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MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CHAMPA VAØ NAM TRUNG HOA
QUA NGHIEÂN CÖÙU ÑOÀ GOÁM SÖÙ TAØU COÅ BÌNH CHAÂU (QUAÛNG NGAÕI)

 Nguyễn Đình Chiến* 

Từ lâu nay, gốm cổ Bình Định đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan 
tâm. Nhiều công trình nghiên cứu trên nguồn tư liệu tuy mức độ khác nhau nhưng đã góp 
phần làm rõ về lịch sử gốm Bình Định cũng như lịch sử, văn hóa của Vương quốc Vịjaya và 
mối quan hệ của vương quốc này trong giao lưu kinh tế, văn hóa với Kinh đô Thăng Long và 
các nước khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn thế kỷ 11-15. Các loại hình đồ gốm Champa 
phát hiện ở các di tích khảo cổ tại Bình Định hiện lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Bình 
Định. Đây là những đồ gốm được khai quật và sưu tầm thuộc các khu lò gốm cổ ở tỉnh Bình 
Định như Gò Sành, Trường Cửu, Gò Cây Me, Gò Giang, Gò Ké và Gò Hời. Đặc biệt, cuối 
năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành phối hợp với Bảo tàng Bình Định tiến hành 
khai quật di tích gốm Trường Cửu thuộc xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Kết 
quả khai quật đã cung cấp thêm sưu tập hiện vật gốm cho công tác nghiên cứu, trưng bày và 
quảng bá về gốm cổ Bình Định trong lịch sử gốm cổ Việt Nam. Đáng chú ý là các loại bình, 
vò, hũ men nâu, men vàng, vai thường có các dải quai nổi, thân có trang trí khắc chìm, đắp 
nổi hay để trơn. Tôi đã có dịp tới thăm quan và rất ngạc nhiên vì sự tương đồng với nhiều 
loại hình trong tàu cổ Bình Châu (Quảng Ngãi). Từ kết quả so sánh các loại hình đồ gốm 
men nâu trong tàu cổ Bình Châu, bài viết này sẽ góp bàn về mối quan hệ của Champa và 
Nam Trung Hoa trong bối cảnh lịch sử thế kỷ 14-15.

1. Vài nét về tình hình nghiên cứu gốm cổ Champa
Vào trước năm 1975, việc nghiên cứu gốm cổ Champa chưa được chú ý. Người quan 

tâm đến gốm Bình Định đầu tiên, theo Kerry Nguyên Long là William Willets, quản thủ 
Bảo tàng Mỹ thuật Đại học Singapore. Ông đã giới thiệu một nhóm đồ gốm Champa tại 
cuộc triển lãm của Hội gốm Đông Nam Á năm 1971 (Kerry Nguyên Long 1999: 101-111). 
Đó là các loại hình âu, bát, đĩa nông lòng, bình vôi và lọ tỳ bà do Bảo tàng Singapore lưu 
giữ.Việc sưu tầm hiện vật gốm lẻ tẻ do tư nhân thực hiện tại vùng Bình Định chỉ phục vụ 
thị trường cổ vật. Đoàn khảo cổ học của Bảo tàng quốc gia Sài Gòn đến Bình Định khảo sát 
cũng chỉ tập trung vào những đồ gốm gia dụng và vật liệu trang trí kiến trúc mà chưa có chú 
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ý nghiên cứu về lò gốm (Nguyễn Bá Lăng 1972: 36). Năm 1988, Roxana Brown dựa theo 
tài liệu trong bộ sưu tập gốm cổ Bình Định của Hà Đức Cảnh và sưu tập mảnh gốm vỡ của 
Bảo tàng Sài Gòn đã đề cập đến đồ gốm và lò sản xuất trong cuốn sách nghiên cứu về gốm 
Đông Nam Á xuất bản ở Singapore (Brown Roxana 1998: 36-39). 

 Các tài liệu về tàu cổ phát hiện được ở Đông Nam Á đã cho thấy gốm Champa không 
chỉ đáp ứng tiêu dùng trong nước mà còn tham gia xuất khẩu vào thị trường khu vực cũng 
như con đường tơ lụa trên biển Đông. Các loại hình sản phẩm chủ yếu là đồ gia dụng như 
bình, vò, hũ, lọ, chóe, chậu, ấm chén, đĩa, cốc… Các loại tượng nghệ thuật nhỏ và các loại 
vật liệu trang trí kiến trúc như ngói mũi lá sen, diềm góc tháp… Ở vùng biển Thái Lan đã 
phát hiện 2 con tàu cổ có chứa đồ gốm Bình Định là tàu Sattaship (còn có tên là Koh Khrom) 
và Koshi Chang 3. Các chuyên gia Thái cho rằng con tàu bị đắm vào khoảng giữa năm 1560 
và 1615 (Đinh Bá Hòa 2008: 198).

 Phát hiện tàu cổ Pandanan ở vùng biển Tây Nam Philippines tháng 6 năm 1993 và 
việc khai quật con tàu này trong khoảng tháng 2 đến tháng 5/1995, đã mang lại nhiều kết 
quả lý thú về đồ gốm Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan thế kỷ 15. Trong đó theo thống 
kê số l ượng đồ gốm Việt Nam có 4.722 chiếc, chiếm 75,6%. Gốm Việt Nam được sản xuất 
ở Gò Sành và Trường Cửu (Bình Định) chiếm từ 74% còn lại là sản xuất ở phía Bắc Việt 
Nam. Dựa vào phân tích khối l ượng tiền đồng Trung Quốc tìm thấy cùng với những đồ sứ có 
nguồn gốc sản xuất ở lò Cảnh Đức Trấn và Long Tuyền, TS. Eusebio Z. Dizon đã cho niên 
đại của hàng hóa trong tàu này là cuối thế kỷ 14, đến giữa thế kỷ 15. Xem các hình ảnh đồ 
gốm hoa lam Việt Nam trong tàu do Allison I Diem giới thiệu, chúng tôi cho rằng niên đại 
giữa thế kỷ 15 là có cơ sở thuyết phục (Diem, Alison 2001: 87-93).

Tháng 5/1997 cho đến tháng 6/1999, tàu cổ ở vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An), nay 
thuộc tỉnh Quảng Nam đã được thăm dò và khai quật khảo cổ học. Tàu nằm ở độ sâu 70-
72m. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Visal và Công ty Saga Horizon (Malaysia) đã tiến hành 
khai quật. Trưởng ban khai quật là TS. Phạm Quốc Quân, Nguyên Giám đốc Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam và ông Lâm Minh Châu, Tổng giám đốc Visal. Tham gia cuộc khai quật 
này còn có nhiều chuyên gia khảo cổ học của Đại học Oxford (Anh), Đại học Kebangsan 
(Malaysia), Cộng hòa Séc, nhiều chuyên gia lặn và thủy thủ đoàn của Việt Nam, Malaysia, 
Anh, Indonesia, Singapore. Cuộc khai quật này có chuyên viên lặn bão hòa nước ngoài và 
giám đốc khai quật khảo cổ học dưới nước là Mensun Bound, Giám đốc phân khoa khảo cổ 
học dưới nước của Đại học Oxford và Giám đốc điều hành là ông Ong Soo Hin, Giám đốc 
công ty Saga.

Kết quả khai quật cho biết dấu vết con tàu dài 29,4m, rộng 7,2m, trong lòng chia 19 
khoang, gỗ đóng tàu còn tốt và các thanh dầm ngăn cách các khoang còn thấy được ghép rất 
chắc chắn. Số lượng cổ vật trong con tàu thu được trên 240.000 chiếc, chủ yếu là đồ gốm 
sản xuất tại Chu Đậu (Hải Dương) và Thăng Long (Hà Nội) thuộc Bắc Việt Nam, vào nửa 
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cuối thế kỷ 15. Kết quả khai quật đã được trình bày trong Báo cáo khai quật khảo cổ học 
tàu cổ Cù Lao Chàm (Phạm Quốc Quân, Tống Trung Tín 2000). Số l ượng hiện vật trong 
con tàu Cù Lao Chàm với hơn 240 nghìn, không kể hàng vạn mảnh vỡ, hàng nghìn hiện vật 
đã bị trục vớt trước khi khai quật khảo cổ là một con số khổng lồ. Trong số hàng hóa này có 
cả một số gốm Champa, Trung Quốc và Thái Lan, được xem là đồ dùng của thủy thủ đoàn. 
Phần còn lại là hàng hóa gốm sứ có nguồn gốc sản xuất ở Hải Dương và Thăng Long phía 
Bắc Việt Nam. Gốm Champa bao gồm loại hũ men vàng nâu, cao 24cm; hũ men xám cao 
21cm, đều có 4 núm ngang trên vai; kendi không men và bình tỳ bà men nâu, cao 26,5cm 
(Nguyễn Đình Chiến, Phạm Quốc Quân 2008: 188-190).

Từ sau năm 1975, các cuộc khai quật nghiên cứu về gốm cổ cũng như văn hóa Champa 
được mở rộng hơn trong phạm vi tỉnh Bình Định. Điều rất đáng mừng là kết quả khai quật 
sưu tầm về đồ gốm cổ Champa được tổ chức quy mô hơn, có sự tham gia phối hợp của nhiều 
cơ quan, nhiều học giả chuyên môn về khảo cổ, lịch sử, văn hóa… Qua 5 cuộc khai quật tại 
2 khu di tích lò gốm cổ ở Gò Sành và Gò Hời, từ 1991-1994 và 2002, Bảo tàng Bình Định 
đã có sự phối hợp với Viện Khảo cổ học và chuyên gia Nhật Bản, hay Vương quốc Bỉ. Kết 
quả nghiên cứu các khu lò gốm đã khai quật cùng những sản phẩm chính sản xuất tại Gò 
Sành, Gò Hời và các trung tâm khác ở Bình Định tính đến năm 2008, đã được giới thiệu 
trong cuốn sách Gốm cổ Champa Bình Định của Đinh Bá Hòa. Niên đại của đồ gốm Bình 
Định được xác định trong khoảng cuối thế kỷ 13 đến thế kỷ 15 (Đinh Bá Hòa 2008: 246). 

Gốm Champa ở Bình Định có nhiều loại hình và kích thước khác nhau tạo nên sự đa 
dạng sản phẩm.Theo đánh giá của các tác giả Kerry Nguyên Long và Barbara Haisson, các 
kiểu dáng loại hình màu men, cho đến kỹ thuật, vị trí chiều hướng đặt quai, kiểu khắc hoa 
văn trên gốm Bình Định rất gần với đặc trưng gốm Phúc Kiến xuất khẩu đến các nước Đông 
Nam Á, có niên đại từ cuối thế kỷ 14 đến thế kỷ 15. Nhận xét này rất đáng quan tâm khi 
nghiên cứu vấn đề giao thương giữa gốm Champa và các nước xung quanh. Trong quá trình 
tìm hiểu gốm cổ Bình Định, chúng tôi chú ý một số loại hình đồ gốm gia dụng có men vàng 
nâu, nâu đen hay nâu xám... Nhiều chiếc đĩa gốm ở đây có kiểu dáng chậu, miệng loe ngang, 
thành cong, lòng phẳng, chân đế thấp và rộng. Đây vốn là kiểu dáng khá phổ biến trong các 
dòng gốm men ngọc, men trắng, men nâu ở cả Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Gốm 
cổ Bình Định cũng có dòng gốm men nâu với nhiều sắc độ như vàng nâu, vàng xám, hay 
nâu đen. Đại biểu của dòng gốm này có cùng đặc điểm là các loại chóe, vò, lọ, hũ, cốc… 
miệng có gờ tròn hoặc viền nổi, trên vai thường xuất hiện các dải núm ngang phủ men nâu, 
chân đế và đáy không men (Đinh Bá Hòa 2008: 110-111; bản ảnh chóe cao 26,5cm;14cm; 
9cm. Những loại hình này theo thông lệ có thể gọi là hũ). Chiếc “hũ nhỏ men da lươn, cao 
14,5cm” theo chúng tôi phải gọi là lọ vì miệng nhỏ, cổ eo, thân gần hình cầu, phủ men vàng 
nâu (hay da lươn) còn một phần giáp chân đế không men. Điểm đáng lưu ý nữa là có nhiều 
đồ gốm được trang trí bằng cách khắc chìm hoa văn để mộc. Đó là các loại chậu, hũ, liễn, 
kendi. Chiếc kendi tuy mất đoạn cổ nhưng có hoa văn khắc hoa dây rất đẹp được Đinh Bá 
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Hòa chọn in trên bìa cuốn Gốm cổ Bình Định. Cũng trong phần bản ảnh của sách này chúng 
ta còn thấy chiếc hũ /chóe trang trí hoa nâu, cao 28,5cm và chiếc âu men nâu, cao 12,5cm, 
là những sản phẩm đại diện của kỹ thuật trang trí kiểu này.

Các cuộc khai quật khảo cổ học ở tỉnh Lâm Đồng vào khoảng 1980-2000 do Trung 
tâm Nghiên cứu Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lâm 
Đồng thực hiện đã thu được những sưu tập gốm sứ có nhiều nguồn gốc khác nhau như Bắc 
Việt Nam, miền Trung Việt Nam (Gò Sành - 
Bình Định); Trung Quốc, Nhật Bản và Thái 
Lan - Khmer. Trong các sưu tập gốm này 
rất đáng chú ý là những loại hình gốm cổ 
Bình Định. Theo tài liệu công bố của các tác 
giả khai quật, gốm Gò Sành có các chủng 
loại âu, bát, đĩa, cốc, bình vôi gốm men 
nâu, vàng và xám. Đáng chú ý loại bình tỳ 
bà, chóe/hũ, cao từ 14,5cm đến 24cm, men 
vàng, vai có 4 núm ngang. Loại chậu gốm 
men nâu Gò Sành, đường kính 18,5- 20,5cm 
(Bùi Chí Hoàng, Vũ Nhất Nguyên, Phạm 
Hữu Thọ 2000: 144-183). Chúng tôi đã có 
dịp xem những đồ gốm này trưng bày tại 
Bảo tàng Lâm Đồng. Ấn tượng nhất là các 
bát và chậu gốm men nâu vàng có lối trang 
trí hoa dây khắc chìm giống như gốm hoa 
nâu thời Trần ở miền Bắc Việt Nam. Chậu gốm men nâu Gò Sành (Nguồn: Bùi Chí Hoàng)

Một số loại hình gốm Champa ở Bình Đình (Nguồn: Đinh Bá Hòa)
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Cho đến nay đã có nhiều ý kiến thảo luận về chủ nhân, niên đại và mối quan hệ giao 
lưu giữa Vương quốc Champa và các nước trong khu vực thông qua nghiên cứu đồ gốm cổ 
Bình Định (Đinh Bá Hòa 2008: 190-216). 

Qua tìm hiểu các loại hình đồ gốm có men vàng nâu hay nâu đen hiện trưng bày 
tại Bảo tàng Bình Định và Bảo tàng Lâm Đồng cũng như hiện vật khai quật tại lò gốm 
Trường Cửu năm 2014, chúng 
tôi rất đồng tình với nhận xét của 
Đinh Bá Hòa: “Trong những yếu 
tố ngoại sinh, không thể không 
nói tới ảnh hưởng khá đậm nét 
của phong cách kỹ thuật gốm 
sứ thời Nguyên, Trung Quốc và 
Đại Việt thời Lý - Trần” (Đinh 
Bá Hòa 2008: 215). Những loại 
hình đồ gốm men nâu tìm được 
trong tàu cổ Bình Châu (Quảng 
Ngãi) sẽ góp phần làm rõ hơn 
nhận xét này. 

Gốm Champa ở Bảo tàng Lâm Đồng

Một số đồ gốm khai quật tại lò gốm Trường Cửu năm 2014
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2. Gốm men nâu trong tàu cổ Bình Châu (Quảng Ngãi)
Vào tháng 9/2012 ngư dân thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi đã phát hiện một số đồ gốm sứ trong tàu cổ bị đắm. Dấu tích tàu cổ cách bờ biển 
Bình Châu khoảng 100m và nằm sâu 3,5-4m so với mực nước biển. Đây là tàu đắm cổ thứ 
6 trong vùng biển Việt Nam. Cuộc khai quật khảo cổ học tàu đắm cổ Bình Châu được diễn 
ra từ ngày 04/6 đến ngày 23/6/2013. Theo thống kê, công trường đã thu được 91 thùng hiện 
vật nguyên và 177 thùng hiện vật vỡ, tổng số là 268 thùng. 

Con tàu có chiều dài từ đuôi tàu cho đến phần mũi tàu còn lại là 20,5m, chiều ngang 
rộng nhất của tàu nằm phía sau khoảng giữa tàu là 5,6m, thân tàu được chia làm 13 khoang 
với 12 vách ngăn. Trong tàu tìm được một số đồ kim loại như: Gương đồng, quả cân đồng, 
đinh thuyền bằng và các loại tiền đồng. Đây là loại tiền mặt tròn lỗ vuông, phát hiện ở các 
khoang 5, 6 và 7, nơi có dấu tích bị cháy. Qua phân tích 1451 đồng tiền đã phát hiện được 36 
loại tiền, thuộc các thời Đường - Tống - Nguyên, trong đó muộn nhất là tiền Chí Đại thông 
bảo (1308-1311) (Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Ái Dung 2015: 77-84). 

Hàng hóa trong tàu là đồ gốm sứ bao gồm các chủng loại dòng gốm men ngọc, đồ sứ 
hoa lam, sứ men trắng xanh và gốm men nâu. 

Đồ gốm men ngọc có các loại hình gồm: đĩa, bát, lư hương, chén, tước và lọ. Trong 
đó đáng chú ý loại đĩa có kích thước 32-34cm; dáng chậu miệng loe ngang, thành trong in 
lõm băng cánh hoa cúc. Dưới đáy phủ men để lại dấu bàn kê hình vành khăn. Đặc biệt hơn 
có loại đĩa trang trí nổi hình rồng mang đặc trưng nghệ thuật thế kỷ 13. Loại lư hương nhỏ 
có miệng tròn, thân hình trụ có gắn 3 chân nổi. Men ngọc có màu xanh da táo, màu vàng 
chanh, oliu, trắng đục với nhiều sắc độ khắc nhau. Loại bát men ngọc có miệng loe, thành 
cong, đế thấp, đáy mộc khá phổ biến. Loại này xuất hiện từ khoang 3 đến khoang 12. Ngoài 
ra, các loại khác như tước, lọ 2 tai nổi có số lượng ít. Nhưng các loại hình này cũng mang 
đặc trưng gốm men ngọc thế kỷ 13.

Tàu đắm Bình Châu khai quật năm 2013
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Đồ sứ hoa lam trong tàu xuất hiện tuy không nhiều nhưng đã gặp các mẫu mang đặc 
trưng đồ gốm sứ hoa lam thế kỷ 13. Như loại ấm 2 bầu, lọ 2 tai nổi thân chia múi vẽ “hoa 
bèo” 3- 4 chấm. Loại chén vẽ hoa cúc dây phía ngoài phủ men trắng xanh, đáy mộc. Loại 
nắp nhỏ vẽ lá sen. Đặc biệt có mảnh đĩa sứ hoa lam loại lớn vẽ hoa mẫu đơn. Đây là loại hoa 
văn điển hình của sứ hoa lam thế kỷ 13.

Đồ sứ men trắng xanh gồm các loại hình đĩa trong lòng in nổi 2 hình cá, đĩa trong lòng 
có hình “lá đề “để mộc. Thân hộp hình tròn, thành cong, đế mộc. Ngoài ra trong tàu xuất 
hiện một số loại hình có men màu xanh ngọc sẫm, như loại nắp hình lá sen…

Thuộc dòng gốm men nâu có các loại hình: âu, chậu, hũ, lọ. Hũ có văn hoa chanh, hoa 
dây, sóng nước, hoa văn hình học, khắc chìm để mộc trên nền men nâu với nhiều kích thước 
khác nhau. Nhiều loại hũ và lọ có 4 núm nổi trên vai, men nâu phủ 2/3 chiều cao. Chậu gốm 
men nâu có loại miệng tròn thành cao; có loại thấp với 3 cỡ lồng vào nhau. Trong lòng các 
chậu này phủ men nâu màu da lươn. Ngoài ra có một số lọ chum kích thước lớn trên vai có 
in nổi mác hiệu của lò sản xuất như: Đức Chính Nhuận, Ngô Nhậm Hiệu. Đây là các loại 
hình đồ gốm dùng men nâu trang trí hay phủ ngoài. Các loại hình này thuộc đồ gia dụng 
như âu, chậu, hũ, lọ... có xương gốm dày và thô, men nâu phủ không đều, phản ánh kỹ thuật 
sản xuất của lò gốm dân gian vùng Quảng Châu và Phúc Kiến. Qua so sánh với các tài liệu 
nghiên cứu của Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Singapore... chúng tôi cho rằng niên 
đại hàng hóa trong tàu vào những năm đầu thế kỷ 14.

Dưới đây là các loại hình tiêu biểu:
2.1. Âu gốm men nâu
Âu có miệng cúp, thành cong, chân đế liền 

thân, đáy bằng không men. Xung quanh vai gắn 
4 mấu ngang, cách đều nhau trên 2 đường chỉ 
nổi. Men nâu phủ 3/4 chiều cao màu vàng xám 
không đều. Kiểu âu này có dùng nắp như hình 1 
chiếc đĩa có miệng đứng, thành vát, chân đế bằng, 
không phủ men, cao: 14,4cm; đường kính miệng: 
14cm. 

2.2. Hũ gốm men nâu với các sắc độ đậm nhạt, có nhiều loại/kiểu khác nhau:
Loại 1: hũ cao, vai có 4-6 núm dọc hoặc ngang, men vàng xám: 
+ Kiểu 1: thân phình hình quả trứng, vai gắn 6 núm nổi theo dọc thân. Trên thân trang 

trí nổi hình rồng, khắc chìm dây hình sin, cao (còn lại) 49,2cm.
+ Kiểu 2: miệng có viền nổi, vai gắn 6 núm ngang, thân phình hình quả trứng, men phủ 

5/6 chiều cao, đáy bằng không men, cao 46cm. 
+ Kiểu 3: miệng có viền nổi, thân phình hình quả trứng, men vàng xám không đều, đáy 

bằng không men, cao 23,2cm.

Âu gốm men nâu Bình Châu
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+ Kiểu 4: miệng có viền nổi, vai gắn 4 núm ngang hay 6 núm dọc, men vàng xám 
không đều, đáy bằng không men, cao 15cm-25cm.

Loại 2: hũ có dáng chum, viền miệng loe có diềm, thân phình hình trứng, đáy bằng 
không men, cao 20cm.

Loại 3: hũ có viền miệng tròn, cổ eo, vai phình thân thuôn, đáy bằng không men, cao 
6 - 8,5cm.

+ Kiểu 1: thân gần hình cầu dẹt, men nâu phủ 1/2 chiều cao.
+ Kiểu 2: dáng cao, men nâu nhạt.
Loại 4: hũ có viền miệng tròn, cổ eo, thân thuôn, đáy bằng không men, cao 22,2- 24cm. 
+ Kiểu 1: vai khắc băng dải chữ S có dải xoắn, thân khắc băng hoa chanh 4 cánh.
+ Kiểu 2: thân khắc hoa chanh 4 cánh.
+ Kiểu 3: vai khắc băng cánh sen kép, thân khắc băng vảy cá. 
+ Kiểu 4: vai khắc băng lá đề, thân khắc băng vảy cá. 
+ Kiểu 5: vai khắc nửa băng hoa chanh, thân khắc 2 băng cánh sen kép ngược chiều 

nhau.

Kỹ thuật tạo hoa văn này tương tự trên gốm hoa nâu thời cuối Trần ở Việt Nam, thế 
kỷ 14. Đó là sau khi phủ men nâu người thợ dùng que cứng cạo bỏ men tạo ra hoa văn mộc 
trên nền men nâu.

Các loại hũ gốm men nâu vàng

Hũ gốm hoa nâu
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Ngoài 5 kiểu hũ có trang trí trên đây, các mảnh vỡ còn cho thấy các mẫu hoa văn khác 
như băng tam giác lồng nhau, hồi văn chữ S gấp khúc, hồi văn 3 hình vuông hoặc 3 hình 
thoi lồng nhau, dây lá uốn, chấm dải...

2.3. Lọ gốm men nâu
Trong tàu đã tìm được một số loại hình lọ với 

nhiều cỡ khác nhau, cao từ 8,5cm đến 39,5cm, phủ 
men nâu sẫm hay da lươn màu vàng xám, trên vai 
đều gắn 4 núm ngang. Lọ gốm men nâu gồm các loại 
hình có miệng nhỏ so với thân. Về công năng sử dụng, 
loại hình này phủ hợp nhất dùng để đựng rượu, nước, 
tương, mắm.

+ Kiểu 1: lọ có miệng uốn, cổ eo, thân gần hình 
cầu, vai gắn 4 núm ngang, men phủ toàn thân, cao 
39,5cm, đường kính miệng 12cm. Trên vai lọ gắn 4 
núm ngang cách đều nhau, cân đối. Loại lọ này là hàng 
hóa gốm sứ thấy xuất hiện trong tàu cổ thời Minh tại 
vùng biển Bình Thuận. Phải chăng đây là loại hình 
xuất xứ ra đời từ thời Nguyên?

+ Kiểu 2: lọ có viền miệng dày, cổ eo, vai xuôi, thân phình, chân đế thấp. Trên vai gắn 
4 núm ngang. Men màu vàng xám phủ từ miệng tới 2/3 thân. Đáy bằng không men, cao 
21cm, đường kính miệng 6,2cm.

+ Kiểu 3: lọ thấp, viền miệng dày, cổ eo, thân phình thuôn dần xuống đế, đáy bằng. 
Trên vai gắn 4 núm ngang. Men màu vàng xám phủ từ miệng tới gần chân đế, cao 12,5 - 
13,5cm, đường kính miệng 4cm.

+ Kiểu 4: lọ có viền miệng dày, cổ eo, vai xuôi, thân phình, chân đế thấp. Trên vai gắn 
4 núm ngang. Men màu vàng xám phủ từ miệng tới 2/3 thân. Đáy bằng không men, cao 
8,5cm, đường kính miệng 4,5cm.

Lọ gốm men vàng nâu

Lọ gốm men nâu
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2.4. Chậu gốm men nâu
+ Kiểu 1: chậu gốm men 

nâu có 3 cỡ, tạo hình khá 
giống nhau: gờ miệng có viền 
dày gắn diềm nổi uốn sóng, 
thành vát, lòng phẳng, đáy 
bằng không men. Thành trong 
và ngoài còn nhiều đường chỉ 
chìm dấu vết bàn xoay. Men 
vàng nâu chỉ phủ trong lòng 
chậu đến gờ miệng. Thành 
ngoài và đáy chậu không men. 

+ Kiểu 2: gờ miệng có 
viền dày không diềm, thành 
vát, sâu lòng, đáy bằng. Men 
vàng nâu phủ trong lòng chậu. 
Gờ miệng, thành ngoài và đáy không men. 

3. Nhận xét
Như trên chúng tôi đã trình bày, các loại 

hình đồ gốm men nâu tìm được trong tàu cổ 
Bình Châu (Quảng Ngãi) đã cho thấy nhiều vấn 
đề lý thú. Với niên đại của con tàu vào những 
năm đầu thế kỷ 14, đồ gốm sứ thời Nguyên đã 
hiện diện trên thị trường Đông Nam Á. Sự trùng 
hợp của các loại hình hũ, lọ gốm men nâu cùng 
mang đặc điểm tạo hình cũng như về trang trí 
4-6 núm ngang hay dọc, trên vai của mỗi món 
đồ là rất đáng chú ý. 

Chính vì lẽ đó, chúng tôi cho rằng lò gốm 
Trường Cửu đã có ảnh hưởng đậm nét của gốm 
sứ thời Nguyên. Hơn nữa, những bằng chứng 
này còn gợi ra khả năng có sự tham gia của 
những người thợ gốm thời Nguyên. Phải chăng 
họ đã theo đường biển xuống vùng đất Champa 
và mang theo kỹ thuật tạo tác gốm ở đây. Nếu đây là một thực tế thì đó cũng là một câu trả 
lời góp bàn về chủ nhân của gốm Champa ở thế kỷ 14. Và như thế, qua kết quả cuộc khai 
quật lò gốm Trường Cửu không chỉ cho thấy sự có mặt của kỹ thuật sản xuất gốm ở miền 

Các loại chậu gốm men nâu

Chum gốm hoa nâu thời Nam Tống - Nguyên, 
thế kỷ 13-14 (Nguồn: Trương Wei)
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Bắc mà còn phản ánh kỹ thuật sản xuất gốm phía Nam Trung Hoa. Đó cũng chính là giả 
thiết của chúng tôi khi xem xét mối quan hệ giữa Champa và Nam Trung Hoa vào thời điểm 
đầu thế kỷ 14. 
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RELATIONSHIP BETWEEN CHAMPA AND SOUTH CHINA 
THROUGH THE CERAMICS FROM BINH CHAU SHIPWRECK (QUẢNG NGÃI)

Nguyễn Đình Chiến

In this article, the relationship between Champa and South China in the time from 14 
- 15 centuries is the main scope, which has been highlighted based on the analysis of the 
brown patterned ceramics of Bình Châu shipwreck uncovered in Quảng Ngãi in September 
2012. 

The author has proposed the ceramics that was found in Trường Cửu (Bình Định 
province) was influenced intensively by Yuan ceramics (Chinese), even some was made 
by Yuan potters. Based on this, the author has drawn an observation that the Yuan potters 
moved along the coastal line to Cham lands and brought with the ceramics making 
techniques. The author has, therefore, concluded this is likely an answer for the question 
who was the owner of Champa ceramics in the 14th century.


