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TIEÁP XUÙC VAØ GIAO THOA CUÛA VAÊN HOÙA SA HUYØNH 
QUA NHÖÕNG PHAÙT HIEÄN VAØ NGHIEÂN CÖÙU MÔÙI

Lâm Thị Mỹ Dung*

 

Bức khảm Sa Huỳnh - Văn hóa Sa Huỳnh không chỉ là văn hóa mộ chum hay truyền 
thống mộ chum(1).

Cho tới nay đã có nhiều diễn giải về văn hóa Sa Huỳnh cả về không gian phân bố, giai 
đoạn, tính chất và loại hình của văn hóa Sa Huỳnh, tuy nhiên, trên một bức tranh có thể gọi 
là ghép mảnh này, những mảng màu cho thấy càng lúc càng rõ tính không đồng nhất cả về 
sắc cả về hình. Có thể nói bức khảm văn hóa Sa Huỳnh càng ngày càng buộc chúng ta phải 
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nhận diện nó một cách chi tiết hơn và đầy đủ hơn để tìm được khối mảng nào là khối mảng 
chủ đạo, màu sắc nào là màu sắc chính và mức độ đậm nhạt, quy mô của những khối mảng 
này. Mặc dù vẫn còn những ý kiến chưa hoàn toàn đồng thuận về không gian phân bố của 
nền văn hóa này, nhưng tiếp cận một không gian văn hóa khảo cổ có phần trung tâm, ngoại 
vi/ngoại biên, tiếp xúc và lan tỏa và dựa trên những phát hiện gần đây cũng như nhận định 
của nhiều nhà nghiên cứu, chúng tôi cho rằng những địa điểm văn hóa Sa Huỳnh về cơ bản 
phân bố trên địa bàn các tỉnh miền Trung Việt Nam từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận (bao gồm 
cả các đảo ven bờ và gần bờ). Những mộ chum kiểu Sa Huỳnh còn được tìm thấy ở Tây 
Nguyên, Đông Nam bộ, một số đảo miền Nam Việt Nam. Ngoài hai khối Sa Huỳnh Bắc và 
Sa Huỳnh Nam, Sa Huỳnh đất liền và Sa Huỳnh biển đảo còn có Sa Huỳnh núi, Sa Huỳnh 
Trung (Phú Yên, Khánh Hòa), Sa Huỳnh vùng biên... Sa Huỳnh ngoài Sa Huỳnh hay dạng 
Sa Huỳnh, đặc biệt hay một kiểu thức văn hóa riêng có quan hệ có thể đồng đại với văn hóa 
Sa Huỳnh, có cùng nguồn gốc hay chung những quan hệ văn hóa liên vùng, khu vực... 

Các luồng tiếp xúc và giao lưu 
Là một trong ba trung tâm văn hóa lớn thời đại Kim khí Việt Nam, phân bố trên dải đất 

miền Trung, một địa hình dài, hẹp lưng dựa vào Đông Nam Á Lục địa, mặt ngoảnh ra Đông 
Nam Á Hải đảo, văn hóa Sa Huỳnh ngay từ nền gốc là các văn hóa Tiền Sa Huỳnh (Bàu Tró, 
Bàu Trám, Bình Châu, Long Thạnh, Xóm Cồn) luôn luôn là trung tâm thu và phát tín hiệu 
xa gần. Có thể nói, lợi thế môi trường và địa hình đã tạo cho vùng đất này một vị thế trung 
điểm, vị thế cầu nối và chuyển giao của nhiều luồng văn hóa khác nhau: Đông Á, Đông 
Bắc Á, Đông Nam Á (Lục địa, Hải đảo), Nam Á. Đường bờ biển dài(2), nhiều vụng, vịnh và 
những hải lưu theo gió mùa cùng với những dòng sông chảy từ núi xuống biển, tất cả đã trở 
thành những điều kiện vô cùng thích hợp giúp cho các xã hội Sa Huỳnh tham gia tích cực 
vào Con đường Tơ lụa trên biển, hình thành và phát triển từ những thế kỷ trước - sau Công 
nguyên, kết nối thị trường từ tây sang đông, từ bắc xuống nam. 

Tiếp xúc Đông Sơn - Sa Huỳnh - Đồng Nai (3)

Cho tới nay đã có nhiều bài nghiên cứu đề cập đến tính chất và tác động của những 
giao thoa văn hóa giữa ba trung tâm này, vài thập kỷ gần đây, nhiều phát hiện và nghiên cứu 
mới đã bổ sung tư liệu giúp tìm hiểu chiều kích Đông Sơn - Sa Huỳnh/ Sa Huỳnh - Đông 
Sơn; Đồng Nai - Sa Huỳnh/Sa Huỳnh - Đồng Nai.

Cụm di tích Bãi Cọi, Bãi Lòi, Bãi Phôi Phối… huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh (Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc 2014).

Đông Sơn hay Sa Huỳnh hay Đông Sơn - Sa Huỳnh?
Chum quan tài gốm Bãi Cọi thường có hình trái đào, vai nở, có gờ, thân thuôn dần về 

đáy, đáy hình chỏm cầu, nắp chum đa phần là đáy của một chum khác được ghè và mài nhẵn 
miệng, đồ gốm tùy táng được đặt trên vai và trong chum, đồ tùy táng chủ yếu là đồ gốm, ít 
loại hiện vật khác, trong chum dấu vết xương cốt rất hiếm gặp.
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Mặc dù trong báo cáo, những người khai quật không đưa ra con số thống kê đồ tùy 
táng của từng ngôi mộ, nhưng qua mô tả và xem xét ký hiệu hiện vật, có thể thấy rằng, đồ 
tùy táng bằng đồng (kiểu Đông Sơn) chỉ thấy trong mộ huyệt đất. Mộ huyệt đất cũng có sự 
chuẩn bị huyệt mộ cẩn thận, chu đáo bằng cách chèn và kè gốm vỡ và xét về tổng thể, có 
nhiều đồ tùy táng không phải bằng gốm hơn so với mộ chum.

Từ trước đến nay, các nhà nghiên cứu thường cho rằng táng thức dùng chum gốm làm 
quan tài điển hình cho văn hóa Sa Huỳnh, táng thức huyệt đất đặc trưng cho văn hóa Đông 
Sơn. Những nghiên cứu hệ thống và chi tiết hơn ở những di tích như Bãi Cọi, Gò Mả Vôi, 
Gò Quê... sẽ giúp đưa ra những nhận định xác đáng hơn về mối quan hệ nhiều chiều giữa 
hai nền văn hóa này. 

Dấu vết cư trú khá mờ nhạt nhưng cũng đã được tìm thấy trong một số điểm khai quật, 
từ góc độ sinh thái, Bãi Cọi và những địa điểm cùng tính chất liền kề Bãi Cọi đều thuộc dạng 
“Cồn-Bàu”, đặc trưng sinh thái điển hình của các nhóm di tích Tiền Sa Huỳnh và Sa Huỳnh. 

Niên đại của di tích: Đây là phức hợp di tích cư trú - mộ táng tồn tại trong khoảng vài 
trăm năm, dựa trên kiểu dáng chum quan tài, sự có mặt của một số đồ đồng kiểu Đông Sơn, 
đồ sắt và số lượng hiếm hoi của đồ thủy tinh, mã não, chúng tôi cho rằng di tích thuộc giai 
đoạn sớm đến giai đoạn phát triển của văn hóa Sa Huỳnh, từ 2400 - 2200 năm cách ngày 
nay, tuy nhiên để có được niên đại chính xác thì cần phải có nhiều mẫu phân tích niên đại 
C14 và AMS. Đây cũng là vấn đề còn nhiều tranh luận trong nghiên cứu chuỗi văn hóa hay 
giai đoạn khảo cổ ở miền Trung hiện nay.

Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng theo tôi, cụm di tích này đánh dấu biên giới 
không gian phân bố phía bắc văn hóa Sa Huỳnh, dù chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Đông 
Sơn kề cận thì xét từ đặc điểm sinh thái văn hóa, lối cư trú, lối chôn cất đến bộ di vật nhiều 
chất liệu khác nhau về cơ bản mang đầy đủ yếu tố văn hóa Sa Huỳnh, với những phát hiện 
này ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh và Quảng Bình, có thể coi là vùng đệm, vùng giao thoa 
văn hóa Đông Sơn - Sa Huỳnh thời Sơ sử và Đại Việt - Champa thời kỳ lịch sử.

Dấu ấn Đông Sơn trong văn hóa Sa Huỳnh - sự chuyển giao kỹ nghệ đồng và cuộc 
“Nam tiến” của cư dân Đông Sơn?

Trong một số địa điểm của văn hóa Sa Huỳnh, điển hình như Bình Châu, Gò Mả Vôi, 
Gò Quê (tập trung) và nhiều địa điểm Sa Huỳnh khác (rải rác), dấu ấn Đông Sơn được nhận 
biết một cách chắc chắn qua sự hiện diện của bộ đồ đồng, kỹ thuật luyện kim đồng và táng 
thức mộ đất. 

Di tích Gò Mả Vôi (47 mộ chum và 4 mộ đất), có 29 đồ tùy táng bằng đồng và 1 hiện 
vật sắt đồng tiếp hợp. Số lượng đồ tùy táng bằng đồng của Gò Mả Vôi lớn hơn nhiều lần so 
với tổng số đồ đồng đã tìm thấy trong các địa điểm văn hóa Sa Huỳnh cho tới năm 2002, 
loại đồ đồng phổ biến nhất là rìu (21 hiện vật) có họng tra cán với các loại lưỡi khác nhau 
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như xòe, xéo, cong lệch, hình thang, giáo (2 hiện vật) và lao (4 hiện vật). Những nghiên cứu 
so sánh cho thấy bộ đồ đồng Gò Mả Vôi có lẽ là “hàng ngoại nhập” từ văn hóa Đông Sơn 
và có niên đại khoảng thế kỷ 4 - 3 trước Công nguyên.

Di tích Gò Quê: mộ chum (18 mộ) và mộ đất (13 mộ), có 24 hiện vật đồng gồm 6 rìu 
hình chữ nhật, 2 rìu xòe cân, 1 giáo lá mía, 1 giáo hình thoi, 1 chuôi giáo, một dao găm hình 
chữ T, 1 hộ tâm phiến và một số hiện vật hình giống như cúc áo, có 02 hiện vật sắt đồng tiếp 
hợp. Nhìn chung bộ đồ đồng Gò Quê giống với bộ đồ đồng Gò Mả Vôi nhưng có loại hình 
đa dạng hơn. Những người khai quật Gò Quê cũng cho rằng đồ đồng Gò Quê có nguồn gốc 
từ văn hóa Đông Sơn.

Tượng đồng duy nhất tìm thấy ở địa điểm Cồn Ràng (Thừa Thiên - Huế), tượng này 
cũng có nguồn gốc từ văn hóa Đông Sơn.

Ngoài hai di tích trên, ở một số địa điểm khác cũng tìm thấy hiện vật đồng nhưng với 
số lượng ít hơn, dựa trên so sánh loại hình hiện vật và tư liệu đã phát hiện được, chúng tôi 
cho rằng nghề luyện kim đồng của văn hóa Sa Huỳnh hình thành và phát triển do tiếp xúc và 
trao đổi với văn hóa Đông Sơn. Tùy từng thời kỳ, cư dân Sa Huỳnh nhập những sản phẩm 
đồng khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau. Trong giai đoạn sớm và phát triển, đa phần đồ 
đồng có nguồn gốc từ văn hóa Đông Sơn. Ở giai đoạn kết thúc, khi tăng cường mối quan hệ 
tiếp xúc với văn hóa Hán, một số đồ đồng thời hậu kỳ Tây Hán và sơ kỳ Đông Hán đã được 
tầng lớp quý tộc tiếp nhận.

Những yếu tố văn hóa Đông Sơn có mặt trong văn hóa Sa Huỳnh từ khá sớm, khoảng 
thế kỷ 4, 3 trước Công nguyên. Tuy nhiên việc trao đổi hiện vật với văn hóa Đông Sơn chỉ 
hạn chế ở một số loại hình và diễn ra chủ yếu theo chiều Đông Sơn tới Sa Huỳnh, chiều 
ngược lại cho tới nay hầu như không có chứng cứ. Đây không đơn thuần chỉ là kết quả của 
trao đổi hàng hóa thông thường mà khả năng đã có những nhóm người Đông Sơn “nam tiến” 
vào địa bàn văn hóa Sa Huỳnh và đã hội nhập vào văn hóa này, sự tồn tại của táng thức mộ 
đất kiểu Đông Sơn (Làng Vạc) xen cùng với táng thức mộ chum cho thấy có sự hòa nhập 
giữa những nhóm người trong cùng một địa bàn văn hóa. 

Trống đồng Đông Sơn ở miền Trung Việt Nam - hàng hóa, vật biếu hay biểu tượng 
quyền lực theo chân những vị thủ lĩnh “nam tiến”.

Cho tới nay, đã có một số lượng đáng kể trống Đông Sơn được phát hiện ở miền 
Trung Việt Nam (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa). Theo thống kê của Phạm Minh Huyền, 
đã có 36 trống Đông Sơn tìm thấy trong địa bàn văn hóa Sa Huỳnh và phân bố không đều 
ở khắp các tỉnh(4). Quảng Trị có 4 trống, Thừa Thiên Huế có 1 trống nhóm C, Quảng Nam 
có 3 trống, Quảng Ngãi có 1 trống nhóm A, Bình Định có 15 trống , Phú Yên có 1 trống 
nhóm C, Khánh Hòa có 5 trống, trong đó 4 trống thuộc nhóm A, 1 trống thuộc nhóm B. 
Phần lớn các trống được phát hiện ở thượng nguồn của các sông và nhiều trống như trống 
ở Phú Yên, Bình Định có liên quan đến mộ táng (của người đứng đầu hay thủ lĩnh của 
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vùng?). Sự lan tỏa của trống đồng Đông Sơn một mặt minh chứng cho sự ảnh hưởng sâu 
sắc của văn hóa Đông Sơn ở đây, mặt khác, trống đồng Đông Sơn được xem như những 
biểu tượng quyền lực và gắn với sự hình thành nhà nước sớm ở Đông Nam Á nói chung. 
Những trống Đông Sơn có mặt ở miền Trung Việt Nam thuộc cả ba nhóm loại hình A, 
B và C và có niên đại khoảng thế kỷ 1, 2 trước và sau Công nguyên (Phạm Minh Huyền 
2007; Nishimura Masanari 2007).

Nghiên cứu vị trí và địa hình phân bố của trống Đông Sơn ở khu vực bờ biển Nam 
Trung Hoa (tức nam Biển Đông), Nishimura (Nishimura Masanari 2007, bảng 1) nhận thấy 
hiện tượng đáng lưu ý đó là giai đoạn sớm từ thế kỷ 3 đến 2 trước Công nguyên, những trống 
Đông Sơn phân bố tập trung ở vùng đảo và ven biển Vịnh Thái Lan, có thể đây là chứng 
cứ về sự hiện diện của một trung tâm giao dịch thương mại liên hệ chặt chẽ với văn hóa Sa 
Huỳnh. Giai đoạn 2 từ thế kỷ 1 trước Công nguyên đến thế kỷ 1, trống Đông Sơn tập trung ở 
những vùng sâu trong nội địa và thường được bao quanh bởi đồi, núi như Phú Chánh, Vĩnh 
Thạnh ở Bình Định. Điều này theo tác giả có thể giải thích rằng cư dân ở những vùng núi 
này không phải là những người buôn bán trung chuyển và sự có mặt của những trống đồng 
này liên quan đến sự tích lũy của cải và sự phát triển của những xã hội phân tầng. Có thể 
nhất trí với cách diễn giải này của tác giả, tuy vậy chúng ta cũng không nên tuyệt đối hóa 
vai trò của môi trường sinh thái và địa hình tự nhiên. Từ tư liệu của những khu mộ táng Sa 
Huỳnh ở miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi chúng ta có thể nghĩ về sự hiện diện của một 
số cộng đồng cư dân tuy sống ở các khu vực trung du và núi nhưng cũng vẫn là người buôn 
bán, vai trò của họ như những người buôn bán trung gian giữa vùng núi và vùng hạ lưu. Rất 
nhiều khả năng là đã có những cộng đồng dân cư lo việc thu mua các sản phẩm từ rừng để 
trao đổi với những nhóm cư dân sống ở vùng hạ lưu, ven biển đồng thời họ lại mua những 
sản phẩm từ hạ lưu đem bán cho những cộng đồng sống ở vùng núi rừng. Trong những mặt 
hàng trao đổi hai chiều này có thể có cả trống đồng Đông Sơn. Trống đồng Đông Sơn ở 
những vùng thượng lưu của các sông Thạch Hãn, sông Trà Khúc, sông Thu Bồn, sông Côn... 
còn có thể là chứng cứ của sự hình thành những mối quan hệ liên minh giữa các xã hội phân 
tầng giữa vùng cao với vùng thấp, giữa các xã hội vùng nội địa và duyên hải. 

Sự có mặt của những trống Đông Sơn ở miền Trung Việt Nam được diễn giải theo 
nhiều cách khác nhau. Nhìn chung, về nguồn gốc của trống Đông Sơn ở Đông Nam Á, các ý 
kiến đều cho rằng đây là sản phẩm trao đổi với văn hóa Đông Sơn. Tuy nhiên cũng có những 
quan điểm khác mà theo đó trống không chỉ được nhập từ quê gốc là miền Bắc Việt Nam, 
trống đồng theo truyền thống Đông Sơn còn được sản xuất tại Thái Lan hay một địa điểm 
khác ở Đông Nam Á để đáp ứng nhu cầu của những tổ chức xã hội với cơ cấu mới đang 
hình thành và phát triển, điển hình là trống Salayar tìm thấy ở miền Đông Indonesia. Một 
số trống có kích thước rất lớn tìm thấy ở miền Đông Indonesia lại được xác định có nguồn 
gốc tại Việt Nam, nói một cách khác chúng được sản xuất tại Việt Nam chỉ nhằm mục đích 
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xuất khẩu. Theo chúng tôi, bất kể là trống được nhập khẩu hay trống được sản xuất tại chỗ 
bắt chước loại hình trống văn hóa Đông Sơn, sự hiện diện của những trống này trong một số 
khu vực của văn hóa Sa Huỳnh và Champa sớm trước hết phản ánh sức lan tỏa của văn hóa 
Đông Sơn và có liên quan chặt chẽ tới nhu cầu khẳng định địa vị và quyền lực hợp pháp của 
những thủ lĩnh lãnh địa của cơ cấu xã hội phân tầng mạnh mẽ và phản ánh một số nét tương 
đồng trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh của cư dân Sa Huỳnh với cư dân Đông Sơn. Sự có 
mặt của trống Đông Sơn loại muộn từ sau Công nguyên ở những vùng thượng lưu sông có 
thể có liên quan đến một số nhóm cư dân văn hóa Đông Sơn trốn chạy khỏi quyền lực của 
nhà Đông Hán và có thể dùng lý thuyết của James Scott để lý giải hiện tượng này (James C. 
Scott, 2009), hiện tượng “vua Lê mất nước chạy lên rừng”, những nhóm người Đông Sơn 
trốn chạy khỏi áp lực của Trung Hoa Hán vào những thế kỷ đầu Công nguyên(5). 

Hòa Diêm Kalanay - chung và riêng trong phức hệ Sa Huỳnh - Kalanay
Hòa Diêm, đội 5, thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa, 

phức hợp di tích cư trú, cư trú xen lẫn mộ táng và mộ táng mà dấu tích phân bố trên diện 
tích rộng gồm nhiều gò lớn, nhỏ khác nhau, di tích được đào thám sát và khai quật nhiều đợt. 

Cư trú: Dấu tích cư trú của cư dân cổ Hòa Diêm phân bố hầu khắp ở các Gò Đình, Gò 
Miếu, Gò Duối. Sự nhận diện tầng cư trú ở Hòa Diêm chủ yếu qua những dấu tích bếp, cụm 
gốm, tích tụ thức ăn nhuyễn thể, xương cá, xương động vật nhỏ như chim, gia cầm và xương 
động vật có vú vừa và lớn, công cụ đá, công cụ xương, trang sức bằng vỏ nhuyễn thể. Hiện 
vật kim loại hiếm và chỉ thấy ở giai đoạn muộn của cư trú. Tầng cư trú này có độ dày từ 
80 đến 30cm và đã bị phá huỷ ở một số nơi do mộ táng cùng thời hay muộn hơn chôn vào.

Tầng cư trú ở phức hợp di tích Hòa Diêm có những nét tương đồng với cư trú của cư 
dân văn hóa Xóm Cồn và cư dân Tiền Sa Huỳnh trong khu vực, có niên đại khởi đầu từ thế 
kỷ 3, 4 trước Công nguyên và kéo dài đến những thế kỷ đầu Công nguyên. Những mảnh 
gốm tinh mịn (loại gốm Champa kiểu Hán) và đồ bán sứ Hán - Lục Triều ở gò Duối cho thấy 
có thể có những tích tụ văn hóa kéo dài đến thế kỷ 3 sau Công nguyên, như vậy, sự xuất hiện 
của kim loại ở khu vực này khá muộn so với không gian của văn hóa Sa Huỳnh Bắc (Thừa 
Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) và đồ gốm phát hiện trong tầng cư trú 
không thấy mối quan hệ với gốm Kalanay.

Mộ táng Hòa Diêm có nhiều đặc điểm riêng về loại hình chum quan tài, cách thức mai 
táng và đồ gốm tùy táng so với mộ táng ở các địa điểm văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định. 

Mộ táng Hòa Diêm có những đặc trưng sau:
Táng thức: Mộ chum xen lẫn mộ đất, số lượng mộ huyệt đất ít hơn so với mộ chum. 

Mộ đất có hung táng, cải táng và chôn tượng trưng. Mộ chum có cải táng, hỏa táng và chôn 
tượng trưng, nét đặc biệt của mộ táng Hòa Diêm là lối chôn phức hợp. Mộ chum Hòa Diêm 
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với những táng thức và táng tục đã phát hiện không khác so với những phát hiện ở hang 
Tabon vào thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Trong đồ gốm tùy táng Hòa Diêm, các nhà nghiên cứu 
có thể nhận thấy những yếu tố kế thừa từ giai đoạn Tiền Sa Huỳnh và Xóm Cồn, và trong đồ 
gốm mộ giai đoạn muộn (từ sau Công nguyên) nổi trội nhất là yếu tố gốm Kalanay. 

Mộ táng Hòa Diêm có niên đại sớm muộn khác nhau qua kết quả khai quật, niên đại 
bắt đầu của táng thức mộ chum ở Hòa Diêm chưa thể xác định một cách chắc chắn do chưa 
có những dữ liệu cụ thể. 

Cuộc khai quật năm 2007 cho thấy có 3 nhóm mộ:
Nhóm mộ 1: dấu tích của những mộ ngay trên lớp sinh thổ.
Nhóm mộ 2: dấu tích của mộ 13 và mộ 14

Nhóm mộ 3: gồm các mộ từ mộ số 2 đến mộ số 12. Theo những người khai quật, nhóm 
mộ 3 này có đồ gốm tùy táng giống gốm Kalanay và có niên đại từ thế kỷ 1 - 2 trở về sau. 
Sự có mặt của gốm Kalanay ở Hòa Diêm được gắn với cuộc di cư của cư dân nói tiếng Nam 
Đảo đến từ Philippines (Bùi Chí Hoàng và nnk 2010: 104). 

Mộ táng giai đoạn sớm có những nét chung với mộ chum vò ở Phú Yên (như Rừng 
Long Thủy, Suối Mây), ở Đông Nam bộ (Suối Chồn, Giồng Cá Vồ)... và ngay ở trên địa 
bàn Khánh Hòa, ở một số di tích như Vĩnh Yên - có mảnh chum kiểu Hòa Diêm, chum 
hình cầu... Mộ chum Hòa Diêm giai đoạn sớm này nằm trong xu thế chung của loại hình Sa 
Huỳnh Nam - truyền thống II - và thể hiện xu thế đa dạng hóa của táng thức mộ chum ở giai 
đoạn muộn từ cận kề đến sau Công nguyên. 

Giai đoạn muộn, từ Công nguyên trở về sau truyền thống mộ chum II này đã tiếp nhận 
những yếu tố mới (có thể bằng buôn bán, trao đổi và sự di chuyển của các nhóm dân cư) dẫn 
đến những thay đổi trong táng thức, táng tục và đồ tùy táng... Những mộ chum Hòa Diêm 
giai đoạn muộn từ những thế kỷ đầu Công nguyên trở đi (như đã trình bày ở phần trên) về 
táng thức rất giống phức hợp mộ táng Tabon trong khi loại hình chum quan tài và đồ tùy 
táng gốm có những tương đồng đáng kể với phức hợp gốm Kalanay. Có thể thấy, từ Công 
nguyên trở đi diễn biến của mộ chum ở Nam Trung bộ có xu hướng đa dạng hóa và gần gũi 
hơn với Đông Nam Á Hải đảo.

Sự có mặt của hiện vật tùy táng có nguồn gốc Trung Hoa, Ấn Độ, Tây Á như tiền Ngũ 
Thù Tây và Đông Hán, hạt chuỗi khắc axit, hạt chuỗi bằng vàng, đặc biệt là đồ gốm tùy táng 
tinh mịn màu da bò, xám trắng, vàng da cam với những loại hình cốc chân cao đặc, nắp, 
bình... loại gốm có mặt trong các địa điểm có niên đại vài thế kỷ đầu Công nguyên ở Đông 
Nam Á cho thấy, niên đại kết thúc của mộ táng Hòa Diêm khoảng thế kỷ 3 - 4. 

Như vậy, táng thức Hòa Diêm giai đoạn muộn từ đầu Công nguyên trở về sau 
giống táng thức Tabon, gốm tùy táng và gốm quan tài Hòa Diêm giống truyền thống gốm 
Kalanay(6).



29

Thông báo khoa học 2019 **

Mối quan hệ Sa Huỳnh Đông Nam Á Hải đảo có thể được khái quát như sau:
Tổ hợp gốm Sa Huỳnh Bắc --------------------- Tổ hợp gốm Tabon
Táng thức Hòa Diêm ------------------------------ Táng thức Tabon 
Tổ hợp gốm mộ Hòa Diêm muộn----------------Tổ hợp gốm Kalanay

Những tương đồng trong cách thức mai táng và đồ tùy táng (đặc biệt là đồ gốm 
mai táng) giữa Hòa Diêm với những nơi khác (đặc biệt là với miền Trung và miền Nam 
Philippines) một mặt phản ánh những quan hệ tiếp xúc và buôn bán liên đảo, liên lục địa ở 
Đông Nam Á lúc bấy giờ, mặt khác cho thấy sự hình thành và phát triển của những trung 
tâm sản xuất gốm hàng hóa và nhu cầu buôn bán nội vùng, liên vùng đáp ứng những nhu 
cầu đặc biệt của không chỉ khía cạnh vật chất mà quan trọng hơn là khía cạnh tinh thần 
của những cộng đồng có chung những quan niệm về tín ngưỡng, về nghi thức, nghi lễ tang 
ma. Những đợt di dân vào đầu thiên niên kỷ 1 Công nguyên trên khắp lục địa Á - Âu, đặc 
biệt là trên biển Thái Bình Dương cũng đóng vai trò đáng kể trong việc mang đến, mang 
đi những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, có thể là sản phẩm nhập nguyên chiếc, có 
thể là sản phẩm làm theo kỹ thuật và loại hình... cùng với sự trao đổi ý tưởng, tri thức cả 
về tư tưởng lẫn nghệ thuật. Flaver cho rằng những mẫu họa tiết ngoại lai thường được các 
cộng đồng chọn lọc để tiếp nhận và kết quả là sự phổ biến kéo dài hàng nghìn năm của 
những mô típ trang trí giống nhau trên một không gian rộng, còn Bacus giải thích những 
tương đồng về phong cách “có thể là kết quả không chỉ của trao đổi mà còn là kết quả của 
sự chia sẻ những biểu trưng chung của giới quý tộc và sự tham gia vào cùng một hệ thống 
liên minh” (Bacus 2003). 

Con đường Tơ lụa trên biển và tiếp xúc Sa Huỳnh - Trung Hoa (Hán), tiếp xúc Sa 
Huỳnh - Nam Á...

Có nhiều tên gọi và nhiều tuyến đường biển nối giữa Đông và Tây. Khái niệm “The 
Spice Roads” là để chỉ tuyến đường biển ven bờ tây Nhật Bản đến Tây Âu: Con đường này 
đi qua Indonesia, sau đó đi vòng qua Ấn Độ trước khi tới Trung Á và vào biển Địa Trung 
Hải. Con đường này thông thương từ những thế kỷ trước Công nguyên và vào đầu Công 
nguyên, từ khi dựa vào gió mùa thì hàng hóa lưu thông theo đường này trở nên đáng kể. 
Khái niệm “Silk Road on the Sea” hay “Marine Silk Road” dùng để chỉ những tuyến đường 
biển dọc theo bờ biển Đông Nam Á nối hai đế chế Trung Hoa và La Mã, con đường này hình 
thành từ những thế kỷ trước Công nguyên.

Sử liệu từ nhiều nguồn đều ghi nhận về sự hiện diện của những con đường hải thương 
và đánh giá cao vai trò của những thủy thủ người Đông Nam Á trong giai đoạn sớm. Có thể 
cho rằng con đường (hay những con đường) biển nối Đông - Tây bắt đầu từ thời Tiền sử và 
phát triển mạnh từ cận kề Công nguyên trở đi. Đây cũng là giai đoạn mà cư dân khu vực 
quanh Biển Đông tham dự vào hành trình buôn bán đường trường. 
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Xác nhận tầm quan trọng của biển Đông Nam Á, một số học giả đánh giá vai trò của 
biển này ngang với biển Địa Trung Hải: “Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông) là bước 
chân đầu tiên trên chặng đường buôn bán liên Á bắt đầu từ Trung Hoa đến Địa Trung Hải, 
qua đường này, sản phẩm của mạng lưới trao đổi liên vùng được mang đi. Từ Trung Hoa 
nội địa hàng hóa được thu thập đến các cảng của các tỉnh phía nam và đông nam để đưa 
lên tàu và qua nhiều chặng đến Đông Nam Á, những nước ở Ấn Độ Dương, Trung Đông 
và châu Âu, xa hơn về phía đông và phía nam, những vùng nhiệt đới gió mùa đa dạng của 
Đông Nam Á sản xuất một danh mục những hàng hóa có nhu cầu cao trên thế giới. Những 
cư dân sống quanh biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), một “Địa Trung Hải khác” về phía 
mình, là những thương nhân và thủy thủ duy trì con đường buôn bán quan trọng ở Cựu Lục 
địa trong những hoạt động sôi động” (Manguin 1993: 253).

Những mặt hàng thương mại (traded items) Tây Hán và Sơ kỳ Đông Hán trong các 
địa điểm văn hóa Sa Huỳnh

Trong những hiện vật có nguồn gốc ngoại lai này chúng ta thấy có thể chia thành các 
nhóm:

Công cụ, vũ khí;

Tiền; 

Trang sức;

Đồ gia dụng và nghi lễ. 

Trong các địa điểm giai đoạn muộn của văn hóa Sa Huỳnh trong nhóm đồ tùy táng đã 
phát hiện có một số đồ đựng, đồ dùng sinh hoạt nghi lễ bằng đồng có nguồn gốc từ Trung Hoa, 
đó là những bát, đĩa, ấm, đỉnh, chậu, gương... bằng đồng có niên đại Hậu kỳ Tây Hán và Sơ 
kỳ Đông Hán (thế kỷ 1 trước Công nguyên đến giữa thế kỷ 1 sau Công nguyên), địa điểm Lai 
Nghi, Gò Dừa, Bình Yên, Tiên Lãnh... Một số đồ trang sức bằng đá ngọc, thủy tinh.

Đồ sắt như dao có chuôi hình vành khăn kiểu Tây Hán, qua... có lẽ được sản xuất tại 
chỗ dựa theo loại hình bên ngoài tìm thấy trong hầu hết các địa điểm.

Tiếp xúc và giao lưu văn hóa giữa Hán và Sa Huỳnh phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện, 
thứ nhất là cần phải đặt trong bối cảnh lịch sử của chính sách bành trướng về phía nam của 
chính quyền nhà Hán (như đã đề cập ở phần trên), thứ hai là chính sách phát triển kinh tế 
của nhà Hán. Sự bành trướng của nhà Hán về phía nam một phần không kém quan trọng là 
do mục đích thương mại và nhu cầu hàng hóa từ phương nam. Dù không có nhiều những 
ghi chép trong sử cổ về sự phát triển những mối quan hệ buôn bán hay gửi sứ đoàn đi bằng 
đường biển tới những vùng biên viễn như Ấn Độ, La Mã, nhưng có thể cho rằng, chính sách 
bành trướng của Hán Vũ Đế luôn đi kèm với sự mở rộng quan hệ buôn bán với những vùng 
xa xôi bất kể là theo phương tiện và cách thức nào(7). 
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Như vậy, từ những thay đổi trong chính sách trên đây, ta có thể nhận ra cách thức và 
mức độ tiếp xúc, trao đổi và tiếp biến văn hóa Hán - Sa Huỳnh trong hai giai đoạn Tây Hán 
và Đông Hán là khác nhau. Có thể thấy, hiện vật thời Tây Hán tìm thấy ở miền Trung không 
nhiều, hiện vật hạn chế ở một số loại hình như tiền đồng, gương đồng, một số vũ khí như 
qua đồng, qua sắt, dao có chuôi hình vành khăn bằng sắt... (những công cụ và vũ khí bằng 
sắt này có lẽ được sản xuất tại chỗ bắt chước loại hình hiện vật Trung Hoa). Sang giai đoạn 
cuối Tây Hán và Đông Hán, những tiếp xúc văn hóa mạnh hơn, đa dạng hơn và theo hệ 
thống, không loại trừ khả năng du nhập một số công nghệ sản xuất đồ gốm, đồ kim loại... 
Tuy vậy, khác với miền Bắc nơi mộ Hán thời này khá nhiều (và địa vực phân bố của mộ Hán 
cũng chỉ tới Thanh Hóa điều này cũng phù hợp với sự có mặt trên thực tế của những trị sở 
Trung Hoa ở hai vùng Giao Chỉ và Cửu Chân), tại khu vực Trung Trung Bộ không thấy dấu 
tích mộ gạch Hán, mà chỉ có một số mộ chum và mộ huyệt đất có chứa đồ đồng Tây Hán 
và đặc biệt là Sơ kỳ Đông Hán. Như vậy, trong khi ở hai quận (Giao Chỉ và Cửu Chân) có 
sự hiện diện của quan lại nhà Hán, quan lại địa phương bị Hán hóa và có thể cả lớp người 
quyền lực địa phương mạnh, thì ở vùng Nhật Nam, chỉ có hai nhóm người sau (quan lại địa 
phương bị Hán hóa và thủ lĩnh/người giàu bản địa). Chúng tôi cho rằng, trong giai đoạn 
trước Công nguyên, văn hóa Sa Huỳnh tiếp nhận ảnh hưởng từ văn hóa Hán theo kiểu từ xa, 
chọn lọc một số yếu tố phù hợp, chủ yếu là tiếp nhận những biểu trưng thể hiện quyền lực/
địa vị - thân thế của văn hóa Hán. Cách thức trao đổi khá đa dạng về hình thức, song tiếp 
xúc và trao đổi qua buôn bán đóng vai trò chủ đạo. Sang đến giai đoạn cuối của nền văn hóa 
này, mối quan hệ này được tăng cường từ nhiều góc độ và từ nhiều nguyên nhân cả chính 
trị, kinh tế, văn hóa...

Tại Lai Nghi, Điện Bàn, Quảng Nam, trong số mộ của người rất giàu có 01 ngôi mộ đất 
chứa những đồ tùy táng đặc biệt có giá trị, đó là mộ có ký hiệu 04.LN.H1.M37. Đây là 
ngôi mộ đất có quy mô bề thế nhất trong các ngôi mộ ở Lai Nghi với bộ đồ đồng Đông 
Hán và một số hiện vật bằng sa thạch có chữ (nghiên, án mực) giống như một số mộ giai 
đoạn Sơ kỳ Đông Hán ở Quảng Châu, Trung Quốc (The CPAM of Guangzhou 1981: hình 
CXIII.9). Mộ này nằm dưới mộ hợp chất niên đại thế kỷ 17, 18, nhưng rất may đã không 
bị mộ muộn xâm phạm vào và hiện vật gần như nằm insitu. Đây cũng là mộ lớn nhất 
trong số những mộ chum và mộ đất Sa Huỳnh đã phát hiện cho đến nay. Trong một số 
mộ chum văn hóa Sa Huỳnh như Tiên Lãnh, Sa Huỳnh, Gò Dừa cũng đã phát hiện một số 
đồ đựng bằng đồng có nguồn gốc Trung Hoa (Tây và Đông Hán) và ngay ở Lai Nghi trong 
một số mộ khác cũng có đồ đồng Hán, tuy nhiên, số lượng đồ đồng này không nhiều và 
kích thước nhỏ, thường chỉ có một đến hai cá thể trong một chum hay trong một mộ 
đất. Chỉ ở ngôi mộ này mới tập trung một số lượng lớn đồ đồng, như: ấm, bình, bát, chậu, 
đỉnh nhỏ, móc thắt lưng và đặc biệt là bộ nghiên, án mài mực, trên án có những dấu 
khắc giống chữ tượng hình, trên nghiên vẫn còn vết mực mài màu đen. Chôn theo mộ 
này còn có một số đồ sắt như dao có chuôi hình vành khăn (dạng dao kiểu Hậu kỳ Tây 
Hán - Sơ kỳ Đông Hán, nhưng có lẽ được sản xuất tại chỗ), một số đồ gốm tùy táng - gốm 
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văn hóa Sa Huỳnh. Xét theo chất và lượng đồ tùy táng trong tương quan với những mộ 
khác ở địa điểm này và những địa điểm mộ chum văn hóa Sa Huỳnh khác đã biết thì đây 
là mộ của người thuộc cấp bậc cao (nhất) trong cộng đồng cư dân, có nhiều khả năng là 
của vị đại thủ lĩnh một vùng, đặc biệt sự có mặt của bộ nghiên ấn trong mộ cho thấy có 
nhiều khả năng chủ nhân ngôi mộ là người có học. Niên đại của mộ thuộc giai đoạn Sơ 
kỳ Đông Hán, nửa đầu thế kỷ 1 sau Công nguyên.

Dấu ấn Nam Á trong văn hóa Sa Huỳnh: Hạt chuỗi, đồ trang sức từ Ấn Độ và qua 
Ấn Độ

Hiện vật có nguồn gốc Thái Lan, Ấn Độ, Địa Trung Hải cũng được tìm thấy trong rất 
nhiều các địa điểm của văn hóa Sa Huỳnh phân bố ở các loại địa hình từ hải đảo, duyên hải 
đến vùng đồi núi. Loại hình hiện vật chính là các loại hạt chuỗi và trang sức làm bằng mã 
não, thủy tinh, vàng... 

Mặc dù hạt chuỗi có nguồn gốc Ấn Độ đã được tìm thấy trong các địa điểm văn hóa 
Sa Huỳnh giai đoạn sớm (thế kỷ 5 - 4 trước Công nguyên), nhưng phải đến giai đoạn muộn 
mới có sự bùng nổ về số lượng và loại hình hiện vật hạt chuỗi ở các địa điểm. Những địa 
điểm với số lượng lớn hạt chuỗi các loại có thể kể đến như Hậu Xá II (Hội An, Quảng Nam), 
Lai Nghi (Điện Bàn, Quảng Nam), Hòa Diêm (Cam Ranh, Khánh Hòa), Giồng Cá Vồ (Cần 
Giờ, Tp. Hồ Chí Minh)...

Một loại hiện vật khác mà có lẽ cư dân văn hóa Sa Huỳnh loại hình phía Nam giai đoạn 
cực muộn (thế kỷ 1 - 2 sau Công nguyên) đã trao đổi với Ấn Độ là đồ gốm(8). Đó là một số 
mảnh của loại gốm đen, bề mặt bên ngoài có phủ một lớp “men” khá mỏng màu đen bóng, 
bên trong có phủ những băng màu xám nhạt

Hạt chuỗi bằng vàng có một số hình dạng như hình trống cơm (Gò Mả Vôi), hình hoa, 
hình cầu nhỏ chạm lộng (Gò Mùn, Hòa Diêm), hình cầu, hình hai nón cụt úp nhau (Lai Nghi). 
Loại hình khuyên tai mới chỉ thấy loại xoắn như ở Lai Nghi(9). Loại khuyên tai xoắn này rất 
giống với những khuyên tai ở Giồng Lớn (Bà Rịa - Vũng Tàu) (Vũ Quốc Hiền và nnk 2008), 
Prohear, Campuchia (Reinecke A. và nnk 2009), phức hợp Buni ở Đông Nam Á Hải đảo, như 
vậy đây có thể là sản phẩm của trao đổi hàng hóa thương mại khoảng cách xa.

Đối với Ấn Độ, mối quan hệ chính là buôn bán và chủ yếu tập trung vào một, hai mặt 
hàng của đồ trang sức, những hạt chuỗi nhập từ Ấn Độ hay được sản xuất tại chỗ theo kỹ 
thuật và loại hình Ấn Độ tất nhiên cũng mang tính chất “status marker” chứ không chỉ đơn 
thuần để làm đẹp. Số lượng, chất lượng và phân bố hạt chuỗi và các đồ trang sức bằng đá mã 
não, đá agate... hạt chuỗi hình chim, hình hổ(10), hạt chuỗi thủy tinh bọc vàng, hạt chuỗi khắc 
axit có nguồn gốc từ Ấn Độ, Địa Trung Hải trong các mộ chum minh chứng rất rõ điều này. 

Theo Nguyễn Kim Dung, cho tới nay chúng ta chưa có bất cứ chứng cứ nào về chế tác 
đồ trang sức mã não trong văn hóa Sa Huỳnh, điều đó có nghĩa là tất cả những hạt chuỗi mã 
não tìm thấy trong văn hóa Sa Huỳnh là những sản phẩm ngoại nhập, có nhiều khả năng từ 
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Ấn Độ (đây cũng là tình hình chung ở Đông Nam Á). Những hạt chuỗi mã não này được thợ 
Ấn Độ chế tạo theo yêu cầu thẩm mỹ, theo đơn đặt hàng của quý tộc Đông Nam Á (Bellina 
B. 2003: 293) và điều này cho thấy bản chất của trao đổi Đông Nam Á - Ấn Độ là khá bình 
đẳng và tự nguyện từ cả hai phía, từ sau Công nguyên ở Đông Nam Á bắt đầu có những công 
xưởng chế tác hạt chuỗi mã não của mình(11). 

Nếu dựa vào bảng phân loại hình của Bellina (xem Bellina B. 2003 bảng trang 290), 
chúng ta có thể thấy rằng loại hạt chuỗi mã não hình thoi thắt nhẹ hai đầu (dạng collar bead) 
và hạt dạng hình cầu trong một số địa điểm văn hóa Sa Huỳnh muộn như Lai Nghi, Hòa Diêm 
đã thuộc vào giai đoạn II, giai đoạn muộn và có thể được chế tác tại Đông Nam Á? 

Những hiện vật nhập từ bên ngoài còn có nguyên liệu thô như đá quý, đá mã não và 
có thể cả quặng sắt, trong một số địa điểm của văn hóa Sa Huỳnh bên cạnh những hạt chuỗi 
đá hoàn hảo còn có một số bán thành phẩm, có nhiều khả năng, người Sa Huỳnh đã nhập 
nguyên liệu và chế tác một số loại trang sức tại chỗ. Đồ sắt trong văn hóa Sa Huỳnh chủ yếu 
được chế tạo bằng cách rèn, quặng sắt được tìm thấy như đồ tùy táng trong một số chum, 
nhưng chúng ta không có nhiều tư liệu về nơi khai thác quặng sắt, theo tư liệu địa chất, ở 
miền núi Trường Sơn - Tây Nguyên có quặng sắt, có thể, một số quặng được khai thác tại 
chỗ nhưng một số nữa được nhập từ Đông Bắc Thái Lan qua đường sông (Nitta E. 1999: 86). 

Nhận xét
Ưu thế của Biển Đông mà đặc biệt là bờ biển miền Trung Việt Nam trên tuyến đường 

thương mại biển Đông - Tây thời Cổ Trung đại cũng đã được chứng minh bằng những phát 
hiện khảo cổ học. Không kể đến những quan hệ trao đổi trên biển giữa các cộng đồng dân 
cư Đông Nam Á từ thời Tiền sử, biển Đông Nam Á thực sự tham gia vào hành trình hàng hải 
quốc tế Đông - Tây, nối giữa Địa Trung Hải, Ấn Độ và Đông Nam Á từ những thế kỷ 3 - 4 
trước Công nguyên. Xung quanh chủ đề này đã có nhiều nghiên cứu dựa trên tài liệu khảo cổ 
và thư tịch của nhiều học giả nước ngoài và Việt Nam (xem thêm Lâm Thị Mỹ Dung 2018). 
Như vậy, từ những chứng cứ vật chất và ghi chép trong thư tịch ta có thể thấy trong khoảng 
thời gian những thế kỷ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ 3 sau Công nguyên, bờ biển của các 
lãnh địa Đông Nam Á tham gia ngày càng tích cực vào con đường tơ lụa phía nam (Southern 
Silk Road), đây là những chuỗi đường trao đổi trên biển nối các đế chế La Mã và Trung Hoa 
và hệ quả là đã kéo theo hàng loạt những thay đổi kinh tế - chính trị - văn hóa trong khu vực.

Văn hóa Sa Huỳnh có mối quan hệ giao lưu mạnh mẽ với các văn hóa đồng đại trong 
khu vực, trong giai đoạn cuối của nền văn hóa này (từ thế kỷ 2 trước Công nguyên đến thế 
kỷ 1 sau Công nguyên) có sự tăng cường trong tiếp xúc và trao đổi với những vùng xa hơn 
như Trung Hoa, Ấn Độ, Địa Trung Hải... Những hiện vật khảo cổ học liên quan đến quan hệ 
tiếp xúc giữa miền Trung Việt Nam với thế giới bên ngoài như với Đông Nam Á Hải đảo, 
Trung Hoa, Ấn Độ, Địa Trung Hải ngày càng được phát lộ nhiều trong các địa điểm văn hóa 
Sa Huỳnh ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa...
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Có thể nói, tiếp xúc và trao đổi Sa Huỳnh - Hán, Sa Huỳnh - Ấn bắt đầu từ giai đoạn 
giữa của văn hóa Sa Huỳnh Sơ kỳ Sắt, từ thế kỷ 4 trước Công nguyên, tăng cường trong giai 
đoạn cuối và tăng mạnh mẽ từ thế kỷ 1, 2 trước và sau Công nguyên. Chứng cứ về sự tiếp xúc 
và ảnh hưởng này thường tìm thấy ở địa điểm hay nhóm địa điểm phân bố ven sông lớn, cửa 
sông ven biển, những địa hình thuận tiện cho việc tiếp xúc và trao đổi kinh tế văn hóa. Nổi bật 
là các nhóm di tích ở cửa các con sông lớn đổ ra biển, những địa điểm nằm sâu hơn trong nội 
địa cũng cung cấp nhiều chứng cứ về quan hệ tiếp xúc, trao đổi với bên ngoài (những tiếp xúc, 
quan hệ trong nội địa có thể diễn ra chủ yếu theo đường sông và qua các đèo). 

Trong thời Tiền - Sơ sử, giao lưu và tiếp xúc giữa các cộng đồng dân cư được tiến hành 
dưới nhiều hình thức khác nhau và thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống từ kinh tế, văn hóa, xã 
hội, tôn giáo đến chính trị, một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đối với tiếp xúc và giao lưu là 
trao đổi kinh tế. Giữa các cộng đồng sống trên các địa bàn khác nhau thường có sự trao đổi 
nguyên liệu và sản phẩm và sau đó là trao đổi hàng hóa với nhau, một mạng lưới trao đổi 
nguyên liệu đá ngọc màu xanh và sản phẩm từ đá ngọc đã được vận hành một cách suôn sẻ 
và sôi động trên biển, nối kết Đài Loan, miền Trung Việt Nam, Thái Lan và từ những điểm 
nút đó, nguyên liệu thành phẩm và bán thành phẩm được phân phối đến những vùng khác 
của Đông Nam Á (Hung Hsiao-chun, Bellwood P. 2010: 235-246). Ngoài hoạt động trao đổi 
kinh tế còn có những hoạt động trao đổi “phi kinh tế” mà ảnh hưởng của chúng tới biến đổi 
văn hóa không hề nhỏ, đặc biệt là vai trò của những hoạt động này trong việc củng cố mối 
quan hệ xã hội và thay đổi cấu trúc xã hội.

Có thể thấy rằng, tiếp xúc, trao đổi và buôn bán nội vùng và liên vùng cùng với buôn 
bán đường trường có một vai trò quyết định trong việc tiếp thu, chuyển tiếp và biến đổi 
những yếu tố văn hóa ngoại sinh trong văn hóa Sa Huỳnh để dẫn đến những thay đổi quan 
trọng trong quá trình tiến hóa nội tại và thay đổi cấu trúc, quan hệ xã hội, từ lãnh địa Sa 
Huỳnh đến Mandala Champa. 

===========
CHÚ THÍCH
(1) Mộ chum (jar burial), truyền thống mộ chum (jar burial tradition): Kiểu/truyền thống 

chôn cất dùng chum, vò, bình... đất nung làm quan tài được xác định phổ biến ở Đông Nam 
Á bắt đầu từ Hậu kỳ Đá mới - Sơ kỳ Kim khí và đặc biệt phổ biến ở Đông Nam Á Hải đảo. 
Kiểu chôn này cũng rất đa dạng từ hỏa táng đến hung táng, cải táng và tượng trưng Mộ 
chum tồn tại song hành cùng mộ đất và mộ sử dụng quan tài bằng những chất liệu khác như 
đồng, gỗ... (Bintarti D.D. 2000: 73-76). Có thể nói, truyền thống mộ chum bắt đầu từ thiên 
niên kỷ 1 trước Công nguyên, từ tây Nhật Bản qua nhiều phần của Đông Nam Á đến bán 
đảo Ấn Độ. Truyền thống này không giống nhau ở những điểm trong không gian phân bố 
của nó, cho thấy những loại hình, kiểu thức táng khác nhau và bộ di vật đi kèm. Trước đây 
mộ chum được coi là đặc trưng của Đông Nam Á Hải đảo nhưng thời gian gần đây, số lượng 
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địa điểm mộ chum Đông Nam Á Lục địa gia tăng đáng kể. Bất chấp những biến thể, vẫn 
quan sát được một số cấu trúc tương đồng. Sự phân bố của mộ chum dọc theo “vòng cung” 
Thái Bình Dương cho thấy khả năng về sự chia sẻ và tương tác của những nét văn hóa chung 
(Sunil Gupta 2005: 22, h.1).

(2) Đường bờ biển: Bờ biển miền Trung lồi lõm, ngoài bờ là những đảo, cụm đảo 
được hình thành trong quá trình tạo sơn như: hòn Gió (Quảng Bình), đảo Cồn Cỏ (Quảng 
Trị), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn - Cù Lao Ré (Quảng Ngãi), Hòn Tre (Khánh 
Hòa), Phú Quý (Ninh - Bình Thuận)... Những đảo này một mặt là những “bình phong” 
ngăn chặn bớt sóng gió Biển Đông, mặt khác, chúng còn là tuyến đầu trong quá trình giao 
thoa văn hóa khu vực và quốc tế, nối Đông Nam Á Lục địa với Đông Nam Á Hải đảo, nối 
bắc - nam và đông - tây. Miền Trung là khu vực duy nhất ở Việt Nam có những con đường 
ngắn nhất nối liền các đường hàng hải quốc tế ở Biển Đông với những tuyến giao thông 
bộ và thủy trong Đông Nam Á Lục địa, điều đó cũng đúng với các đường hàng không (Lê 
Bá Thảo 1998: 391).

(3) Ở cực nam của không gian văn hóa Sa Huỳnh là những nhóm di tích mộ chum, vò 
vùng đất đỏ Xuân Lộc, Đồng Nai và vùng ven biển Bà Rịa, Vũng Tàu (Giồng Lớn), vùng 
Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh (Giồng Cá Vồ). Về ranh giới phía nam của văn hóa Sa Huỳnh, 
đặc biệt là về vị trí, tính chất của những cụm mộ chum ở Đông Nam bộ và khu vực Cần Giờ, 
Tp. Hồ Chí Minh hiện còn nhiều ý kiến khác nhau, theo Đặng Văn Thắng, Nguyễn Thị Hậu: 
khu cư trú và mộ chum ở Cần Giờ nên được phân lập thành một loại hình văn hóa riêng, văn 
hóa Giồng Phệt (Nguyễn Thị Hậu 2007), một số người khác lại cho rằng mộ chum ở miền 
Nam Việt Nam (lưu vực sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ) là một dạng địa phương của văn 
hóa Sa Huỳnh hay là kết quả của sự lan tỏa và hội nhập giữa truyền thống văn hóa Đồng Nai 
và văn hóa Sa Huỳnh. Dấu ấn của truyền thống Đồng Nai trong văn hóa Sa Huỳnh khu trú 
ở loại hình Sa Huỳnh Nam và ở địa bàn các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh - Bình Thuận với sự 
hiện diện của những rìu đồng lưỡi hình parabol...

(4) Con số này tuy nhiên chưa phải là con số cuối cùng vì những thông báo của các địa 
phương không phải lúc nào cũng kịp thời và đầy đủ. Phú Yên chắc chắn không chỉ có 1 
trống, năm 2002 khi đi khảo sát Phú Yên, chúng tôi đã được các cán bộ bảo tàng dẫn tới ít 
nhất là hai địa điểm tìm thấy trống đồng. Năm 2004, phòng Văn hóa - Thông tin huyện Duy 
Xuyên (Quảng Nam) cũng cho chúng tôi xem ảnh của 1 trống đồng Đông Sơn do một người 
dân phát hiện được ở khu vực ven sông Thu Bồn... năm 2011, khảo sát Bình Định, chúng tôi 
cũng phát hiện thêm một số trống ở thượng nguồn sông Côn. Cũng theo Phạm Minh Huyền 
thì ở Tây Nguyên có 13 trống Đông Sơn và Nam bộ có 11 trống Đông Sơn.

(5) Trong một số trống đồng Đông Sơn ở thượng nguồn sông Côn có gốm thô, những 
đồ gốm này không phải gốm Sa Huỳnh. Trong các địa điểm Sa Huỳnh cũng chưa thấy trống 
Đông Sơn mặc dù trống Đông Sơn phân bố trong phạm vi của văn hóa Sa Huỳnh, điều này 
cho thấy nhóm cư dân sở hữu trống Đông Sơn không phải là nhóm cư dân Sa Huỳnh.
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(6) Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã xác lập ít nhất 4 tổ hợp/truyền thống gốm Tiền 
Sơ sử ở Đông Nam Á (Hải đảo), đó là Sa Huỳnh, Niah, Kalanay và Tabon. Mối quan hệ giữa 
những tổ hợp này phức tạp. Dù có những liên hệ genetic (nguồn gốc và phát sinh) nhưng đã 
phát triển độc lập với nhiều tính địa phương trong chuyên hóa và mức độ tinh tế hóa trong 
sản xuất. Mỗi truyền thống, thậm chí mỗi địa điểm trong từng truyền thống đều có những 
loại hình gốm riêng biệt, có thể diễn giải hiện tượng này bằng sự hiện diện của sản xuất địa 
phương hay trao đổi hàng hóa gốm đặc biệt của mỗi vùng. Ngoài ra, khác biệt mang tính địa 
phương còn có thể là hình thức của biểu hiện tộc người, tức là cách thức mà qua đó những 
cộng đồng cư dân duy trì bản sắc tộc người của mình.

(7) Chúng ta có một số sử liệu về tuyến đường biển phía Nam từ thời Hán Vũ Đế và 
chính sách thương mại quan doanh - hình thức hoạt động thương mại dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của triều đình. Theo con đường này tơ lụa của Trung Quốc được đưa tới nhiều quốc gia 
(Chử Bích Thu 2007: 130).

(8) Mặc dù văn hóa Sa Huỳnh có mối quan hệ tiếp xúc và giao lưu khá thường xuyên 
với văn hóa Hán (cả Tây Hán và Đông Hán) và nhiều hiện vật đồng Tây Hán và Đông Hán 
đã có mặt trong văn hóa Sa Huỳnh nhưng cho tới nay, trong các địa điểm văn hóa Sa Huỳnh 
không tìm thấy bất cứ đồ gốm Hán nào. Gốm Hán ở miền Trung Việt Nam chỉ mới tìm thấy 
trong các địa điểm Champa sớm. Gốm Ấn Độ cũng không thấy trong các địa điểm văn hóa 
Sa Huỳnh loại hình phía Bắc. Gốm thương mại Nam Ấn mới chỉ thấy ở những địa điểm 
Champa sớm: Gò Cấm, Trà Kiệu. 

(9) Kết quả phân tích thành phần của 4 khuyên tai Lai Nghi cho thấy 3 cái là hàng nhập 
khẩu, cái thứ 4 là hàng làm tại chỗ bắt chước kỹ thuật và hình dáng của đồ nhập (Reinecke., 
A và nnk 2014: 52-61).

(10) Hạt chuỗi hình con vật này cũng được tìm thấy ở một số địa điểm Đông Nam Á như 
Thái Lan, Myanmar, Nam Trung Hoa...

(11) Ví dụ như đã có một số chứng cứ về sản xuất trang sức mã não ở lưu vực sông Mê 
Công thời kỳ văn hóa Óc Eo với những bằng chứng là những hạt chuỗi mã não bán thành 
phẩm và ở một số nơi khác tại Đông Nam Á (Bellina 2003: 289).
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THE CONTACTS AND INTERACTIONS OF THE SA HUYNH CULTURE
THROUGH RECENT DISCOVERIES AND RESEARCH

Lam Thi My Dung

The distribution area of Sa Huynh culture is essentially in almost all provinces of 
Central Vietnam. Archaeological sites of the culture have been discovered in various types 
of topography, from mountainous regions to riverine and coastal sand dunes, and even in 
coastal islands. The natural and social factors, as well as the different spatial and temporal 
cultural relationships, have created the local groups of this archaeological culture. The 
mosaic of Sa Huynh culture consists of light and dark pieces with different parts such as the 
central region and the peripheral regions; groups of North Sa Huynh and South Sa Huynh; 
mountain, coastal plain and island regions and so on.

The Sa Huynh culture, especially in the final stages, is the meeting point and 
convergence of different cultures/civilizations due to its bridging geographical location. 
These contacts and interactions have left more or less traces in the characteristics of the 
Sa Huynh culture and help to increase the diversity of this culture. Based on the results of 
field research and theoretical research, the article focuses on the following aspects:

1. Selection and application of a new archaeological theory in the study of Sa Huynh 
culture. This is the theory of the role of cultural contacts and interactions with increasing 
social complexity.

2. The participation of the pre-Sa Huỳnh groups in the formation of the Sa Huỳnh 
culture.

3. The role of cultural contacts and interactions in the formation of early states in 
Central Vietnam.


