá trị vật thể có thể nhìn thấy được thông qua những 

công trình kiến trúc, những di sản nghệ thuật kiến trúc hiện hữu, các 

giá trị tinh thần cũng được gợi mở khi các công trình kiến trúc được 

đặt vào bối cảnh lịch sử, cảnh quan đường phố, khung cảnh sinh hoạt 

để phân tích và đánh giá về những biến đổi, mối quan hệ, tính tương 

tác... Đấy chính là mấu chốt giúp nhận diện bản sắc địa điểm hay “tinh 

thần” nơi chốn của khu vực nghiên cứu nói riêng và khu vực Chợ Lớn 

nói chung. 

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết quả của luận văn được đúc kết thành những luận điểm chính để 

nhận diện các giá trị kiến trúc đô thị đa dạng trên các tuyến phố cổ 

Chợ Lớn đặc trưng như sau: 

1. Giá trị của các công trình kiến trúc 

Về chức năng công trình: các chức năng công trình hiện hữu trong 

khu vực gồm: công trình nhà ở, công trình tôn giáo, công trình giáo 

dục, công trình hành chính. Sự đa dạng về chức năng đã tạo nên một 

khu vực sống động, thích nghi linh hoạt với các hoàn cảnh và nhu cầu 

khác nhau của xã hội, củng cố thêm giá trị sử dụng cho các công trình 

hiện hữu. Tính tương tác và khả năng phục vụ với nhiều đối tượng 

khác nhau tạo những lợi thế giúp thúc đẩy phát triển nền kinh tế của 

khu vực, mà chủ lực là ngành thương mại và du lịch. 

Về bố cục mặt bằng: bố cục mặt bằng của các công trình được thể 

hiện khác nhau dựa trên định hình về lô thửa, quỹ đất và đặc trưng về 

chức năng của từng loại công trình đó. Trong đó, tiêu biểu nhất là các 

dạng bố cục mặt bằng: dạng chữ Nhất, dạng chữ Tam, dạng Tứ hợp 

viện, dạng phân tán. Sự đan cài các dạng mặt bằng tạo nên các không 
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gian đặc – rỗng; đồng thời, tạo nên sự phong phú, đa dạng cho mặt 

đứng công trình. 

Về hình thức và trang trí: phong cách kiến trúc trong khu vực rất đa 

dạng bởi sự cởi mở trong tiếp thu các nền văn hóa khác nhau. Bắt đầu 

từ những ảnh hưởng trong văn hóa các nước phương Đông qua sự kết 

hợp của kiến trúc truyền thống người Hoa với những đặc điểm kiến 

trúc vùng sông nước Nam Bộ, đến sự giao thoa văn hóa phương Đông 

– Tây qua nhiều phong cách kiến trúc khác nhau như Pháp, Mỹ, Anh… 

Từ những tương đồng và dị biệt trong hình thức mặt đứng của các 

công trình kiến trúc hiện hữu, phân chia thành các nhóm kiến trúc 

gồm: kiến trúc truyền thống của người Hoa, kiến trúc dân gian của 

người Hoa, kiến trúc của người Hoa lai Pháp, kiến trúc hiện đại kiểu 

Âu – Mỹ, kiến trúc hỗn hợp. Giá trị thẩm mỹ của các công trình kiến 

trúc trong khu vực được làm nổi bật thông qua những chi tiết trang trí 

trên mặt đứng công trình, tương ứng với từng phong cách kiến trúc là 

những nhóm hoạ tiết trang trí khác nhau. 

Về kỹ thuật xây dựng: những di sản kiến trúc trong khu vực này chính 

là đại diện tiêu biểu cho kỹ thuật xây dựng đầu tiên kể từ khi kiến trúc 

đô thị Chợ Lớn được hình thành, là kỹ thuật xây dựng bằng gạch – gỗ 

truyền thống với quy mô thấp tầng. Các công trình nhà liền kề trên các 

mặt phố theo mô tuýp nhà phố chợ truyền thống của người Hoa sử 

dụng tường gạch chịu lực với vì kèo hoặc vì tường theo kiến trúc Nam 

Bộ. Cấu trúc bê tông cốt thép thời kỳ đầu là bước tiến quan trọng trong 

việc phát triển quy mô theo chiều cao công trình, là tiền đề cho những 

kỹ thuật tiến bộ hơn. 
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2. Những giá trị phi vật thể tạo nên “tinh thần nơi chốn” 

Giá trị lịch sử: Mỗi công trình trong khu vực nghiên cứu nói riêng và 

Chợ Lớn nói chung đều là đại diện tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch 

sử khác nhau, ghi nhận nhiều sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Đồng 

thời, chứng kiến sự giao thoa văn hóa Trung Hoa bắt đầu từ thời kì 

người Hoa đặt chân vào khu vực miền Nam Việt Nam. Cấu trúc đô thị 

Chợ Lớn với hình mẫu đô thị Quảng Châu, Phúc Kiến đã được xây 

dựng khá hoàn chỉnh ngay từ lúc bắt đầu hình thành đô thị cho tới tận 

ngày nay. 

Giá trị cảnh quan đường phố tại khu vực Chợ Lớn là sự phong phú 

về kiến trúc, sự đan xen giữa công trình kiến trúc mang tính cộng đồng 

vào trong khu vực dân cư, sự sinh sống tập trung dựa trên nhóm ngôn 

ngữ mà người Hoa sử dụng (ngoài tiếng Việt). Đường phố trong khu 

vực được định hình từ rất sớm và không có nhiều thay đổi so với lúc 

bắt đầu hình thành đô thị. Cách thức quy hoạch đô thị tương đồng với 

các khu phố người Hoa khác trên thế giới, đều dựa trên hình mẫu đô 

thị đặc trưng ở khu vực Quảng Đông và Phúc Kiến, Trung Quốc. 

Giá trị từ khung cảnh sinh hoạt: những hoạt động sinh hoạt diễn ra 

với nhiều thời gian khác nhau như hoạt động cá nhân, hoạt động xã 

hội, hoạt động đặc biệt chính là các mảnh ghép còn lại tạo nên những 

hình ảnh quen thuộc và làm “bức tranh đô thị” Chợ Lớn trở nên sống 

động hơn. 

Các giá trị phi vật thể trên có mối quan hệ chặt chẽ và có tính tương 

trợ lẫn nhau, tạo thành một hệ thống các giá trị xuyên suốt tiến trình 

phát triển của vùng đất Chợ Lớn. Nếu giá trị lịch sử của công trình là 

dấu hiệu giúp nhận biết hay gợi nhắc về ký ức của một địa điểm thì 

việc liên hệ công trình trong một cảnh quan đường phố quen thuộc 
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cùng những hoạt động đặc trưng của một cộng đồng dân cư sẽ quyết 

định đến sự tồn tại của “tinh thần nơi chốn”. 

 

KIẾN NGHỊ 

Việc phân tích, đánh giá về tính đa dạng kiến trúc tại một số tuyến phố 

cổ đặc trưng tại Chợ Lớn sẽ góp phần: 

- Bổ sung các đặc điểm về tính đa dạng trong kiến trúc vào quá trình 

tạo lập bộ hồ sơ đầy đủ để đánh giá các công trình, hướng đến mục 

tiêu công nhận các di sản khác ở Chợ Lớn. 

- Gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo như thiết lập các chiến lược 

bảo tồn trong tương lai của khu vực Chợ Lớn, đồng thời cân bằng được 

“cán cân” giữa bảo tồn và phát triển kiến trúc đô thị trong quy hoạch 

chung của thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tìm ra hướng đi thích hợp để duy trì được sự hòa nhập giữa các đối 

tượng bảo tồn và những đối tượng khác trong bối cảnh hiện trạng và 

những định hướng phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh.  
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