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TÓM TẮT 

Trong thời kỳ phong kiến, so với phụ nữ ở một số nước châu Á như Trung Quốc 

hay Nhật Bản, phụ nữ Việt Nam được xã hội nhìn nhận một cách nhẹ nhàng và tích cực 

hơn. Điều này được quy định bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó văn hóa là một yếu 

tố nền tảng. Được xã hội thừa nhận dù không được công bằng như nam giới song phụ 

nữ Việt Nam đã từng bước định hình vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần to 

lớn vào quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. 

Từ khóa: Phụ nữ, xã hội phong kiến, địa vị phụ nữ 

 

1.  Vị trí của phụ nữ trong xã hội phong kiến  

Trong xã hội phong kiến phương Đông, với ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo thì vị 

trí của phụ nữ luôn bị đánh giá thấp khi quy định cho họ một địa vị xã hội – pháp lý thấp 

kém, bất bình đẳng với nam giới theo quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. 

Chính những quy định khắt khe của Nho giáo cùng với việc lấy “Tam tòng tứ đức” và 

“Công – dung – ngôn – hạnh” làm tiêu chí để đánh giá cái đẹp đã tạo nên sự bất bình 

đẳng trong xã hội khi người phụ nữ luôn bị bó buộc trong không gian gia đình, tước đoạt 

điều quý giá nhất là được tự do sống đúng với con người mình và đáng sợ hơn là nó biến 

người phụ nữ thành “cái bóng mờ nhạt” trong suốt cuộc đời. Bên cạnh đó, người phụ nữ 

còn bị coi là “tiểu nhân khó dạy” cho nên họ không được đi học, đi thi, không được tham 

gia vào bộ máy quyền lực cũng như không có tiếng nói trong các cuộc thảo luận, thậm 

chí là trong phạm vi làng xã. 
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Ở Việt Nam, địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến được nhìn nhận một 

cách nhẹ nhàng hơn so với một số quốc gia ở châu Á. Điều này được quy định bởi nhiều 

yếu tố khác nhau, trong đó văn hóa là một trong số những yếu tố nền tảng. Ngay từ buổi 

đầu lập quốc, hình tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng với 100 người con lên rừng, 

xuống biển đã cho thấy một vị trí đặc biệt của phụ nữ Việt Nam khi mẹ Âu Cơ được 

quyền chia đều con cái với chồng và được xem là người khai sáng văn hóa của dân tộc 

Việt Nam khi dạy các con làm nương rẫy, thổi cơm, làm bánh, chăn tằm, dệt vải… Chắc 

hẳn rằng, truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” đã ăn sâu vào tâm trí người Việt, cho nên 

dù sống trong một xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo song phụ nữ 

vẫn được xã hội thừa nhận và dành cho sự tôn trọng nhất định. Giáo sư người Nhật Bản 

Yoshiharu Tsuboi cũng thừa nhận vấn đề này sau khi nghiên cứu về chính trị Nho giáo 

ở Việt Nam thế kỷ XIX, ông cho rằng: “Địa vị xã hội của người phụ nữ ở Việt Nam cao 

hơn so với địa vị xã hội người phụ nữ ở Trung Quốc và Nhật Bản”1. Có thể nói, việc 

chủ động nghiên cứu về chính trị nho giáo ở Việt Nam cùng với xuất thân từ một quốc 

gia từng trải qua thời kỳ Nho giáo hóa thì nhận định của Yoshiharu Tsuboi thật sự có 

trọng lượng. Quả thực, trong xã hội phong kiến Việt Nam, mặc dù chịu nhiều bất công 

so với nam giới song người phụ nữ vẫn được coi trọng ở một số khía cạnh nhất định. 

Trong công trình “Việt Nam văn hóa sử cương”, Giáo sư Đào Duy Anh đã đề cập đến 

địa vị của người phụ nữ Việt Nam trên các góc độ luân lý (của Nho giáo), pháp luật và 

phong tục. Nếu xét theo góc độ luân lý Nho giáo thì vị trí trong xã hội của phụ nữ Việt 

Nam không khác so với thân phận của phụ nữ ở Trung Quốc hay Nhật Bản khi họ “suốt 

đời là kẻ vị thành nhân phải dựa vào đàn ông làm chủ chốt, chứ không bao giờ được độc 

lập”2. Trong khi đó, nếu dựa vào góc độ pháp luật và phong tục thì người phụ nữ Việt 

Nam phần nào được coi trọng hơn. Nếu luân lý Nho giáo cho phép người đàn ông được 

quyền bỏ vợ3 một cách dễ dàng thì dưới thời Nguyễn, pháp luật cũng đã thừa nhận địa 

vị tương đối của phụ nữ với nam giới trong gia đình, ở đó người phụ nữ sẽ không bị 

 
1 Phạm Ngọc Hường (2013), “Địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam (một nghiên cứu qua 

luật Hồng Đức và luật Gia Long)”, Tạp chí Khoa học xã hội, số 10, tr.18. 
2 Đào Duy Anh (1992), Việt Nam văn hóa sử cương, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, tr.117-118. 
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cha mẹ chồng, lắm mồm, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật. Nếu theo luân lý này thì người đàn ông muốn bỏ vợ lúc 

nào cũng được vì họ dễ tìm ra được mọt trong bay lý do trên. Hoàng Bá Thịnh (2008), “Vấn đề gia đình và phụ 

nữ trong Việt Nam văn hóa sử cương”, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 1, tr.13. 



chồng bỏ nếu họ làm được một số công việc có ích cho gia đình như: để tang mẹ chồng, 

làm nên giàu có, nếu ngoài nhà chồng ra vợ không còn chổ nào nương tựa1.  

Ngoài ra, bộ luật Gia Long còn quy định trường hợp người vợ được cải giá nếu 

người chồng bỏ đi ba năm không về: “Trường hợp chồng bỏ trốn ba năm không về thì 

cho phép trình báo lên quan ty chiếu theo luật lệ cho cải giá”2. Trường hợp này hoàn 

toàn đối lập và tiến bộ hơn so với luân lý Nho giáo và cho thấy Nho giáo khi vào đến 

Việt Nam đã không còn quá khắt khe đối với người phụ nữ như ở Trung Quốc. Có thể 

nói, vị trí và quyền lợi của người phụ nữ được chú trọng hơn khi họ có những công lao 

đối với gia đình. Hơn nữa, ở Việt Nam việc giáo dục con cái thường do người phụ nữ 

đảm nhiệm. Câu ca dao “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” là điển hình cho thấy được vai 

trò đặc biệt của người phụ nữ trong gia đình Việt Nam xưa khi sự trưởng thành của con 

cái phụ thuộc vào việc giáo dưỡng của người mẹ, người bà. Đáng chú ý là khi người 

chồng chết thì quyền của người phụ nữ rõ rệt hơn cả. Theo giáo lý Nho giáo thì người 

quả phụ ở với con là phải phụ thuộc vào con nhưng thực tế thì bà mẹ góa có quyền quản 

lý gia chính và có quyền giám đốc con cái như người cha. Đồng thời được phép thờ tự 

tổ tiên nếu con trưởng thuộc dòng tôn mà còn nhỏ3. Bên cạnh đó, vị trí của người phụ 

nữ trong gia đình và xã hội phong kiến Việt Nam còn phụ thuộc vào việc có hay không 

lấy chồng. Đối với người phụ nữ đã lấy chồng bên cạnh những yếu tố kể trên thì vị trí 

của họ còn phụ thuộc vào vai trò sinh sản. Trường hợp người phụ nữ sinh được con trai 

thì địa vị của họ sẽ được đánh giá cao hơn và ngược lại. Trong khi đó, những người phụ 

nữ không lấy chồng mà ở vậy phụng dưỡng cha mẹ già yếu và em út thì được coi là 

người chí hiếu và được xã hội coi trọng. 

Một dữ kiện quan trọng nữa cho thấy địa vị của người phụ nữ Việt Nam thời phong 

kiến được đánh giá khá cao là việc khắc dựng những tấm bia (đặt ở đình làng) ghi nhớ 

những người phụ nữ có công lao với làng, xóm. Trong công trình “Mạch sống của hương 

ước trong làng Việt Trung bộ”, tác giả Nguyễn Hữu Thông đã nhắc đến vấn đề này như 

sau: “Dựng trụ thương lương ngày rằm tháng Chạp, năm Đinh Sửu - Gia Long thứ 16 

(1817)… 
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2 Viện Sử học (2009), Cổ luật Việt Nam Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà 

Nội, tr.448. 
3 Hoàng Bá Thịnh (2008), “Vấn đề gia đình và phụ nữ trong Việt Nam văn hóa sử cương”, Tạp chí Nghiên cứu 

Gia đình và Giới, số 1, tr.14. 



Bà Nguyễn Thị Tiên làm dâu họ Lê Văn Phụng cúng 350 quan, bổn xã lập chúc 

văn thiết trí tự điền để thờ cúng bà về sau. Đây là việc lớn, cho nên, nay ghi vào đây để 

lưu ơn mãi về sau”1.  

Sự kiện trên cho thấy bà Nguyễn Thị Tiên rất được mọi người kính trọng khi tấm 

bia ghi chép công ơn của bà được đặt “ở ngay cột nhứt tây tiền, gian giữa, bên phải”2 

ngay trong đình làng. Rõ ràng việc đặt một tấm bia ghi chép về một người phụ nữ ngay 

giữa đình làng là một điều hết sức đặc biệt, thể hiện lòng tôn kính đối với phụ nữ, nhất 

là người phụ nữ có công lao với làng, xóm. Trường hợp này là một điển hình khẳng định 

địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam.  

Nhà du hành người Anh, John Borrow trong một chuyến đi đến xứ Đàng Trong 

cũng thừa nhận địa vị khá bình đẳng của phụ nữ với nam giới, điều này được ghi chép 

như sau: “Người phụ nữ ở đây rất hoạt động, họ trông coi việc làm nhà, chỉ đạo lò gốm, 

kéo sợi, dệt vải, may vá quần áo… Hầu hết đinh tráng phải đi lính. Đa phần công việc 

là do phụ nữ làm… Người phụ nữ ở đây không có ai phải bó gối trong nhà… Phụ nữ đi 

buôn đi bán các loại hàng khá đông… Phụ nữ ở đây cũng vui vẻ và luôn miệng nói… 

Họ sống rất tự do, phóng khoáng, muốn làm gì thì làm, cũng như đàn ông. Họ vui vẻ và 

có duyên”3. Ghi chép của John Barrow không chỉ đã khắc họa được cuộc sống tự do và 

bình đẳng của phụ nữ Việt Nam mà còn cho thấy vai trò to lớn của phụ nữ trong gia 

đình và xã hội khi họ là người đảm nhận hầu hết mọi công việc trong gia đình từ nội trợ, 

may vá, quản lý gia đình cho đến làm kinh tế… 

Như vậy, vị trí của phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến được quy định bởi 

nhiều yếu tố khác nhau. Ở đó, người phụ nữ được xã hội coi trọng hay xem nhẹ tùy 

thuộc vào những đóng góp của họ đối với gia đình và xã hội. Mặc dù những dẫn chứng 

trên vẫn còn nhiều thiếu sót khi chưa đề cập đến vị trí của phụ nữ trên nhiều khía cạnh 

khác nhau của xã hội nhưng đã phần nào cho thấy một địa vị nhất định của người phụ 

nữ trong gia đình và một sự bình đẳng tương đối với đàn ông trong xã hội so với phụ nữ 

ở Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng Nho giáo 

nên địa vị của phụ nữ Việt Nam thời phong kiến vẫn chưa được nhìn nhận một cách 

 
1 Nguyễn Hữu Thông (2012), Mạch sống hương ước trong làng Việt Trung bộ, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 

tr.121. 
2 Nguyễn Hữu Thông (2012), Mạch sống hương ước trong làng Việt Trung bộ, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 

tr.121. 
3 Trần Quốc Vượng (1972), Truyền thống phụ nữ Việt Nam, NXB Phụ nữ, Hà Nội, tr.18. 



đúng mực, họ vẫn bị đánh giá thấp so và không được hưởng đầy đủ những quyền lợi 

như nam giới, đặc biệt là quyền lợi về giáo dục, chính trị và văn hóa. Chính vì vậy, phụ 

nữ Việt Nam luôn tìm cách phản kháng qua nhiều hình thức khác nhau và điều này chính 

là một trong những tiền đề dẫn tới cuộc thảo luận về vấn đề phụ nữ trên báo chí đầu thế 

kỷ XX. 

2.  Vai trò xã hội của phụ nữ Việt Nam thời phong kiến 

Trong xã hội phong kiến Việt Nam, mặc dù bị đánh giá thấp song phụ nữ luôn đảm 

nhận một vai trò đặc biệt trong gia đình. Ở đó, họ không chỉ đảm đương tốt nhiệm vụ 

người vợ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái, quản lý kinh tế 

của gia đình… Nếu gia đình được coi là “tế bào của xã hội” thì người vợ là “hạt nhân” 

nuôi dưỡng tế bào này. Trong khi đó, trên phương diện xã hội thì phụ nữ cũng giữ một 

vai trò khá nổi bật khi trực tiếp tham gia vào các khâu lao động trong xã hội. Trên lĩnh 

vực kinh tế, không ai có thể phủ nhận vai trò của phụ nữ trong hoạt động sản xuất nông 

nghiệp khi họ “giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và là một sức lao động 

quan trọng của nền sản xuất ấy”1. Xét trên một góc độ khác thì phụ nữ lại là người nắm 

giữ vai trò chủ chốt của nền kinh tế hàng hóa nhỏ, người làm chủ nền thương nghiệp sơ 

khai của Việt Nam. Bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương đã khắc họa được hoạt 

động này như sau:  

Quanh năm buôn bán ở mom sông, 

Nuôi đủ năm con với một chồng. 

Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 

Eo sèo mặt nước buổi đò đông. 

Những hình ảnh gắn liền với người phụ nữ như “đòn gánh” hay “xóm chợ” là minh 

chứng điển hình thể hiện vai trò đặc biệt của họ đối với hoạt động sản xuất kinh tế, nơi 

mà họ nắm giữ trọng trách vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại của nền kinh tế 

của cả nước. Quả thực trong thời đại mà đàn ông dành cả cuộc đời để theo đuổi công 

danh và tham gia quân đội thì những hoạt động tích cực của phụ nữ trên lĩnh vực kinh 

tế đã góp phần tạo dựng một xã hội ổn định và cân bằng hơn. Linh mục Jean Koffler đã 

thừa nhận vai trò của phụ nữ sau một chuyến du hành đến xứ Đàng Trong vào năm 1740 

- 1755 như sau: “Người phụ nữ thường khéo hơn nam hơn trong việc làm tăng thêm tài 

 
1 Trần Quốc Vượng (1972), Truyền thống phụ nữ Việt Nam, NXB Phụ nữ, Hà Nội, tr.15. 



sản của gia đình. Người phụ nữ do mẹ dạy dỗ nên đã làm quen với công việc từ lúc bé. 

Họ rất khéo trong việc dệt vải bông và lụa. Họ cũng nhuộm những thứ này thành nhiều 

màu khác nhau. Họ cũng rất khéo léo trong việc làm bánh trái và mứt kẹo. Nói tóm lại 

người phụ nữ không làm mất một nguồn lợi nào, bất kể là nguồn lợi đó từ đâu tới. Người 

phụ nữ lười biếng và ngu độn thường bị chê cười… Phụ nữ trồng thuốc lá, trồng bông. 

Phụ nữ buôn bán ở chợ hay ở cửa hiệu của người ngoại quốc…”1. Sự cần cù, chăm chỉ, 

tháo vát cùng với một trái tim nhân hậu là điều kiện giúp phụ nữ Việt Nam tham gia vào 

mọi hoạt động sản xuất kinh tế của gia đình và xã hội. Cũng phải nói thêm rằng, chính 

sự đảm đang của người vợ đã giúp cho chồng con toàn tâm toàn ý vào con đường công 

danh sự nghiệp. 

Ngoài ra, phụ nữ Việt Nam còn giữ một trọng trách đặc biệt quan trọng trong sự 

nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, giải phóng đất nước. Trong lịch sử dân tộc, 

Việt Nam là quốc gia thường xuyên phải đối mặt với những cuộc xâm lược từ phương 

Bắc, thế nên việc huy động sự tham gia của toàn bộ nhân lực là một yếu tố quyết định 

trực tiếp đến kết quả của cuộc chiến. Trong bối cảnh ấy, vai trò của người phụ nữ được 

đề cao hơn lúc nào hết. Họ không chỉ trực tiếp tham gia đánh giặc mà còn đảm nhiệm 

tốt nhiệm vụ hậu phương, đặc biệt với sự xuất hiện của hai Bà Trưng, Bà Triệu cho đến 

Bùi Thị Xuân hay công nương Ngọc Vạn đã cho thấy được tinh thần yêu nước và công 

lao hết sức to lớn của người phụ nữ Việt Nam. Cùng với nam giới, phụ nữ Việt Nam đã 

làm nên những thắng lợi lịch sử, bảo vệ non sông đất nước trước các thế lực xâm lăng. 

Nhìn chung, vai trò xã hội của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ phong kiến mang 

một nét đặc thù riêng được quy định bởi những yếu tố văn hóa và thực tiễn xã hội Việt 

Nam. Nhìn nhận về vai trò xã hội của người phụ nữ, Giáo sư Trần Quốc Vượng cho 

rằng: “ở xã hội nào dù là thời nguyên thủy hay xã hội có giai cấp người phụ nữ là người 

tham gia đầy đủ vào tất cả các khâu lao động trong xã hội và gia đình họ vẫn luôn giữ 

vai trò quan trọng của người đàn bà, người mẹ trong gia đình và xã hội…”2. Cùng quan 

điểm với Giáo sư Trần Quốc Vương, Giáo sư Lê Nhâm Tuyết cũng thừa nhận vai trò xã 

hội của người phụ nữ Việt Nam: “Nếu ở hầu hết thời đại nguyên thuỷ, phụ nữ là người 

đứng đầu cộng đồng thân tộc của họ, thì đến thời đại xã hội có giai cấp, trong khi ở nơi 
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này nơi khác, gia đình là do người đàn ông làm chủ nhưng ở Việt Nam, điều đó chỉ có 

trên danh nghĩa, còn trong thực tế, người phụ nữ vẫn là người điều khiển hầu hết công 

việc gia đình. Nếu ở hầu hết thời đại nguyên thuỷ, phụ nữ là người lãnh đạo và tham gia 

vào tất cả các hoạt động xã hội, thì đến thời đại xã hội có giai cấp, trong khi ở nơi này 

nơi khác, phụ nữ mất hẳn chức năng ấy, thì ở Việt Nam, đông đảo phụ nữ vẫn là những 

“công dân chính trị” rất độc đáo”1. Như vậy, nếu luân lý Nho giáo bó hẹp vai trò của 

phụ nữ trong phạm vi gia đình thì xã hội Việt Nam lại cho phép và thừa nhận vai trò xã 

hội của họ. Yếu tố này vừa là cơ sở vừa là động lực, tạo điều kiện cho phái nữ hoàn 

thành tốt vai trò của mình đối với xã hội đương thời, mặt khác giúp họ tạo dựng một địa 

vị nhất định trong xã hội phong kiến Việt Nam 

3. Thay lời kết 

Về cơ bản, địa vị của phụ nữ Việt Nam thời phong kiến được nhìn nhận một cách 

nhẹ nhàng hơn so với phụ nữ tại một số quốc gia phong kiến ở Châu Á. Điều này được 

khẳng định qua nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt bên cạnh yếu tố văn hóa thì vai trò của 

phụ nữ trong đời sống hàng ngày cũng là một yếu tố quan trọng quyết định đến địa vị 

của họ. Sự dự nhập ngày một rõ nét của phụ nữ đã mang đến một làn gió mới trong xã 

hội Việt Nam, góp phần hỗ trợ nam giới gánh vác vận mệnh của cả dân tộc.  
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