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MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA VAÊN HOÙA ÑOÂNG SÔN 
VAØ VAÊN HOÙA KIM KHÍ ÔÛ QUAÛNG ÑOÂNG (TRUNG QUOÁC)

Trình Năng Chung*

1. Vài nét về thời đại kim khí Quảng Đông
Phần lớn các học giả Trung Quốc cho rằng, thời đại kim khí Quảng Đông có nguồn gốc 

tại chỗ, và niên đại mở đầu vào khoảng 3.000 năm cách ngày nay (tương đương giai đoạn 
văn hóa Gò Mun ở Việt Nam). 

Cho đến năm 1998, theo tác giả Dương Thức Đĩnh, tỉnh Quảng Đông phát hiện khoảng 
500 - 600 địa điểm văn hóa kim khí (gồm cả các điểm di vật lẻ tẻ), mộ táng gần 300 ngôi 
và 10 lò gốm. Các loại đồ đồng thau có khoảng 1.200 chiếc, các loại khuôn đúc bằng đá có 
khoảng trên 20 chiếc. Các di tồn văn hóa đồng thau này hầu như phân bố khắp các huyện 
thị, nhưng tập trung chủ yếu ở các khu vực Thiệu Quan, Thanh Viễn, Triệu Khánh, San Đầu, 
Triều Châu, Mai Châu, Hà Nguyên, Huệ Châu, Thâm Châu, Chu Hải, Trung Sơn, Phật Sơn 
và Quảng Châu (Dương Thức Đĩnh 1998a: 124-136). 

Dựa trên các đặc trưng của di vật và di tích khảo cổ học, các nhà khảo cổ Trung Quốc 
đã phân chia thời kỳ đồng thau ở Quảng Đông thành 3 thời kỳ như sau: (Mạc Trĩ 1981; 
Dương Thức Đĩnh 1998a: 115-123).

- Thời kỳ thứ nhất, có thể coi là giai đoạn sơ khai, mang đặc trưng đồng thau thời kỳ 
Thương Chu, bao gồm: 

a. Loại hình văn hóa Phù Tân, phân bố ở khu vực Việt Đông - Mân Nam. Di tích điển 
hình có Phù Tân (huyện Nạo Bình), tháp Tử Kim Sơn và Liên Nạo Đính Đại (huyện Bộ 
Sơn), Địa Đô Du Cam Sơn (huyện Yết Dương); Tấn Ninh Mai Đường, Vân Lộ, Phong Lãng 
(huyện Đại Bộ); Diện Sơn, Ốc Bối Lĩnh, Tà Bối Lĩnh ở trấn Kim Tinh. Đặc trưng của loại 
hình này là phát hiện được một ít đồ đồng thau kích cỡ nhỏ như rìu, dao, qua đồng cán thẳng. 
Các loại đồ đá vẫn chiếm số lượng lớn trong các di tích, bao gồm công cụ sản xuất như rìu, 
búa, đục, vũ khí như qua đá, giáo đá. Xuất hiện gốm men nguyên thủy. Trên gốm men phổ 
biến có khắc vạch phù hiệu hoặc văn tự trên 20 kiểu loại.

* PGS.TS. Viện Khảo cổ học
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b. “Loại hình văn hóa tầng giữa Thạch Hiệp”, chủ yếu phân bố ở Việt Bắc, theo thống 
kê có gần 100 địa điểm, lấy tầng văn hóa giữa và mộ táng di chỉ Thạch Hiệp ở Khúc Giang 
làm đại biểu. Hố thám sát T29 H1 ở Thạch Hiệp, tầng giữa đã phát hiện được qua đá, vòng 
đá và vòng gốm có mấu lồi ra, đồ đồng phát hiện ít. Ngoài ra còn phát hiện cốc miệng rộng, 
cổ cao, chân vành khăn có phong cách cốc rồng thời Thương ở An Huy. 

c. Loại hình văn hóa Thôn Đầu, phân bố rộng vùng tam giác Châu Giang và dải ven 
biển phía đông nam. Tiêu biểu là các di tích Thôn Đầu, huyện Đông Hoàn, di chỉ Hoa Mỹ 
Địa Đô ở huyện Yết Dương. Đặc trưng văn hóa là gốm cứng hoa văn in và một ít công cụ 
đồng như dao nhỏ, búa. Di chỉ lò gốm Thủy Khẩu Sơn Thạch ở huyện Bình Viễn phát hiện 
hơn 333 đồ gốm, trong đó đồ gốm cứng văn in kỷ hà chiếm 75,38%. Đồ đá vẫn giữ tỷ lệ rất 
lớn trong các di tích, đã tìm thấy khuôn đúc đồng nhưng số lượng ít.

Trong 3 ba loại hình văn hóa trên, đồ đồng thau chiếm số lượng rất nhỏ, chưa đủ tạo 
ra phong cách riêng của địa phương. Tất cả đều phỏng chế theo đồ từ vùng văn hóa Sở ở 
phía bắc. 

- Thời kỳ thứ hai, còn gọi là giai đoạn phát triển, thuộc sơ kỳ Xuân Thu- Chiến Quốc. 
Đây là thời kỳ văn hóa đồng thau Quảng Đông có bước phát triển tương đối lớn. Đồ đồng 
có đặc trưng bản địa tăng nhiều và sự giao lưu trực tiếp với văn hóa kim khí bên ngoài cũng 
tăng lên. Đây cũng là giai đoạn phát triển mạnh của loại hình văn hóa gốm văn quỳ, văn lôi 
văn, văn in ô vuông. Tổ hợp gốm cứng văn in kỷ hà, gốm men hoặc sứ nguyên thuỷ và đồ 
đá mài nhẵn, đồ đồng tạo nên đặc trưng cơ bản của giai đoạn này trong văn hóa đồ đồng 
Quảng Đông.

Trong các văn liệu khảo cổ học Thời đại Kim khí ở Quảng Đông rất hay nhấn mạnh 
đến loại gốm in văn quỳ (còn gọi là quỳ văn - 夔纹陶类型), và xem chúng như một “nguyên 
tử đánh dấu”, hay đặc trưng nổi bật để nhận biết niên đại cụ thể một di chỉ hay một văn hóa 
thời kim khí. Cái gọi là quỳ văn trong đồ gốm là gì? Đây là một loại văn in đồ án hóa quy 
chuẩn, motip cơ bản giống mẫu tự chữ “f” trong tiếng Anh. Các chữ f áp lưng vào nhau kết 
hợp thành đồ án. Nhìn hình dáng chúng giống hoa văn quỳ phượng, văn quỳ long trong đồ 
đồng Thương Chu. 

Theo các nhà khảo cổ Quảng Đông, motip quỳ văn trên gốm thời kỳ này có chịu ảnh 
hưởng của hoa văn đồ đồng thời Thương Chu mà sinh ra Quảng Đông là khu vực phân bố 
gốm in quỳ văn nhiều nhất, thứ đến Quảng Tây Quế đông bắc, sau đó là Quế nam, nam Phúc 
Kiến và các nơi khác. 

Di chỉ thuộc văn hóa thời kỳ này thống kê có trên 200 địa điểm (gồm cả các điểm phát 
hiện di vật lẻ), 3 di chỉ lò gốm, gần 30 mộ táng. 
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Loại hình văn hóa gốm văn quỳ ở Quảng Đông phân bố rộng khắp các địa bàn tỉnh, 
nhưng mật độ tập trung ở vùng phía đông và đông nam Quảng Đông, vùng núi phía tây thưa 
thớt hơn. 

Đồ đồng có khoảng 470 hiện vật bao gồm các loại hình: công cụ sản xuất rìu, cuốc, 
dao, đồ dệt. Loại vũ khí gồm các loại kiếm, lao, dao găm, qua có hồ và không có hồ. Loại lễ 
khí gồm đỉnh, chuông dũng mang phong cách Trung nguyên, chuông nữu (chuông sừng dê) 
mang đặc phong cách địa phương. Loại hình đồ dùng sinh hoạt như chậu, bát, trâm cài đầu, 
thắt lưng, khuy áo, vòng đồng… Đáng chú ý là tại địa điểm Điểu Đản Sơn thuộc huyện Tứ 
Hội, trong mộ M1 phát hiện được qua đồng có văn mặt người. Kiểu qua này cũng phát hiện 
được ở Đại Mai Sa, Thâm Quyến. 

- Thời kỳ thứ 3, tương đương trung - vãn kỳ Chiến Quốc, mức giới hạn dưới đến đầu 
thời Tây Hán, vào thời kỳ nước Nam Việt, thường được gọi là di tồn loại hình văn hóa gốm 
văn chữ mễ. Đặc trưng chủ yếu của thời kỳ này là công cụ sản xuất bằng đá giảm mạnh, số 
lượng đồ đồng tăng mạnh, giai đoạn cuối bắt đầu sử dụng đồ sắt, đồ gốm văn in kỷ hà bắt 
đầu suy thoái, thịnh hành huyền văn và văn sóng nước, kỹ thuật làm gốm bàn xoay nhanh 
dần phổ biến. Theo thống kê, loại di chỉ này (gồm cả các điểm phát hiện di vật lẻ) có khoảng 
trên 200 nơi, di chỉ lò 2 nơi, mộ táng trên 100 ngôi. Các loại đồ đồng (gồm cả phát hiện lẻ 
tẻ) có khoảng 630 hiện vật. Phạm vi phân bố di chỉ rộng hơn giai đoạn gốm quỳ văn. Di chỉ 
tiêu biểu có Thủy Hưng, Lạc Xương, Liên Sơn, Tử Kim, Ngũ Hoa, Mai Châu, Triều Châu, 
Yết Dương, Phong Khai, La Định, Thâm Quyến, Quảng Châu, Tăng Thành, Hà Nguyên; 
Tăng Thành Tây Qua Lĩnh và Thủy Hưng Bạch Thạch Bình. Mộ táng tương đối tập trung 
ở Đồng Cổ Cương huyện Quảng Ninh (21 ngôi), Lợi Dương Đôn huyện Phong Khai (27 
ngôi), Đại Cũng Bình huyện Lạc Xương (trên 10 ngôi), Trung Hạ Thôn huyện Yết Dương 
(14 ngôi), Thủy Hưng Đốn Cương Trầm Sở (trên 10 ngôi)… Trong các khu mộ này, chứa 
khối lượng hiện vật rất phong phú, gồm đủ các loại hình gốm, đá, đồng, nhưng nổi bật hơn 
cả là loại gốm văn chữ mễ và quỳ văn (Dương Thức Đĩnh 1998a: 115-123).

Qua 3 thời kỳ phát triển đó, chúng ta thấy một đặc trưng nổi bật của văn hóa đồng thau 
Quảng Đông là thuộc về đồ gốm. Qua các tài liệu khảo cổ học, chúng ta có thể thấy được 
sự phát triển, biến đổi của các loại đồ gốm dựa và kỹ thuật tạo hoa văn và loại hình hoa văn 
như sau:

+ Gốm văn in kỷ hà (几何形印紋陶)thuộc vào Hậu kỳ Đá mới - giai đoạn Sơ kỳ Đồng 
thau. 

+ Gốm in văn quỳ (夔纹陶类型) phổ biến vào giai đoạn phát triển.
+ Ở cuối Thời đại Đồng thau gốm văn in chữ mễ (米字紋陶类型) chiếm tỷ lệ lớn bên 

cạnh gốm văn quỳ. Chính tư liệu đồ gốm là một trong những tiêu chí quan trọng để các nhà 
khảo cổ học Quảng Đông nhận diện niên đại của các di chỉ cũng như các loại hình văn hóa 
Kim khí ở Quảng Đông.
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Nếu so với Vân Nam và Quảng Tây thì số lượng di vật đồ đồng phát hiện được không 
nhiều về số lượng và loại hình, không phong phú bằng. Ngoài những loại hình được xem 
như ảnh hưởng của văn hóa Sở và văn hóa Trung nguyên, thì một số loại hình sau được xem 
như đặc trưng của địa phương: Loại rìu tứ giác gần hình chữ nhật hoặc hình thang, loại rìu 
xòe cân hình quạt và loại hình rìu xòe cân rìa lưỡi cong tròn, hai cạnh bên hơi võng vào. 
Như trong mộ Chiến Quốc ở Đồng Cổ Cương thuộc Quảng Ninh phát hiện được 4 chiếc, 
trong đó 2 chiếc ở phần họng tra cán trang trí văn mây liền nhau và văn hình tam giác đứng. 
Loại rìu có kiểu dáng này trong mộ số 1 ở La Định phát hiện 43 chiếc, trong đó 39 chiếc 
không trang trí hoa văn, còn 4 chiếc trang trí hoa văn giống rìu ở Đồng Cổ Cương (Dương 
Thức Đĩnh 1998b). Giáo đồng Quảng Đông, ngoài các loại bình thường có thể bắt gặp ở 
nhiều văn hóa đồng thau khác nhau, thì ở đây phổ biến loại giáo họng tròn dài hoặc ngắn, 
lưỡi gần hình ngòi bút, có sống dọc nổi cao, hai mặt trang trí hoa văn đẹp. Trong một số mộ 
Chiến Quốc ở Tứ Hội, La Định, Quảng Ninh đều đã phát hiện được (Quảng Đông tỉnh Bác 
vật quán 1975; Quảng Đông tỉnh Bác vật quán 1981; Quảng Đông tỉnh Bác vật quán 1999). 
Vật hình trụ có tượng đầu người được xem là đặc hữu của đồ đồng thau Quảng Đông. Từ 
năm 1962 đến năm 1977 trên đất Quảng Đông đã phát hiện được 43 vật hình trụ có tượng 
đầu người tại Mã Đầu Cương huyện Thanh Viễn, Tùng Sơn Cước huyện Triệu Khánh, Điểu 
Đán Sơn, Cao Địa Viên huyện Tứ Hội, Lan Mã Sơn huyện Hoài Tập, Nam Môn Đồng huyện 
La Định, phần lớn tùy táng này tìm thấy trong mộ thời Chiến Quốc (Quảng Đông tỉnh Bác 
vật quán 1999). 

Điểm đáng chú ý là, ở Quảng Đông vắng mặt loại hình trống đồng Heger I (trống Đông 
Sơn). Theo nghiên cứu của các tác giả Hà Kỷ Sinh, Dương Diệu Lâm và Hoàng Đạo Lâm thì 
cư dân cổ Quảng Đông du nhập kỹ thuật đúc và sử dụng trống đồng từ Vân Nam ở thời điểm 
rất muộn. Tính đến năm 1999, các địa phương trong tỉnh Quảng Đông đang lưu giữ trên 200 
chiếc trống đồng. Nguồn gốc của trống đồng khá phức tạp, loại phát hiện trong lòng đất có 
49 trống, số còn lại lưu truyền trong dân. Trong số 49 trống nói trên, loại hình Bắc Lưu 40 
chiếc, loại hình Lĩnh Thủy Xưng 1 chiếc, loại hình Linh Sơn 4 chiếc, loại hình Ma Giang 3 
chiếc, loại hình lạ 1 chiếc. Về niên đại của trống Quảng Đông thì khá muộn, theo các tác giả 
trên thì trống Quảng Đông tồn tại từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 19 sau Công nguyên (Nam Triều - 
hậu Thanh) (Hà Kỷ Sinh, Dương Diệu Khâm, Hoàng Đạo Lâm 1999: 111-123).

Mối quan hệ văn hóa Đông Sơn và văn hóa thời đại kim khí Quảng Đông
Như phần trên đã trình bày, trên cơ sở loại hình văn hóa gốm văn in kỷ hà từ cuối 

thời Tây Chu đến thời Xuân Thu trên đất Quảng Đông đã ra đời Thời đại Kim khí với 3 
loại hình cơ bản là loại hình Phù Tân, loại hình tầng giữa Thạch Hiệp và loại hình Thôn 
Đầu. Từ giữa thời Xuân Thu đến giữa thời Chiến Quốc, thời đại Đồng thau Quảng Đông 
đạt đến đỉnh cao. Đó là quá trình từ tộc Nam Việt đến hình thành nhà nước sơ khai Nam 
Việt rồi nhà nước Nam Việt của họ Triệu diễn ra từ cuối thời Tây Chu qua thời Chiến 
Quốc đến giao thời Tần - Hán.
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Trong khi đó, văn hóa Đông Sơn có một quá trình hình thành và phát triển trong hệ 
thống văn hóa thống nhất trong đa dạng. Tương đương với thời Thương ở Trung nguyên 
Trung Quốc, trên đất trung du và đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ Việt Nam ngày nay đã 
dần hình thành các văn hóa Sơ kỳ Thời đại Đồng thau mà các nhà khảo cổ gọi chung là văn 
hóa Tiền Đông Sơn. Trên cơ sở các văn hóa Tiền Đông Sơn ở các lưu vực sông Hồng, sông 
Mã và sông Cả phát triển dần thành văn hóa Đông Sơn, phân bố khắp Bắc bộ và Bắc Trung 
bộ Việt Nam ngày nay. Phần lớn các học giả Việt Nam đều cho văn hóa Đông Sơn có niên 
đại vào khoảng thế kỷ 8 - 7 tr.CN đến thế kỷ 1 - 2 s.CN. 

Như vậy về thời gian, văn hóa Đông Sơn chủ yếu tương đương với thời kỳ nhà nước 
sơ khai Nam Việt. Còn nhà nước Nam Việt của họ Triệu tương đương với giai đoạn cuối 
cùng của văn hóa Đông Sơn.

Qua tài liệu khảo cổ ở địa điểm Bắc Lĩnh Tùng, thuộc thành phố Triệu Khánh, nơi phát 
hiện được chiếc thạp đồng Đông Sơn với niên đại được xác định vào cuối thời Chiến Quốc 
khoảng thế kỷ 4 - 3 tr.CN. Đây có thể coi là bằng chứng ghi nhận sự tiếp xúc đầu tiên giữa 
văn hóa Đông Sơn và văn hóa kim khí Quảng Đông là vào khoảng trước Công nguyên 3 thế 
kỷ. Tuy nhiên, so sánh về mức độ giao lưu văn hóa giữa hai vùng Bắc Việt Nam và Quảng 
Đông thì không mạnh mẽ bằng với Vân Nam và Quảng Tây. 

Trước đây các học giả Trung 
Quốc nêu lên những đặc trưng 
văn hóa chung của tộc Việt chủ 
yếu là dựa vào phong tục tập 
quán cùng môi trường thiên nhiên 
và trình độ phát triển của khu vực 
Giang Nam khác với khu vực 
Hoa Hạ Trung nguyên mà cho tộc 
Việt sống trong khu vực rộng lớn 
Giang Nam là có cùng nguồn gốc. 
Trong hướng suy nghĩ như vậy, 
văn hóa vùng Quảng Đông và văn 
hóa Lạc Việt cũng có chung một 
nguồn gốc, tuy trong đó có đại 
đồng tiểu dị giữa các đặc trưng 
văn hóa.

Với tư liệu khảo cổ phát hiện ngày càng nhiều trong những năm gần đây, nhận thức về 
mối quan hệ giữa các tộc Việt trong khối Bách Việt đã phong phú hơn nhiều.

Về phương thức cư trú, do vị trí địa lý và môi trường thiên nhiên giữa 2 khu vực khá 
giống nhau, gần biển, có nhiều sông ngòi chằng chịt, vừa có khu vực rừng núi cao vừa có 

Thạp đồng mộ Nam Việt Vương (1: G37)



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

34

vùng trung du có nhiều đồi gò đất thấp nên cư dân cổ Quảng Đông và cư dân văn hóa Đông 
Sơn có phương thức cư trú giống nhau là vừa có kiểu kiến trúc nhà sàn trên vùng rừng núi 
vừa có kiểu nhà đất trên các doi đất cao ven sông suối vùng đồng bằng và trung du.

Về tập tục mai 
táng, cư dân cổ Quảng 
Đông ngoài loại mộ 
huyệt đất hình chữ 
nhật bình thường, còn 
có mộ huyệt đất có hố 
lưng hình tròn hoặc 
hình vuông và một ít 
mộ vò, mộ quách gỗ. 
Thỉnh thoảng còn gặp 
loại mộ sử dụng cọc 
hình trụ có tượng đầu 
người cắm hai bên ở 
hai đầu quan tài. Cư 
dân văn hoá Đông Sơn 
có tập tục mai táng khá 
phức tạp nhưng không 
thấy tục mai táng huyệt 
mộ có hố lưng hoặc sử dụng cọc hình trụ có tượng đầu người cắm hai bên hai đầu quan tài. 
Ngoài loại mộ huyệt đất được sử dụng phổ biến nhất, còn có loại mộ có quan tài gỗ, mộ 
quan tài hình thuyền, mộ vò, mộ thạp, mộ rải đá dăm, mộ rải mảnh gốm vỡ... Bình thường 
mỗi vùng có một, hai kiểu chôn cất riêng, như mộ quan tài thân cây khoét rỗng thường thấy 
ở khu vực đồng bằng trũng, song cũng có hiện tượng trong một khu mộ có nhiều kiểu chôn 
khác nhau, như khu mộ Làng Vạc chủ yếu là mộ huyệt đất, cạnh đó cũng có mộ vò, mộ rải 
đá dăm, mộ rải mảnh gốm vỡ.

Trước đây khi nói đến mối quan hệ giữa văn hóa đồng thau khu vực Quảng Đông với 
văn hóa Đông Sơn, các học giả Trung Quốc thường nêu lên loại việt (rìu) có vai và cho rằng 
chúng ra đời từ loại rìu đá có vai có mặt phổ biến ở cả khu vực Lưỡng Quảng và Bắc bộ 
Việt Nam, loại rìu lưỡi xòe cân rộng mà họ gọi là việt hình chữ phượng, rìu hình hia phân 
bố khắp vùng Lĩnh Nam (Dương Thức Đĩnh 1998a).

Đồ đồng văn hóa Đông Sơn không những ra đời sớm hơn, mà về số lượng cũng như 
loại hình kiểu dáng và hoa văn hoàn toàn khác với văn hóa đồ đồng Quảng Đông. Trong 
lúc đồ đồng văn hóa Quảng Đông chịu nhiều ảnh hưởng của đồ đồng Trung nguyên thì đồ 
đồng văn hóa Đông Sơn đậm đà tính chất bản địa hơn nhiều. Trước đây các học giả phương 
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Tây đi tìm nguồn gốc đồ đồng văn hóa Đông Sơn ở nước ngoài thì ngày nay hầu hết học giả 
trong và ngoài nước đều thừa nhận tính chất bản địa của văn hóa Đông Sơn là từ các giai 
đoạn phát triển của văn hóa Tiền Đông Sơn. Tính chất bản địa của văn hóa Đông Sơn còn 
được thể hiện trên chủng loại, kiểu dáng và hoa văn trang trí trên đồ đồng.

Chẳng hạn rìu đồng, ngoài rìu tứ giác gần hình chữ nhật hay gần hình thang, thì rìu 
xéo là một đặc hữu của văn hóa Đông Sơn. Nếu như trong văn hóa Điền ở Vân Nam hoặc 
văn hóa đồng thau khu vực Lưỡng Quảng, loại rìu xéo mà các nhà khảo cổ Trung Quốc 
gọi là việt không cân xứng hay việt hình hia có số lượng rất ít thì trong văn hóa Đông Sơn 
chúng phổ biến tồn tại với các kiểu dáng to nhỏ khác nhau như rìu xéo gót tròn, rìu xéo gót 
vuông, rìu xéo hình bàn chân, rìu xéo hình hia mũi hếch cao, rìu xéo hình thuyền, rìu xéo 
mũi chúc... Rìu đồng tuy là công cụ sản xuất, song có một số lượng nhất định trên phần 
họng hoặc phần lưỡi được trang trí hoa văn. Trên đất Quảng Đông, phát hiện được một lưỡi 
rìu xéo kiểu hình bàn chân trong mộ Chiến Quốc ở Đức Khánh Quảng Đông. Lưỡi rìu xéo 
này có họng tra cán rất dài không thật giống những lưỡi rìu xéo hình bàn chân trong văn hóa 
Đông Sơn. Rất có thể người thợ đúc đồng Quảng Đông tiếp thu được ảnh hưởng của văn 
hóa Đông Sơn mà đúc ra chiếc rìu hình bàn chân này. Rìu xéo chưa bao giờ là một đặc trưng 
của đồ đồng văn hóa Quảng Đông. 

Hay như dao găm mà các học giả Trung Quốc gọi là kiếm ngắn, trong văn hóa Đông 
Sơn không những xuất hiện với số lượng lớn mà kiểu dáng cũng như hoa văn cũng rất đặc 
trưng. Chẳng hạn tại khu mộ táng Làng Vạc (Nghệ An) đã phát hiện được 130 chiếc dao 
găm. Dao găm văn hóa Đông Sơn có đủ kiểu, đủ loại, từ loại chắn tay ngang mà Trung Quốc 
gọi là chắn tay hình chữ nhất, chắn tay quặp đến cán hình chữ T, đốc hình củ hành, đốc hình 
củ hành có 3 hàng lỗ thủng hình chữ nhật, từ cán hình người đến cán hình động vật, từ rìa 
lưỡi cong đều đến rìa lưỡi uốn lượn, có loại hai mặt lưỡi có trang trí hoa văn, có loại có sống 
dọc lưỡi, có loại không... Các loại dao găm kiểu Đông Sơn này không thấy xuất hiện trong 
văn hóa kim khí Quảng Đông.

Giáo là loại vũ khí phổ biến trong văn hóa đồng thau Quảng Đông cũng như văn hóa 
Đông Sơn, song kiểu dáng và hoa văn trang trí khá khác nhau và dễ dàng phân biệt. Chẳng 
hạn như văn hóa Đông Sơn có loại giáo có chuôi tra cán chứ không phải họng tra cán, có loại 
giáo búp đa, có loại họng dài hơn lưỡi, có loại hai cánh lưỡi rất rộng, lại có thêm hai hoặc 
4 lỗ thủng hình chữ nhật dẹt trên hai cánh lưỡi. Trong loại giáo Quảng Đông, do ảnh hưởng 
nhiều văn hóa Trung nguyên nên quan sát qua cũng thấy khác giáo Đông Sơn.

Cùng thuộc loại vũ khí, trong văn hóa Đông Sơn phát hiện được khá nhiều tấm che 
ngực hình chữ nhật hoặc hình vuông, một mặt trang trí văn hình chữ X và văn người hóa 
trang chèo thuyền trong một khung hoa văn hình kỷ hà. Một số tấm che ngực còn gắn một 
số mấu đeo lục lạc. Đây cũng là loại vũ khí đặc hữu của cư dân Lạc Việt, không thấy xuất 
hiện trong vũ khí văn hóa kim khí Quảng Đông. Trong mộ Nam Việt Vương cũng phát hiện 
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một số lẫy nỏ, về cấu tạo cũng như về hình thức rất giống với lẫy nỏ thường tìm thấy trong 
văn hóa Đông Sơn. Phải chăng những lẫy nỏ Nam Việt Vương là hiện thân, là hồn cốt của 
câu chuyện truyền thuyết Mỵ Châu -Trọng Thủy, về mối giao lưu văn hóa Đông Sơn và văn 
hóa Nam Việt thời Âu Lạc - An Dương Vương.

Nhưng đáng kể hơn cả là trống đồng và chuông đồng nữu sừng dê trong văn hóa Đông 
Sơn. Trống đồng trong văn hóa Đông Sơn không những nhiều về số lượng mà gồm đủ mọi 
loại hình. Còn tư liệu khảo cổ đến nay cho thấy trên đất Quảng Đông chưa phát hiện được 
trống đồng có niên đại trước thời Hán, cũng rất ít phát hiện được chuông nữu sừng dê. Chỉ 
đến thời Nam Việt của họ Trịệu khi lãnh thổ mở rộng ra cả quận Quế Lâm và quận Tượng 
của Tần thì mới có trống đồng loại hình Thạch Trại Sơn hay trống đồng Đông Sơn cũng như 
chuông đồng nữu sừng dê. Và những thứ này rất có thể là từ văn hóa Điền hoặc văn hóa 
Đông Sơn truyền đến bằng nhiều con đường khác nhau.

Văn hóa Thương - Chu ở Trung nguyên có chuông dũng trang trí nổi cầu kỳ. Trong văn 
hóa Đông Sơn và văn hóa đồ đồng vùng Vân Nam có chuông nữu sừng dê. Trong đồ đồng 
Quảng Đông rất ít chuông nữu sừng dê, nhưng nhiều chiếc chuông dũng. Chuông nữu sừng 
dê trong văn hóa Đông Sơn có số lượng tương đối nhiều với kích thước to nhỏ khác nhau, 
phần lớn không có hoa văn, chỉ một ít có trang trí hoa văn trên thân. Trong văn hóa Đông 
Sơn rất hiếm đồ lễ khí và hầu như không có tửu khí kiểu Trung nguyên, ở Quảng Đông loại 
này rất nhiều.

Đồ trang sức bằng đồng ngoài các loại vòng tay có mặt cắt ngang hình tròn, bán nguyệt 
hay hình chữ D, có hoặc không trang trí các hình như thừng bện hay bông lúa, trong văn hóa 
Đông Sơn còn có loại bao tay, bao chân, mặt ngoài trang trí đẹp và gắn núm đeo các hàng 
lục lạc rất độc đáo, chưa thấy phát hiện trong văn hóa kim khí Quảng Đông. 

Thạp và thố là loại hình đồ đựng thường gặp trong các sưu tập đồ đồng văn hóa Đông 
Sơn mà kiểu dáng cũng như hoa văn trang trí mang đậm màu sắc địa phương. Thạp có loại 
có nắp, có loại không nắp, trang trí giống như hoa văn trên trống đồng. Thạp và thố với kiểu 
dáng và hoa văn độc đáo là một đặc sản của văn hóa Đông Sơn. Trong mộ Nam Việt Vương 
ở Quảng Châu có 9 chiếc thạp đồng, có thể khẳng định là sản phẩm văn hóa Đông Sơn được 
trao đổi hoặc tặng phẩm trong thời Nam Việt của nhà Triệu (Quảng Châu thị văn vật quản lý 
ủy viên hội đẳng 1991). Có 1 chiếc là thạp có nắp, có quai trang trí văn vòng tròn tiếp tuyến 
(C51) và 2 chiếc thạp gốm (C88, C89) trang trí văn hình răng lược có khả năng là do Quảng 
Đông chế tạo phỏng theo thạp đồng Đông Sơn.

Như phần trên đã nói, hoa văn trang trí trên đồ đồng Đông Sơn rất phong phú. Hoa 
văn trang trí trên công cụ sản xuất như rìu, đồ đựng như thạp, thố, vũ khí như rìu chiến, 
dao găm, giáo, tấm che ngực, nhạc khí như trống, đồ trang sức như bao tay, bao chân đều 
cùng chung phong cách. Đó là những đồ án hình kỷ hà như văn hình răng lược, văn hình 
răng cưa, văn vòng tròn đồng tâm, vòng tròn tiếp tuyến, văn đường gấp khúc, văn hình mặt 
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trời nhiều tia... hình tượng động vật với các tư thế khác nhau: chim bay, chim đứng, cá bơi, 
cá sấu, bò u, đàn hươu đang đi, chó săn hươu đến hình ảnh người hóa trang lông chim với 
những đồ án hoa văn mô tả cảnh sinh hoạt của cư dân đương thời như nhà sàn, cảnh 2 người 
giã gạo, cảnh nhảy múa, cảnh chèo thuyền, bơi thuyền… Những hoa văn này theo thời gian 
cũng diễn biến từ hiện thực phong phú đến giản lược cách điệu. Những hoa văn trang trí này 
không thấy xuất hiện trên văn hoá đồ đồng Quảng Đông. Trên một số đồ đồng Nam Việt 
như giáo, rìu, đồ đựng cũng có trang trí hoa văn. Đồ án hoa văn ở đây chịu ảnh hưởng của 
hoa văn đồ đồng Trung nguyên nhiều hơn như quỳ văn, văn mây cuộn liền nhau, văn hình 
tam giác đứng...

Còn về đồ gốm Quảng Đông, chủ yếu thuộc hệ thống gốm cứng văn in kỷ hà, tiếp đến 
là văn in quỳ văn, đến giai đoạn muộn là văn in chữ mễ, muộn hơn nữa vào thời Hán là văn 
in ô vuông có dấu triện vuông hoặc tròn. Đồ gốm văn hóa Đông Sơn chủ yếu thuộc hệ thống 
văn thừng và văn khắc vạch với các đồ án đơn giản, văn in có số lượng rất ít, gốm quỳ văn 
và văn chữ mễ hầu như rất hiếm. Đây là một sự khác biệt dễ nhận biết.

Trong các di tích thời kim khí ở Quảng Đông, đồ trang sức bằng đá ngọc sử dụng rất 
phổ biến, trong các mộ thời Tây Hán ở Quảng Châu, hay ở mộ Nam Việt Vương, số đồ ngọc 
đủ các loại hình chiếm số lượng rất lớn. Trong các di tích văn hóa Đông Sơn, số lượng đồ 
ngọc rất khiêm tốn. Đây cũng là một sự khác biệt.

Từ những điều vừa trình bày cho thấy văn hóa kim khí Quảng Đông và văn hóa Đông 
Sơn thuộc hai hệ thống văn hóa khác nhau. Tuy không cùng nguồn gốc, nhưng do vị trí 
địa lý sống gần nhau, cư dân ở hai khu vực đã có sự giao lưu trao đổi về văn hóa khá sớm. 
Chứng cứ là loại rìu xéo gót tròn hình bàn chân, một đặc hữu của văn hóa Đông Sơn đã có 
mặt trong mộ thời Chiến Quốc ở Đức Khánh và loại rìu xòe cân lưỡi xòe rộng mũi vểnh cao, 
mà học giả Trung Quốc gọi là việt hình chữ phượng, là loại rìu khá phổ biến trong văn hóa 
Đông Sơn cũng phát hiện được số lượng nhất định trong mộ táng thời Chiến Quốc trên đất 
Quảng Đông. Loại rìu mà các học giả Trung Quốc gọi là việt lưỡi hình quạt là loại rìu phổ 
biến nhất trong văn hóa Kim khí Quảng Đông, về phong cách khá gần gũi với loại rìu xòe 
cân văn hóa Đông Sơn, tuy phong cách hoa văn trang trí trên 2 mặt lưỡi giữa 2 vùng có khác 
nhau. Sự có mặt những đồ đồng kiểu Đông Sơn hay có dáng dấp phong cách Đông Sơn cho 
thấy ảnh hưởng của văn hóa Đông Sơn đối với văn hoá kim khí Quảng Đông. Ngược lại văn 
hóa Kim khí Quảng Đông cũng có những ảnh hưởng nhất định đối với văn hóa Đông Sơn. 
Có thể dẫn chứng là trong ngôi mộ thuyền Việt Khê nổi tiếng của văn hóa Đông Sơn đã có 
mặt loại dao tước hay dao khắc kiểu gần hình ngòi bút, giữa có sống dọc là loại dao khắc 
thường gặp trong các di tích thời Chiến Quốc ở Quảng Đông như ở trong mộ Chiến Quốc 
ở Thủy Hưng, Tăng Thành (Mạc Trĩ 1981). Hoặc chiếc dao găm trên mặt lưỡi có trang trí 
khuôn mặt người nhỏ do Pajot đào được ở di chỉ Đông Sơn được các nhà khảo cổ học Việt 
Nam cho là được đưa đến từ vùng đông nam Trung Quốc (Hà Văn Tấn 1994: 427). 
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Sang đến thời nước Nam Việt của nhà Triệu thì mối quan hệ giữa văn hóa Nam Việt 
với văn hóa Đông Sơn lại bước sang một giai đoạn mới. Đến lúc này mối quan hệ giữa 
văn hóa Đông Sơn với văn hóa Nam Việt được thực hiện thường xuyên và khăng khít hơn 
trước nhiều. 

Trong nhiều di tích văn hóa Đông Sơn muộn, bên cạnh đại đa số di vật Đồng Sơn, thỉnh 
thoảng gặp một ít đồng tiền Bán lạng hay Ngũ thù hoặc gương đồng như ở Phú Lương, Núi 
Nấp, Làng Vạc… Đáng chú ý trong những năm gần đây, trên vùng đồng bằng ven biển đông 
bắc phát hiện được một vài ấm đồng có nắp đậy có kiểu dáng gần giống loại ấm trong mộ 
Nam Việt Vương (B29, B66). Đó là loại ấm có miệng đứng thấp, không có cổ vai rộng, thân 
trên rộng dưới bóp vào, trên vai có một đôi tượng đầu trâu đeo vòng tròn, dưới đáy bằng, 
hẹp có 3 chân thấp, có khi là 3 hình con trâu nhìn chính diện. Hoặc cũng ở vùng này còn 
phát hiện được một loại ấm gốm hoặc vò có kiểu dáng gần giống loại ấm đồng trên vai và 
phần trên thân thường trang trí băng văn chấm dải song song và băng văn sóng nước cũng 
tương tự trong mộ Nam Việt Vương (E37, B46) và các mộ giao thời Chiến Quốc - Tần Hán 
khu vực Lưỡng Quảng. Còn có thể dẫn ra nhiều sự tương đồng về phong cách trong đồ 
đồng, đồ gốm giữa văn hóa Đông Sơn vãn kỳ với văn hóa Nam Việt thời nhà Triệu trên đất 
Lưỡng Quảng. Nhưng xét tổng thể, mặc dù có sự khác nhau về nguồn gốc, nhưng văn hóa 
Đông Sơn ở Bắc Việt Nam và văn hóa kim khí ở Quảng Đông là những trung tâm văn hóa 
phát triển mạnh ở khu vực phía nam Trường Giang. Những di vật khảo cổ cùng những yếu 
tố văn hóa khác có sự giống nhau hoặc tương tự trong phong cách và đặc trưng là do vị trí 
địa lý liền kề nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu trao đổi giữa các tộc người láng 
giềng trong thời cổ đại. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN DONGSONIAN CULTURE 
AND METAL AGE CULTURE IN GUANGDONG, CHINA

Trình Năng Chung

The Metal Age culture in Guangdong and Dongsonian culture belong to the two 
different cultural foundations. In spite of the difference of origin, the ancient habitants of the 
two regions had the cultural exchange quite early because they lived in the near locations. 
The appearance of the Dongsonian or Dongsonian-styled bronze objects in Guangdong has 
suggested the influence of Dongsonian culture to the region. Conversely, the Metal Age 
culture in Guangdong also more or less influenced the Dongsonian culture. 

During the time of Nanyue state that founded by the Triệu family, the cultural 
relationship between these two regions came to a new period. By this time, the relationship 
had been more often and stronger. 

In general, although there were differences in origin, the Dongsonian culture in North 
Vietnam and Metal Age culture in Guangdong were both the strongly developed centers in 
the south of the Yangtze River.


