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PHẦN MỘT. MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Là một huyện đầu nguồn châu thổ, nơi sông Cửu Long với hai 

nhánh sông Tiền, sông Hậu bắt đầu đi vào Việt Nam, huyện An 

Phú là nơi có dân tộc Chăm tập trung đông nhất ở tỉnh An Giang. 

Mặc dù khởi nguồn xuất hiện từ duyên hải miền Trung, Trà Kiệu - 

Mỹ Sơn nhưng tập tục văn hóa dân tộc Chăm Islam tại An Giang 

đã có sự khác biệt so với dân tộc Chăm tại Bình Thuận, Ninh 

Thuận và hơn hết là quyện chặt với đặc điểm văn hóa sông nước 

miền Tây Nam Bộ. 

Điều kiện địa lý là một trong những yếu tố quan trọng hình 

thành nên những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà ở dân tộc 

Chăm tại An Giang nói chung và Búng Bình Thiên nói riêng – nơi 

có hồ nước ngọt tự nhiên rộng nhất miền Tây Nam Bộ, nơi cuộc 

sống người dân gắn liền với “dòng sông, con nước”. Do vậy, nhà ở 

của họ cũng thể hiện rõ nét những đặc trưng dân tộc rất riêng và rất 

mộc mạc.  

Những ngôi nhà sàn chống cột, trước nhà là cầu thang gỗ, cao 

hơn mặt đất đến 2-3m để tránh lũ và tạo không khí mát mẻ. Bên 

trong nhà hầu như không có bàn ghế, khi tiếp khách thì trải chiếu 

hoặc thảm và ngồi xếp bằng lên trên. 

Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế- xã hội cũng là một yếu tố có 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng nhà ở và giữ gìn bản sắc 



 

 
dân tộc vốn có của dân tộc Chăm. Dù sức sống của nền văn hóa 

dân tộc Chăm vô cùng mạnh mẽ, song trong thời gian qua nền văn 

hóa này cũng chịu sự tác động bởi tình trạng đô thị hóa tấp nập và 

tùy tiện, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của dân tộc 

Chăm cũng dần bị phá vỡ. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa như hiện nay, cùng với những chính sách quản lý phát triển 

nông thôn mới theo hướng hiện đại của chính quyền địa phương 

lên toàn bộ khu vực đã làm cho hình thái kiến trúc nhà ở dân tộc 

Chăm tại Búng Bình Thiên dần biến đổi và mất đi sự thống nhất về 

bản sắc vốn có của nó. 

Mặt khác, phần lớn các nhà sử học, nhà nghiên cứu về dân tộc 

Chăm đều tập trung đi sâu nghiên cứu, khai thác về lĩnh vực lịch sử 

văn hóa và nghệ thuật điêu khắc Chămpa của dân tộc Chăm nói 

chung chứ thực tế chưa có nhiều những công trình nghiên cứu sâu 

và toàn diện về lĩnh vực nhà ở của người Chăm đang sinh sống tại 

vùng biên giới Campuchia, cụ thể là khu vực làng Chăm Búng 

Bình Thiên – An Giang. Vì vậy, việc hệ thống lại những giá trị 

kiến trúc đặc trưng về nhà ở của dân tộc Chăm tại khu vực Búng 

Bình Thiên là vô cùng cần thiết. 

Từ những vấn đề trên, đề tài “Hình thái kiến trúc nhà ở dân 

tộc Chăm Búng Bình Thiên – An Giang” nhằm nhận diện và nhận  

thức  về giá  trị  hình thái kiến trúc  nhà ở đặc trưng dân tộc Chăm 

để có định hướng ứng xử phù hợp với việc giữ gìn và phát huy 

những nét đặc trưng của dân tộc Chăm tại vùng biên giới. Ngoài ra, 



 

 
những nghiên cứu sẽ là nguồn tư liệu, cơ sở cho những nghiên cứu 

có liên quan đến dân tộc Chăm sau này. 

2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề 

tài. 

Với bề dày lịch sử, dân tộc Chăm trong quá trình phát triển đã 

hình thành bản sắc văn hóa phong phú về nội dung và đa dạng về 

diện mạo góp phần làm nên sự đa dạng của bức tranh toàn cảnh 

bản sắc văn hóa Việt Nam. . Quá trình giao lưu, tiếp xúc với những 

yếu tố văn hóa bên ngoài tại mỗi vùng của đồng bào Chăm đã hình 

thành những sắc thái văn hóa đặc thù mang tính bản địa.   

Đến nay, có nhiều nghiên cứu về dân tộc Chăm trên nhiều lĩnh 

vực,  việc nghiên cứu và phân tích tổng quan các công trình nghiên 

cứu về người Chăm là nhiệm vụ hết sức cần thiết.  

Nền văn hóa của người Chăm cho đến nay vẫn luôn là đối 

tượng hấp dẫn đối với các khoa học xã hội trong và ngoài nước. Có 

thể nói, trong tư liệu nghiên cứu các dân tộc, tư liệu nghiên cứu về 

dân tộc Chăm là kho tàng giàu có, trải dài suốt nhiều thế kỷ cho 

đến ngày nay.  

Luận văn thạc sĩ “Giá trị kiến trúc nhà ở dân gian người 

Chăm Châu Giang- tỉnh An Giang” của tác giả Lưu Khánh 

Quang cũng đã đi tìm và khai thác tiềm năng của những giá trị di 

sản kiến trúc nhà ở dân gian dân tộc Chăm. Tuy nhiên luận văn 

cũng chỉ tìm hiểu riêng về nhà ở dân gian dân tộc Chăm ở vùng 

Châu Giang.  



 

 
Tác giả Trương Quỳnh Anh cũng nghiên cứu về những giá trị 

đặc sắc trong kiến trúc truyền thống của dân tộc Việt Nam, từ đó 

chắt lọc và ứng dụng vào xây dựng nhà ở nông thôn vùng ĐBSCL 

trong luận văn “Khai thác các giá trị Kiến trúc truyền thống vào 

xây dựng nhà ở nông thôn mới vùng Đồng bằng Sông Cửu 

Long”.  

Còn nghiên cứu về tính linh hoạt, biến đổi để thích ứng với 

những tác động từ thiên nhiên trong nhà ở dân gian thì có luận văn 

“Tính linh hoạt trong kiến trúc nhà ở dân gian nông thôn Đồng 

bằng sông Cửu Long” của tác giả Ngô Hồng Năng.  

Luận văn Thạc sĩ “Tôn giáo của người Chăm ở Việt Nam” của 

tác giả Phan Văn Dốp nghiên cứu chủ yếu tập trung vào tôn giáo, 

tín ngưỡng của người Chăm. 

Luận văn Thạc sĩ “Định hướng xây dựng và phát triển làng 

Chăm trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa huyện 

Bắc Bình tỉnh Bình Thuận” tác giả Lê Văn Thanh Bình. 

Những đề tài vừa kể trên đều mang tính chất tổng hợp về kiến 

trúc nhà ở dân tộc Chăm hoặc về nhà ở nông thôn, nhưng vẫn còn 

mang tính chất tổng kết chung, chưa chuyên sâu về một thể loại 

kiến trúc nào.  

Ngoài ra Nghiên cứu về lịch sử hình thành và những đặc trưng 

văn hóa của vùng đất Nam Bộ thì có tác phẩm “Nam Bộ vài nét 

lịch sử - văn hóa” của tác giả Trần Thuận hay tác phẩm “Văn hóa 

người Việt vùng Tây Nam Bộ” của tác giả Trần Ngọc Thêm 

nghiên cứu về những đặc trưng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. 



 

 
Những bài viết của các tác giả không chỉ khai thác về địa lí, địa 

hình, điều kiện tự nhiên mà còn khai thác về con người và các giá 

trị văn hóa đặc sắc. Đó là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hình 

thái đô thị và hình thành những đặc điểm kiến trúc riêng cho dân 

tộc Chăm khi sinh sống tại khu vực Nam Bộ.  

Trong những công trình nghiên cứu có liên quan, vấn đề nhà ở 

đặc biệt là nhà sàn và định hướng phát triển không gian kiến trúc 

có nói đến tuy nhiên vẫn chưa chuyên sâu, còn mang tính bao quát, 

chưa tập trung vào loại hình và dân tộc cụ thể nào vì Tây Nam Bộ 

là nơi tập trung nhiều cộng đồng người và có nhiều nền văn hóa 

khác nhau. Vì vậy, luận văn “Hình thái kiến trúc nhà ở dân tộc 

Chăm Búng Bình Thiên – An Giang” sẽ tiếp nối những nghiên 

cứu trên và tập trung chuyên sâu vào loại hình kiến trúc nhà ở của 

người Chăm tại khu vực biên giới vùng sâu vùng xa này, từ đó đưa 

ra định hướng cho các giải pháp ứng xử với kiến trúc nhà ở dân tộc 

Chăm tại khu vực. 

Các công trình nghiên cứu trên trước hết có đối tượng nghiên 

cứu và địa bàn nghiên cứu khác với luận văn, có thể giới hạn cụ thể 

hơn hoặc tổng quát hơn về đối tượng nghiên cứu, thời gian nghiên 

cứu. 

Các nghiên cứu khoa học trên xây dựng được một hệ thống cơ 

sở khoa học, hệ thống kiến thức liên quan rất có giá trị, là nguồn tư 

liệu tham khảo đáng tin cậy và mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới.  

 

 



 

 
3. Mục tiêu nghiên cứu. 

- Nhận diện và phân tích rõ những chuyển biến hình thái kiến 

trúc nhà ở dân tộc Chăm đặc trưng tại khu vực Búng Bình Thiên – 

An Giang để từ đó tìm ra những giá trị tiềm tàng trong không gian 

ở của dân tộc Chăm tại Búng Bình Thiên – An Giang. 

- Xây dựng nên tiền đề, cơ sở và lập luận vững chắc cho việc đề 

xuất một số định hướng giải pháp ứng xử phù hợp với những giá trị 

đặc trưng của hình thái kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình 

Thiên – An Giang. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

- Đối tượng nghiên cứu: hình thái kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm  

- Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu về hình thái kiến trúc nhà ở 

gần 500 hộ dân sinh sống tại khu làng Chăm tại ấp Búng Lớn dọc 

Búng Bình Thiên thuộc xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang, cụ thể từ cuối thế kỷ XVII đến nay – thời điểm dân tộc 

Chăm bắt đầu di cư về tỉnh An Giang. 

5. Phương pháp nghiên cứu. 

Trước khi đi sâu vào những vấn đề nghiên cứu, cần phải xây 

dựng được cơ sở dữ liệu một cách có hệ thống, đó là những tư liệu, 

tài liệu có liên quan đến đề tài nhằm nhận diện hình thái kiến trúc 

nhà ở dân tộc Chăm thông qua việc thu thập tư liệu, hệ thống, xử lý 

thông tin và phân tích, nhận định dựa trên những cơ sở khoa học,lý 

thuyết về nghiên cứu hình thái kiến trúc nhà ở. 

Để có cái nhìn thực tế, chân thực nhất về đề tài, đối tượng 

nghiên cứu - ở đây là nhà ở dân tộc Chăm, thông qua việc lập 



 

 
phiếu điều tra, lấy ý kiến, khảo sát điền dã về địa hình, địa lí, xã 

hội tại khu vực nghiên cứu. Đồng thời khảo sát về hiện trạng kiến 

trúc nhà ở người Chăm hiện nay tại khu vực Búng Bình Thiên – 

An Giang. Củng cố thêm nguồn dữ liệu cho mục đích nghiên cứu.  

Khi đã có nguồn cơ sở dữ liệu vững chắc và phong phú thì sự 

phân tích và tổng hợp là phương pháp cần thiết để có thể chắc lọc 

và tổng hợp những thông tin có liên quan đến đề tài. Như vậy mới 

có được những cơ sở khoa học chính xác và rõ ràng, giúp việc 

nghiên cứu, đánh giá và đưa ra kết luận. 

Nhằm có cái nhìn tổng quan hơn thì việc tổng hợp bằng cách 

lập bảng là phương pháp hiệu quả và giúp cho việc tổng hợp dữ 

liệu, trình bày kết quả nghiên cứu được rõ ràng, mạch lạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PHẦN HAI. NỘI DUNG 

Chương 1. Tổng quan về nhà ở dân tộc Chăm khu vực Búng 

Bình Thiên – An Giang 

Người Chăm là một dân tộc đã từng có một quốc gia độc lập, 

hùng mạnh trong lịch sử, có nền văn hóa phát triển, và là hậu duệ 

của các cư dân nền văn hóa Sa Huỳnh thời kì đồ sắt. Ở Việt Nam 

người Chăm có mối liên hệ gần gũi với các dân tộc nói các tiếng 

cùng thuộc ngữ tộc Malay-Polynesia như Gia Rai, Ê Đê, Ra 

Glai và Chu Ru. 

Dân tộc Chăm ở Việt Nam hiện có hơn 160 nghìn người, sống 

tập trung ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và một phần ở Phú 

Yên, Bình Định, An Giang, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh… 

bao gồm nhiều nhóm địa phương, mỗi nhóm có những đặc trưng 

tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa rất khác nhau. Ở An Giang, hai 

huyện Phú Tân và An Phú là nơi có các cộng đồng người Chăm cư 

trú khá lâu đời. Người Chăm An Giang có nguồn gốc, xuất xứ từ 

Nam Trung bộ, thuộc vương quốc Chăm Pa cổ. Dọc theo sông Hậu 

từ Châu Đốc trải dài đến giáp biên giới Campuchia có cả thảy 7 

làng Chăm là Châu Giang, Đa Phước, Châu Phong, Lama, Vĩnh 

Tường, Búng Lớn, Búng Bình Thiên, Đồng Cô Kỵ.  

Hiện nay, có khoảng hơn 2.000 hộ với trên 13 ngàn người 

Chăm Islam sinh sống, cư trú tại đây. Sau các biến cố lịch sử, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%AF_t%E1%BB%99c_Malay-Polynesia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Gia_Rai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C3%8A_%C4%90%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ra_Glai
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người Chăm dần thích nghi, hòa nhập với cuộc sống mới trên vùng 

đất Tây Nam bộ. Tuy nhiên, cộng đồng Chăm An Giang vẫn giữ 

được những nét văn hóa đặc trưng của tín đồ theo đạo Islam. 

Về mặt vị trí, búng Bình Thiên nằm ngay vùng biên giới giữa 

Việt Nam và Campuchia. Chính vì vậy cộng đồng dân cư sống 

quanh búng là sự giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai dân tộc láng 

giềng. Đạo Islam giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống dân tộc 

Chăm Búng Bình Thiên. Hầu như mọi qui định trong cuộc sống 

cộng đồng đều bị chi phối bởi giáo lý Islam. 

Kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm tại Búng Bình Thiên đã trở thành 

một bản sắc văn hóa dân tộc bản địa đặc sắc. Trải qua nhiều quá 

trình biến đổi, đến ngày nay, kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm tại 

Búng Bình Thiên vẫn được duy trì theo hình thức truyền thống. 

 Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng của nền kiến trúc hiện đại, nhà ở 

dân tộc Chăm truyền thống dần có những sự thay đổi. Những thay 

đổi dù ở mặt tiêu cực hay tích cực điều ảnh hưởng đến sự tồn tại và 

phát triển của kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm tại Búng Bình Thiên – 

An Giang.  

 Những nét truyền thống tuy vẫn còn nhưng cũng dần mờ nhạt 

và có nguy cơ biến mất. Thay vào đó là những xu hướng hiện đại 

làm kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm tại đây bị biến đổi đi ít nhiều. Vì 

vậy, việc giữ gìn và kế thừa những giá trị đặc sắc của kiến trúc nhà 

ở dân tộc Chăm là hết sức cần thiết. Việc ứng xử với kiến trúc nhà 

ở dân tộc Chăm tại khu vực nghiên cứu chưa thực sự được quan 

tâm. Cần thiết phải có những đề xuất định hướng để đưa ra giải 



 

 
pháp để có biện pháp ứng xử phù hợp với kiến trúc nhà ở dân tộc 

Chăm tại khu vực Búng Bình Thiên – An Giang. 

Chương 2. Cơ sở khoa học về phân tích và đánh giá hình 

thái kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình Thiên – An 

Giang  

Ở Việt Nam, xây dựng nhà ở nông thôn phải tuân theo các tiêu 

chuẩn được quy định rõ trong “Tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch 

xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế”. Nhà ở nông thôn khi 

thiết kế và xây dựng phải phù hợp với đặc điểm của địa phương. 

Trong đó có yếu tố về điều kiện tự nhiên như địa hình, địa chất, địa 

chất thủy văn, đất đai, nguồn nước, môi trường, khí hậu, tài 

nguyên, cảnh quan; và điều kiện xã hội như dân số, phong tục, tập 

quán, tín ngưỡng… Một quy định cần lưu ý khi xây dựng nhà ở 

nông thôn được nhắc đến là vấn đề khả năng sử dụng đất đai, tập 

quán sản xuất, sinh hoạt của người dân và các đặc trưng khác [28]. 

Đây là một trong những yếu tố quan trọng làm nên bản sắc kiến 

trúc cho khu vực. 

Riêng đối với khu vực ngập lụt ở miền Tây Nam Bộ cũng có 

những quy định riêng, rõ ràng. Để phù hợp với điều kiện kinh tế 

khu vực, điểm dân cư “nông nghiệp, phi nông nghiệp, thương mại 

dịch vụ, trang trại theo các hình thái dân cư vùng ngập sâu; vùng 

ngập vừa và nông; làng vườn và dân cư phân bố theo kênh rạch, 

các trục giao thông đường bộ và mô hình tập trung theo cụm dân 

cư” [28]. Đối với những vùng bị ngập sâu, văn bản cũng nêu rõ 

giải pháp kiến trúc nên lựa chọn là loại hình nhà sàn, nhà trên cọc 



 

 
kết hợp giải pháp tôn nền, nhà vượt lũ hoặc nhà bè. Chiều cao sàn 

nhà quy định đối với dạng nhà sàn không nhỏ hơn 1,5m [28]. 

Ngày 26 tháng 10 năm 1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã 

ra Chỉ thị số 121-CT/TƯ về công tác đối với đồng bào Chăm. Để 

thi hành Chỉ thị này, Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu Uỷ 

ban nhân dân các địa phương có đồng bào Chăm cư trú và các Bộ, 

các ngành ở Trung ương có liên quan. 

Hình thái kiến trúc thường bị tác động và chi phối mạnh mẽ bởi 

các yếu tố môi trường tự nhiên (sông ngòi, đồi núi,…) và môi 

trường nhân tạo (kênh, rạch,nhà cửa,…). Hai yếu tố này có mối 

quan hệ mật thiết đến việc quyết định hình thái kiến trúc của một 

khu vực. Ở các khu vực có điều kiện tự nhiên đặc trưng đòi hỏi 

hình thái kiến trúc cũng phải biến đổi để phù hợp với điều kiện tự 

nhiên đó. 

Hình thái kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình Thiên đã 

được chính quyền địa phương quan tâm từ rất lâu, tuy nhiên thực tế 

vẫn còn chưa áp dụng những chính sách một cách thích hợp. Mặt 

khác, đứng trước những thách thức của nhiều yếu tố, hình thái kiến 

trúc nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình Thiên vẫn tồn tại và mạnh mẽ 

khẳng định sự phù hợp với những điều kiện tự nhiên cũng như văn 

hoá, kinh tế và xã hội.  

Do vậy, việc kế thừa và phát huy những giá trị hình thái kiến 

trúc nhà ở dân tộc Chăm là cần thiết và nên làm ngay lúc này.  

 

 



 

 
Chương 3. Những giá trị về hình thái kiến trúc nhà ở dân 

tộc Chăm Búng Bình Thiên – An Giang và định hướng một số 

giải pháp ứng xử với những giá trị đặc trưng đó.  

Địa hình và tập quán sinh sống của người dân chính là 

hai yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến vấn đề quy hoạch địa điểm 

cư trú của dân tộc Chăm tại Búng Bình Thiên. Người dân ở khu 

vực miền Tây Nam Bộ thường có quan niệm về địa điểm cư 

trú“Nhất cận thị, nhị cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ, ngũ cận 

điền”. Đối với nhà ở dân tộc Chăm tại Búng Bình Thiên cũng 

không ngoại lệ, yếu tố cận đường giao thông và cận sông nước 

là điều không thể thiếu trong việc chọn vị trí xây dựng. Với lịch 

sử khẩn hoang lâu đời và môi trường sống“rừng thiên nước 

độc”, chống chọi với thú dữ, vì thế người dân sinh sống tại đây 

phải nương tựa vào nhau để có thể bảo vệ lẫn nhau. Cũng chính 

vì vậy mà nhà ở của dân tộc Chăm tại Búng Bình Thiên cũng 

được bố trí theo dạng cụm và tuyến. Nhà ở được xây dọc theo 

các con sông, đường giao thông đô thị hoặc có một mặt giáp 

sông, một mặt giáp đường.  

Khu vực Búng Bình Thiên là vùng có địa hình thấp và 

nằm gần sông rạch, kênh ngòi nên khu vực này thường xuyên 

chịu ảnh hưởng của lũ lụt vào mùa nước nổi. Chính vì ảnh 

hưởng của điều kiện tự nhiên này nên hình thức kiến trúc nhà ở 

dân tộc Chăm tại đây là những ngôi nhà sàn có chân rất cao 

mục đích chính  tránh lũ lụt vào mùa nước nổi.  



 

 
Cách bố trí nhà ở của người Chăm theo một cụm dân cư 

đã làm nổi trội những đặc tính văn hóa không chỉ văn hóa đặc 

trưng khu vực Búng Bình. Nhà ở sát cạnh nhau hoặc đối vách 

càng cho thấy tính cách thân thiện, gần gũi và tính kết nối của 

con người tại đây. Đó chính là một trong những yếu tố văn hóa 

không thể tách rời của cả người Chăm và người Việt ở Tây 

Nam Bộ. 

Người Chăm có nhiều quan niệm tôn giáo, tín ngưỡng hơn, 

nên nhà ở của người Chăm tại Búng Bình Thiên vẫn giữ theo tín 

ngưỡng nguyên bản.  

Cách lựa chọn vị trí xây dựng đã cho thấy rõ sự kết nối giữa 

kiến trúc với thiên nhiên của những ngôi nhà sàn dân tộc Chăm 

Búng Bình Thiên. Nhà luôn có mặt giáp sông hoặc mở về hướng 

sông. Việc lựa chọn vị trí này không chỉ tận dụng điều kiện hướng 

gió từ sông, làm dịu mát khí hậu nóng bức của ngôi  nhà mà còn 

thuận tiện trong việc đi lại tại một nơi có nhiều sông ngòi, kênh 

rạch như khu vực miền Tây Nam Bộ. Việc chọn vị trí xây dựng 

một mặt giáp sông một mặt giáp đường còn có giá trị về mặt kinh 

tế, thuận tiện trong việc giao lưu, buôn bán về cả đường bộ lẫn 

đường sông. Ngoài ra, môi trường sông nước cũng là môi trường 

kinh tế chính trong việc đánh bắt cá, chài lưới của người Chăm tại 

Búng Bình Thiên. 

Công năng trong nhà sàn dân tộc Chăm Búng Bình Thiên có 

những tổ chức rõ ràng, phù hợp với phong tục tập quán, địa hình, 

khí hậu và nhu cầu sống của người Chăm tại đây. Không gian được 



 

 
tổ chức và sử dụng một cách linh hoạt, đa dạng và cơ động tùy vào 

từng thời điểm, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của cuộc sống và 

thiên nhiên của khu vực. Không gian trống dưới sàn nhà của người 

Chăm tại đây không chỉ chống ngập vào mùa lũ mà còn được tận 

dụng vào những chức năng khác như chăn nuôi gia súc, phơi thóc 

lúa, dệt vải hoặc làm không gian nghỉ mát vào những mùa nắng 

nóng.  

Không gian bên trong nhà sàn của người Chăm Islam ở Búng 

Bình Thiên  không trang trí bất kì hình ảnh nào ngoài các hình ảnh 

về thánh địa Mecca hoặc hình ảnh về Islam. Bởi theo quan niệm 

của người  Chăm, việc treo những hình ảnh khác hình ảnh về Islam 

sẽ chi phối suy nghĩ và tâm tư của họ, làm cho họ xao nhãng và ko 

tập trung vào việc cầu nguyện. Trong nhà nếu có trang trí  cũng chỉ 

treo lịch Islam để nhắc nhở họ đã đến giờ cầu nguyện. Hình ảnh 

Islam đơn giản chỉ là những chữ viết trong kinh Koran. 

Nhà sàn của người Chăm vùng Tây Nam Bộ có những đặc điểm 

kiến trúc được thiết kế dựa theo văn hóa riêng biệt của người 

Chăm. Các cửa sổ ở trên cao ngay mặt tiền nhà là một trong những 

đặc điểm đặc biệt của nhà sàn người Chăm. Cửa sổ này được làm 

có song, luôn đóng kín, khi mở ra thì biết con gái trong nhà đã có 

chồng.  

Như đã nêu ở các mục trên thì người Chăm không thờ cúng 

trong nhà mà hầu hết mọi hoạt động tôn giáo đều diễn ra tại các 

thánh đường Hồi giáo. Tuy nhiên, quan điểm tôn giáo của họ vẫn 

được thể hiện ở trong các chi tiết kiến trúc. Trong đó cột bà (cột 



 

 
cái) là một chi tiết kiến trúc đặc sắc nhất của nhà sàn người Chăm 

tại Tây Nam Bộ. Cột bà tượng trưng cho cầu nối giữa trời và đất, 

giữa dương và âm, thể hiện sức mạnh của thần linh. Cột tượng 

trưng cho vị trí của trụ cột ngôi nhà. Cột không chạm nóc nhà vì 

người Chăm quan niệm rằng con người không bao giờ chạm được 

tới thần linh.  

Nhà ở người Chăm Búng Bình Thiên mang những giá trị kiến 

trúc dân gian đặc sắc. Tất cả đều được bắt nguồn từ yếu tố địa 

hình, khí hậu, thói quen, tập quán sinh sống cũng như những tâm 

thức của người Chăm tại đây. Từ cách lựa chọn vị trí xây dựng và 

bố cục không gian ở đến cách tổ chức không gian công năng hợp 

lí, rành mạch; cách sử dụng những giải pháp kiến trúc, sử dụng vật 

liệu và những chi tiết trang trí đều làm nổi bậc giá trị của kiến trúc 

mang đặc tính thích ứng và linh hoạt. Đồng thời tô đậm thêm 

những đặc trưng văn hóa, tôn giáo-tín ngưỡng đặc sắc vốn có của 

dân tộc Chăm Búng Bình Thiên tạo nên những giá trị về kiến trúc 

và góp phần làm phong phú cho nền kiến trúc dân gian đậm đà bản 

sắc dân tộc của Việt Nam.  

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường, tốc độ đô thị 

hóa cùng với sự phát triển dân số như hiện nay là một trong những 

vấn đề làm cho những loại hình nhà ở truyền thống, bản địa dần 

mất đi và được thay thế bằng những loại hình kiến trúc hiện đại và 

tiện nghi hơn. Nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình Thiên đang đứng 

trước nguy cơ mất dần yếu tố gốc và hình thái kiến trúc nhà ở vốn 

có. 



 

 
Đứng trước nguy cơ mất dần yếu tố gốc và hình thái kiến trúc 

nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình Thiên, đòi hỏi chúng ta cần phải có 

những chính sách bảo tồn kịp thời để giúp giữ lại những giá trị 

truyền thống cho loại hình nhà ở này. Đồng thời đưa ra những giải 

pháp định hướng cho việc phát triển về kinh tế, văn hóa, du lịch,… 

góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển đồng thời gìn giữ và phát 

huy nền kiến trúc đặc trưng của người Chăm tại Búng Bình Thiên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 PHẦN BA. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Lịch sử hình thành vùng đất Tây Nam Bộ gắn liền với tiến 

trình định cư và xây dựng cuộc sống mới của những di dân từ khắp 

nơi. Theo đó sự hình thành và tiếp biến hình thái kiến trúc nhà ở 

dân tộc Chăm cũng đã trải qua một thời kì dài. Từ hình thái kiến 

trúc nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình Thiên ta thấy được sức sống 

và sự thích nghi với điều kiện tự nhiên tại khu vực thông qua việc 

sử dụng hình thức những ngôi nhà sàn với chân rất cao kết hợp 

những hàng hiên che nắng trước nhà. Hòa cùng những giá trị 

truyền thống của cả dân tộc, kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm Búng 

Bình Thiên vẫn mang những nét kiến trúc riêng biệt theo bản sắc 

của dân tộc Chăm  góp phần làm dồi dào thêm những giá trị của 

kiến trúc dân gian Việt Nam. Nói cách khác, hình thái kiến trúc 

nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình Thiên đã mang tới nhiều sắc thái 

kiến trúc và văn hóa địa phương độc đáo. 

- Hình thái kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình Thiên đã 

trải qua một quá trình lịch sử hình thành và phát triển dài với nhiều 

sự biến đổi, cách tân.  

Trong đó, sự cách tân về vật liệu xây dựng, chuyển từ tranh, 

lá… sang dùng gỗ, đá trong xây dựng nhà sàn đã góp phần đem lại 

một nét đặc sắc trong kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm như hiện nay. 

Với sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng như 

ngày nay, bê tông cũng được đưa vào sử dụng với giá thành rẻ và 

dễ thi công. Tuy nhiên, bỏ qua những ngôi nhà sàn truyền thống đã 



 

 
bị thay đổi quá nhiều thì vẫn còn rất nhiều ngôi nhà sàn khác, dù 

được cải tạo hay xây mới, vẫn giữ được những nét kiến trúc dân 

gian truyền thống.  

Bê tông không thay thế hoàn toàn gỗ mà chỉ được đưa vào như 

một phần hổ trợ cho sự chắc chắn của hệ cột kết cấu và là một 

phần trang trí cho phần mái. Thể hiện rõ rệt tính năng động, sáng 

tạo, dễ dàng thích nghi và ứng biến với những cái mới của nhà ở 

dân tộc Chăm Búng Bình Thiên. 

- Cùng với những giá trị kiến trúc mang nét đặc trưng cho địa 

hình sông nước của dân tộc Chăm tại Búng bình Thiên thì những 

nét văn, tôn giáo-tín ngưỡng dân tộc cũng tạo thêm cho kiến trúc 

nhà ở dân tộc Chăm tại đây có những giá trị đặc sắc hơn. Dù nguồn 

gốc người Chăm tại Búng Bình Thiên bắt nguồn từ người Chăm 

miền Trung nhưng trong quá trình “khai hoang lập địa” người 

Chăm tại đây cũng dần bị ảnh hưởng bởi tính cách “phóng khoáng” 

và “tự do”, là tính cách đặc trưng của người dân vùng đất Tây Nam 

Bộ, do đó kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm tại vùng đất này cũng ảnh 

hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, dù có bị ảnh hưởng bởi đặc tính đa văn 

hóa của khu vực Búng Bình Thiên nhưng đối với những đặc trưng 

tôn giáo từ xưa đến nay của các dân tộc Chăm tại Búng Bình Thiên 

vẫn giữ được nét riêng biệt.  

Dù trải qua bao nhiêu thời kì đi chăng nữa, thì những tập tụng 

đặc trưng riêng biệt đó vẫn sẽ còn lưu giữ mãi, đồng thời vẫn tạo 

nên nét văn hóa mang “cá tính” riêng trong kiến trúc nhà ở dân tộc 

Chăm Búng Bình Thiên.  



 

 
2. Kiến nghị 

- Ngày nay, sự phát triển vượt bậc của công nghệ kỹ thuật đang 

dần làm hình thức kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình Thiên 

mờ nhạt và mất dần những ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc 

Chăm. Nguyên nhân sâu xa có thể kể đến là do những giá trị của 

nhà ở dân tộc Chăm tại đây vẫn chưa được nhiều người biết đến, vì 

vậy chưa được xem trọng và có ý thức giữ gìn. Chính vì thế, việc 

giữ gìn những giá trị về hình thái kiến trúc của nhà ở dân tộc Chăm 

Búng Bình Thiên là công việc cần được làm trước tiên. 

- Trước tình hình trên, cần có sự quan tâm, giúp đỡ của chính 

quyền địa phương tại khu vực. Tận dụng kiến trúc nhà ở dân tộc 

Chăm và những làng nghề truyền thống để mang lại nguồn lực 

kinh tế cho khu vực. Ngoài ra, cần có kế hoạch để phát triển du 

lịch, mang những giá trị trong kiến trúc và văn hóa đặc trưng của 

dân tộc Chăm tại Búng Bình Thiên để quảng bá đến trong và ngoài 

nước.  

- Cần có những những chính sách bảo tồn phù hợp để những giá 

trị về hình thái kiến trúc nhà ở dân tộc Chăm Búng Bình Thiên 

được công nhận và ưu tiên, tránh những công tác quy hoạch ảnh 

hưởng đến tính nguyên gốc của công trình. 

Ngoài ra việc tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân cũng là 

vấn đề quan trọng cần được lưu tâm nhiều để mọi người có thể 

chung tay góp sức bảo vệ và giữ gìn loại hình nhà ở dân tộc Chăm 

độc đáo tại Búng Bình Thiên, góp phần làm phong phú hơn các 



 

 
loại hình kiến trúc nhà ở dân gian bản địa trong kho tàng kiến trúc 

Việt Nam. 
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