ÁO DÀI CHĂM TRONG SỰ GIAO THOA VĂN HÓA VIỆT NAM

Ts. Bá Trung Phụ
Trong 54 dân tộc Việt Nam hình thành nên 4 ngữ hệ Mayopônisien, Môn khơmer, Hán
Tạng, Việt Mường mỗi cộng đồng tộc người đều có những đặc trưng về văn hóa, tạo nên
bản sắc riêng trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa ở Việt Nam. Áo dài là một trong
những khía cạnh biểu hiện bản sắc văn hóa dân tộc trong đó có áo dài phụ nữ Chăm. Aó
dài phát triển qua các thời đại, làm phong phú đời sống vật chất và tinh thần của con người.
Trong suốt chiều dài lịch sử cuả Chămpa như Indrapura,Amravati,Viyaja và Panturagar
theo chế độ xã hội mẫu hệ, phụ nữ chăm có vị trí quan trọng trong việc duy trì và phát triển
văn hóa truyền thống của dân tộc. Phụ nữ Chăm là chủ nhà, là người thừa kế tài sản và là
người bảo tồn di sản văn hóa Chăm bền vững nhất,không bị mai một như một số dân tộc
cùng ngữ hệ .Trong quá trình phát triển đời sống đã sáng tạo một hệ thống áo dài dân tộc
Chăm phong phú và đặc sắc thể hiện phong cách, tập quán, tính cách, nếp sống qua kiểu
dáng, màu sắc hoa văn…. Trong từng giai đoạn phát triển. Như các giá trị văn hóa mặc vốn
có của con người Chăm đã đạt đến trình độ thẩm mỹ nhất định, đã tạo ra những nét đặc sắc
của cộng đồng này trong văn hóa các dân tộc Việt Nam.Lịch sử áo dài Chăm có từ lâu đời
có thể từ hàng ngàn năm, gắn liền với môt dân tộc cùng vương quốc hùng mạnh thuộc một
nền văn minh cổ đại ,qua tư liệu của G. Maspero Vương quốc Chămpa có viết “người
Chàm rất kỷ xảo, phụ nữ dệt vải , lụa trắng như lông con ngỗng và thường dâng cho vua
chúa tàng trữ trong kho chứng tỏ họ dệt rất khéo, họ biết dùng sợi vàng xen vào những sọi
ngang để dệt ra họa tiết lấp lánh rất tinh xảo và đẹp mắt, mỗi mặt một kiểu khác nhau ,
không phân biệt được mặt trái và mặt phải .
Aw ka mei Cam ( áo dài) truyền thống phụ nữ Chăm đươc cấu tạo bằng mảng vải
không xẻ tà mà họ gọi là aw kaung loại áo này ở phần trên thân áo chảy dài từ vai xuống
ngang bụng thì dừng lại. Do khung dệt xưa chỉ dệt vải không quá một mét,phần thứ hai từ
ngang bụng cho tới qua đầu gối hoặc tới gót chân – phần này cũng được may ghép hai
phần ở mặt trước và mặt sau, hai cánh tay được nối lại hai phần vai và nách áo và cuối
cùng hai mảnh nhỏ đắp vào hai bên hong người Chăm gọi là” aw dua baung” cổ áo thường
khoét lổ trái tim , ngày xưa phụ nữ Chăm thường may ghép nhiều màu trong một chiếc áo
cổ truyền, những màu thường ưa chuộng màu tím vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng , đen thường
bố trí ở hai cánh tay, thân trên ( từ eo hong trở lên) và (thân dưới phần cò lại của thân áo)
bố trí màu tùy thích, người Chăm gọi aw bak kwang , người Việt gọi là áo vá quàng.
Nhưng áo dài thường hai màu , áo chỉ may vải trơn , không có hoa văn. Khi mặc phủ trùm
lên váy , đặc biệt tạo thêm phần thẩm mỹ thường choàng dây thắt lưng, tạo bước đi uyển
chuyển nổn bật trên cơ thể của phụ Chăm, ở hai bên hong có mở ngang eo hong có hàng
khuy bấm hoặc nút vải , một đặc trưng và phong cách áo dài truyền thống Chăm thường
mặc trong lễ hội như Katê, Ramưvan ,cưới hỏiv,v,,, , qua đó cho chúng ta nhìn nhận một
điều truyền thống áo Chăm ngày xưa là những tấm vải ghép lại và may quay tròn, bó thân
người phụ nữ Chăm. Để làm đẹp tăng thêm phần thẩm mỹ áo dài , tư duy thẩm mỹ của
người Chăm đã dùng những gam màu làm nổi bật cơ thể của người phụ nữ rất lộng lẫy và
kiêu sa . Ngày nay, xã hội Chăm có cái nhìn cởi mở về vai trò của người phụ nữ và ngày
càng tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia phát triển xã hội. Vấn đề đặt ra đối với phụ nữ
chăm đó là chọn lựa hành động như thế nào giữa việc bảo lưu truyền thống và nhu cầu đổi
mới là vấn đề bức thiết mà xã hội đề ra. Màu sắc cho nữ phục chăm phong phú hơn, những
gam màu tươi sáng thể hiện sự tươi trẻ, năng động ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Hàng
ngày, phụ nữ chăm thường mặc những gam màu sáng như xanh, tím, đỏ, vàng…. Không
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có thêu hoa văn, họa tiết trang trí trên những bộ nữ phục của người chăm thể hiện nét
truyền thống của dân tộc trên váy,dây thắt lưng, talei san… rất phong phú như hình khối
( vuông, tròn, tam giác…hình con rồng (khan tham ina girai) , hình trái đậu ván ( khan
tham baoh ribai), khan biyon, khan tham tuah ( trun), dây thắt lưng bằng thổ cẩm với các
họa tiết trang trí hoa văn hình khối vẫn được sử dụng trong các nữ phục trong nghi lễ, lễ
hội. Các hoa văn truyền thống thường chỉ dành cho các chức sắc mặc trong các nghi lễ,
dùng may đồ tang, đồ liệm cho người chết. Hiện nay rất ít giới trẻ người biết dệt các loại
hoa văn đã và đang mai một trong cộng đồng chăm. Số người biết bắt hoa văn và dệt các
loại hoa văn như xưa là hiếm hoi gần như chỉ còn lại trong một số ít người ngoài tuổi bẩy
mươi.
Qua nghiên cứu lịch sử Vương quốc Chămpa thuộc vào nền văn minh cổ đại, phát triển
trên mọi lĩnh vực tromg đó nổi tiếng là dệt tơ lụa ,người chăm tự trồng bông dệt vải, kỹ
thuật dệt còn hạn chế nên kích thước khuôn vải cũng nhỏ hẹp, nên việc cắt may một chiếc
áo phải làm từ nhiều mảnh vải ghép lại. Ngày nay kỹ thuật dệt, nhuộm vải càng cải tiến đã
mang lại những sản phẩm dệt với chất lượng tốt hơn, mẫu mã đa dạng hơn. Trong quá trình
hiện đại hóa xã hội, quá trình đổi mới đã đem lại những biến đổi về kinh tế, mức sống và
xã hội cho các nhóm cộng đồng chăm. Điều kiện kinh tế văn hóa, xã hội là cơ sở chính yếu
để đảm bảo cho trang phục hình thành, biến đổi cho thích ứng với cuộc sống.Trong sinh
hoạt hiện nay những bộ nữ phục sử dụng trong các dịp quan trọng như Katê, đám cưới,
tang lễ…hầu hết các thành viên trong cộng đồng đều thích hàng dệt thổ cẩm nhưng hiện
nay trên thị trường hàng công nghiệp với những hoa văn in sẵn, hoặc thêu mẫu có sẵn với
giá rẻ đã phần nào thay đổi cách chọn lựa sản phẩm mặc cho người chăm. Bên cạnh đó,
giới trẻ chăm với nhu cầu học tập, lao động đã dần hòa nhập vào lối sống công nghiệp,
thích nghi với các trào lưu ăn mặc trên thế giới. Là một hiện tượng xã hội, trang phục
không chỉ tồn tại trong từng cá nhân mà còn được lan truyền trong nhóm cộng đồng vì thế
với các kiểu cách nếu thích hợp sẽ được cộng đồng chấp nhận và phổ biến.
Trong quá trình phát triển và giao thoa, tiếp biến văn hóa ,áo dài của người Việt váo dài
của người Chăm đã có vào thời chúa Nguyễn vào thời Nguyễn Phúc Khoát (cuối thế kỷ
XVIII) với nền tảng áo dài của phụ nữ Chăm và áo Thượng Hải phụ nữ Trung Hoa, kết
hợp áo dài tứ thân của phụ nữ Bắc , áo dài hai vạt của phụ nữ Huế có được là ảnh hưởng
của dài Chăm (1) . Thời kỳ Trịnh Nuyễn phân tranh,Miền nam Chúa Nguyễn Phúc Khoát
xưng vương , triệu tập quần thần dựng tân đô thay đổi lễ phục, văn hóa và trang phục thay
đổi phụ nữ Miền Bắc mặc váy, phụ nữ Miền nam mặc quần hai đáy (hai ống) đã gây ra
cuộc khủng hoảng trang phục, phụ nữ phản đối kịch liệt, về sau Võ vương đã đổi ý , ngài
giao cho quần thần nghiên cứu áo dài Chăm và áo tạo ra óa dài phụ nữ Miền nam dài
Thượng Hải kết hợp (2),qua tư liệu của lịch sử người chăm luôn có những tiếp xúc, tiếp
thu những yếu tố mới, tiến bộ để làm giàu thêm văn hóa của dân tộc mình. Bên cạnh bảo
lưu những đặc trưng của dân tộc, người chăm không ngừng cải tiến theo hướng kết hợp
giữa truyền thống và thời trang làm cho văn hóa mặc của dân tộc mình thêm phong phú.
Aw kamei được cho là loại nữ phục khá tiêu biểu của phụ nữ chăm, loại áo dài bít tà
truyền thống , tuy nhiên do điều kiện thay đổi, aw kamei của người chăm được cắt may
gần giống với áo dài của người Việt. Chất liệu vải dệt tay trước đây được thay thế bằng dệt
công nghiệp, sản phẩm dệt tay truyền thống của cộng đồng chủ yếu ở làng mỹ nghiệp Ninh
Thuận chỉ đủ làm y phục cho các chức sắc trong hoạt động nghi lễ, tín ngưỡng của người
chăm, phục vụ các hoạt động du lịch.
Qua thời đại phát triển và quan điiểm thẩm mỹ, phụ nữ Chăm trẻ hiện nay thường
mặc aw kamei đến quá đầu gối phủ lên váy mặc với chi tiết đơn giản như rí ngay nách áo
có một phần nhỏ hình thoi cạnh 5cmx 4cm có tác dụng tạo sự thỏa mái cho sự cử động của
tay, không bị rách ở nách khi làm việc và tăng độ bền trong sử dụng áo, hiện tại gần như
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không còn thấy trong áo kamei của người chăm. Đây là đặc trưng riêng thể hiện sự khác
biệt giữa cộng đồng dân tộc khác. Việc bỏ chi tiết này tạo ra sự nhầm lẫn, đơn điệu trong
chiếc áo. Ở hai bên hông áo” dua baong” gồm hai mảng vải nhỏ đắp vào hai bên hông
được cải tiến bằng cách mở một đường may ngay eo hông, và may thêm hàng khuy bấm
hoạch dây kéo. Phần may” dua baong” ở nách không còn do hiện tại được may bằng máy
rất khó thực hiện so với việc may kim chỉ khâu bằng tay, tỉ mỉ và nhiều công sức. Việc
thay đổi này làm cho tay ao kamei mất đi sự mềm mại, và xa lạ với truyền thống.Trước đây
thân áo thường may rộng hiện nay thân áo ôm sát người hơn. Ao kamei hiện chỉ còn hai
mảng giống áo dài của người kinh , chỉ khác một điểm là may bít tà. Đối với sự thay đổi
này không hợp với điều kiện địa lý cũng như trong lao động dễ bị rách, bung ở phần nách
và tà áo, khó di chuyển bằng phương tiện như xe gắn máy hay những đoạn đường dốc.
Hiện tại ao kamei còn được chít eo trước ngực và sau lưng hoặc phần cổ tay được may
rộng hơn như kiểu tay raglan của áo dài người kinh. Các phụ nữ chăm may áo cổ hình trái
tim, cổ hình vuông, cổ hình tròn và khoét cổ rộng hơn hoặc may có có cao như áo dài của
phụ nữ Việt. Những chi tiết còn giữ trong chiếc áo truyền thống là bít tà, với độ rộng đủ
cho một bước đi cố định để thể hiện bổn phận và trách nhiệm của người phụ nữ trong gia
đình và với cộng đồng, tay dài đến mắt cá tay để tránh ánh nắng, sự kín đáo trong giao
tiếp.đồng thời bên cạnh giao thoa và tiếp thu áo người Kinh và ngược lại phụ nữ Kinh cũng
tiếp nhận áo vá quàng (awbak kuang) của người Chăm mà được coi là moden hiện nay
Ở khu vực Nam Bộ, chiếc aw ka mei còn được may ngắn hơn, áo chỉ dài quá mông
hoặc chưa phủ dầu gối, cổ áo hình trái tim khoét rộng để có thể mặc chiu đầu. tay áo mặc
dái đến cổ tay , ôm sát tay..Nhiều phụ nữ chăm sử dụng hàng may sẵn do người thân mang
về từ malaysia vì áo dài Malaysia có nét tương đồng với aw doa baung Chăm. Do kỹ thuật
dệt vải cải tiến đã mở rộng được khổ vải cho nên áo dài chăm không còn là những mảnh
vải nối ghép nữa mà được may bằng hai mảng vải cùng màu nối nhau.Aw ka mei kiểu cổ
truyền chỉ còn được các cụ già mặc, còn các thiếu nữ chăm chỉ ưa thích mặc ao kamei cải
tiến theo cách hiện đại như áo có cổ đứng, tay raglan, cài cúc ở sườn phải… nhưng thân
không may xẻ tà gần giống áo như người kinh.
Hiện tại ban váy mở ít được sử dụng trong cộng đồng do giá thành cao, không tiện
trong sinh hoạt. Khan (váy kín) của phụ nữ chăm trước đây được may rộng, lưng thun vẫn
còn được lưu giữ đối với phụ nữ lớn tuổi. Người trẻ, khan được may ôm ở phần lưng, thay
bằng dây kéo, xòe rộng bên dưới. Khan thường chỉ có một màu trùng màu với áo. Giới trẻ
hiện tại ít mặc khan, đa sô thích mặc quần hơn do nhiều kiểu dáng, chất liệu dễ di chuyển,
năng động hơn trong sinh hoạt, theo khảo sát trong cộng đồng người chăm , giới trẻ chăm
cho rằng điều này phù hợp với điều kiện hiện nay như đi làm, đi học…. Nhưng đối với
người chăm lớn tuổi thì việc thay đổi đó là không nên vì mất đi nét văn hóa truyền thống.
Mặc váy đối với cộng đồng chăm là thể hiện sự dịu dàng nữ tính, nếu mặc quần tây ( quần
2 ống ) dễ tạo sự phản cảm đối với người lớn tuổi.Những cải tiến ấy đã tạo nên dáng vẻ
hiện đại, sự trẻ trung, sức quyến rũ cho nữ phục truyền thống của người Chăm. Rõ ràng
trong thời đại ngày nay khi tiếp xúc với văn hóa của người kinh, phụ nữ chăm không cứng
nhắc, bảo thủ với các loại trang phục mà có sụ kết hợp uyển truyển trong kiểu dáng tạo nên
sự phong phú đặc sắc của dân tộc. Trang phục vốn là những sáng tạo văn hóa của con
người qua trang phục thể hiện địa vị xã hội, giới tính, chức sắc tôn giáo, lứa tuổi, nghề
nghiệp… của cá nhân hay của cộng đồng dân tộc. Trang phục truyền thống của phụ nữ đa
dạng trong săc thái biểu hiện. Những biến đổi trong nữ phục phần nào đã góp phần giúp
giới nữ người chăm không quá xa lạ với trang phục hiện đại, không quá tụt hậu trong thời
kỳ hội nhập bên cạnh những cải biến được cộng đồng chấp nhận, cho phép sử dụng như là
“thời trang của giới nữ người Chăm” cũng có những biến đổi tạo ra sự xa lạ với nữ phục
truyền thống cộng đồng, xa lạ với gốc văn hóa dân tộc chăm và tất nhiên chưa dễ dàng
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được cộng đồng chăm đón nhận.Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, nữ phục chăm
đã có những biến đổi nhất định về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu nhưng một số trang phục
dân tộc chăm mà không dễ lẫn lộn với nữ phục các dân tộc khác.
Áo dài Chăm (Aw kamei) là một biểu tượng truyền thống, là linh hồn cốt túy của dân
tộc, sắc thái nổi bật nhất của bản sắc dân tộc Chăm .Đặc biệt là sự giao thoa , tiếp biến văn
hóa Chăm Kinh. Qua quá trình giao thoa tiếp biến văn hóa không tránh khỏi biến đổi tùy
theo từng hoàn cảnh trong lịch sử những nền tảng ban đầu, những nét đặc trưng như loại áo
dài bít tà, cổ trái tim luôn được lưu giữ. Đây chính là cách người Chăm biết kết hợp giữa
truyền thống và hiện đại, đổi mới văn hóa trong trang phục nổi bật là áo dài, phải phù hợp
với đinh hướng giá trị của xã hội của cộng đồng , biến đổi của nữ phục người chăm trong
quá trình hình thành và phát triển vừa tuân thủ quy luật của vận động của cuộc sống, của
xã hội và vừa tuân theo ý thức thẩm mỹ của bản thân giới nữ người Chăm . Trong quá trình
đó yếu tố văn hóa và yếu tố thẩm mỹ truyền thống trong nữ phục dân tộc , cộng đồng luôn
được người chăm trân trọng và bảo tồn. Trang phục của phụ nữ chăm hiện nay có sự biến
đổi vừa phù hợp với nhu cầu thị hiếu thẩm mỹ hiện đại vừa phù hợp với quan niệm, tiêu
chuẩn truyền thống về trang phục của dân tộc chăm, cả hai yếu tố này kết hợp chặt chẽ, chi
phối quá trình phát triển trang phục từ truyền thống đến hiện đại , từ cá nhân đến xã hội.
Về áo dài, có thể nói thẩm mỹ dân tộc, quan điểm của xã hội người chăm về cái đẹp, sở
thích cá nhân phụ nữ chăm là yếu tố tác động trực tiếp. Tuy nhiên tâm lý cộng đồng cũng
có vai trò nhất định tác động đến những tồn tại và phát triển các áo dài của phụ nữ
chăm.Những cải biến có thể vô tình hoặc cố ý mang tính cá thể đều là những giá trị sáng
tạo cần có thời gian để cho cộng đồng chăm, thẩm định, văn hóa chăm tiếp nhận ,điều
muốn nói ở đây là hòa mà không tan.
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