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1. Quan niệm của Nho giáo về gia đình  

Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, Nho 

giáo là học thuyết có sức sống lâu bền và 

tầm ảnh hưởng rộng lớn. Nho giáo không chỉ 

là bệ đỡ tư tưởng để nhiều quốc gia phương 

Đông thời trung đại như Trung Quốc, Việt 

Nam, Nhật Bản, Triều Tiên… tổ chức bộ 

máy nhà nước, xây dựng pháp luật mà còn 

đóng vai trò tạo dựng chuẩn mực cho các 

quan hệ phát sinh trong đời sống xã hội. 

Xuất hiện khi nhà Tây Chu bước vào giai 

đoạn suy yếu (thế kỉ VI - V TCN), chế độ 

tông pháp mà triều đại nhà Thương và nhà 

Chu dày công xây dựng có nguy cơ tan rã, 

Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia 

đình, chú trọng củng cố trật tự gia đình. Theo 

tinh thần của chế độ tông pháp, Chu thiên tử 

là người đứng đầu, thay trời trị dân, đóng vai 

trò là tông chủ. Tông chủ nắm quyền phong 

tước, cấp đất đai cho con em và công thần của 

mình; lập ra các quốc gia chư hầu. Chư hầu 

do thiên tử lập ra gọi là tông quốc (cùng 

chung tổ tiên), do tông vương quản lí. Với 

nguyên tắc tổ chức và điều hành bộ máy 

thống trị: “thân thân tôn tôn” (thương yêu 

người thân, tôn quý người trên), tông vương 

phải tuân thủ tuyệt đối uy quyền của thiên tử 

đồng thời là trưởng tộc. Cách thức quản lí đề 

cao vai trò của gia trưởng đồng thời là thiên 

tử trong tông pháp nhà Chu đã ảnh hưởng lớn 

đến tư tưởng Nho giáo. Để “tòng Chu”, “phục 

Chu”, vãn hồi trật tự xã hội và cổ động cho 

chế độ tông pháp - chế độ thống trị dựa trên 

cơ sở huyết thống của dòng họ, Khổng Tử - 

ông tổ của đạo Nho dành khá nhiều công sức 

bàn về gia đình và sự cần thiết phải củng cố 

trật tự gia đình. Qua nhiều thời kì, các nhà 

Nho đã phát triển và hoàn thiện tư tưởng của 

Khổng Tử, hình thành những quan niệm độc 

đáo và lí thú về gia đình. Những quan niệm 

này là cơ sơ để giai cấp thống trị ở Trung 

Quốc và một số quốc gia phương Đông hướng 

Nho thời trung đại vận dụng để tổ chức gia 

đình và xây dựng đường lối trị quốc.  

 Các nhà Nho từ Tiên Tần tới thời Tống 

đều cho rằng để xã hội thịnh trị, con người 

hoà mục, tế bào của xã hội phải là đại gia 

đình phụ quyền gia trưởng; bậc đế vương 

phải lấy đạo tề gia là cơ sở của đạo trị quốc.  

1.1. Quan niệm đại gia đình phụ quyền 

gia trưởng 

Gia đình theo quan niệm Nho giáo phải là 

gia đình lớn, gia đình gia trưởng và gia đình 

phụ quyền. Gia đình lớn là gia đình chín thế 

hệ (cửu tộc) cùng sinh sống và có trách nhiệm 

với nhau. Kinh thượng thư của Khổng Tử 

ngoài việc khẳng định chế độ gia đình cửu tộc 

xuất hiện từ thời Ngũ đế còn giải thích khái 

niệm cửu tộc: “Cửu tộc: Họ chín đời, trên 

bản thân bốn đời, dưới bản thân bốn đời, 

cộng thêm bản thân nữa là chín đời”.(1) Trên 

bản thân bốn đời mà Nho giáo đề cập bao 

gồm: cao tổ (kị), tằng tổ (cụ), tổ phụ (ông), 

phụ (cha); dưới bản thân bốn đời là: tử (con), 
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tôn (cháu), tằng tôn (chắt), huyền tôn (chút). 

Gia đình cửu tộc không chỉ bao gồm chín thế 

hệ cùng chung sống có quan hệ trực hệ (ông, 

cha, con, cháu) mà còn bao gồm cả quan hệ 

bàng hệ (anh, em, chú, bác); không chỉ bao 

gồm thành viên có quan hệ huyết thống theo 

họ cha, thành viên của gia đình bên chồng 

(nội thân) mà còn bao gồm cả thân thuộc bên 

họ mẹ và bên họ vợ (ngoại thích). Gia đình 

cửu tộc của Nho giáo không chỉ hướng tới cội 

nguồn mà còn hướng tới sự kế truyền dòng 

dõi. Xuất phát từ chế độ gia đình đó, hôn 

nhân theo quan niệm Nho giáo hoàn toàn 

khác với hôn nhân trong chế độ dân chủ. 

Trong chế độ dân chủ do đề cao mưu cầu 

hạnh phúc cá nhân, hôn nhân trước hết là vì 

mong muốn của đôi bên nam nữ, gia đình 

được xây dựng trên cơ sở tình yêu và sự tự 

nguyện. Nếu các quốc gia theo hệ thống pháp 

luật Anh - Mỹ (common law), phổ biến quan 

niệm truyền thống về hôn nhân của Cơ đốc 

giáo do Lord Penzance đưa ra trong phán 

quyết về vụ án Hyde v Hyde (năm 1866): 

“Hôn nhân là sự liên kết tự nguyện suốt đời 

giữa một người đàn ông và một người đàn bà, 

mà không vì mục đích nào khác” thì hôn nhân 

theo Nho giáo mang tính mục đích rõ ràng. 

Ngoài mục đích thông thường là duy trì cuộc 

sống: “Lấy vợ cốt để tự tục, không phải vì 

để nuôi mình, mà cũng có khi phải vì nuôi 

mình”,(2) hôn nhân còn hướng tới mục đích 

đặc biệt quan trọng là đảm bảo cho sự trường 

tồn của đại gia đình. Đứng trên quan điểm 

của đạo quân tử, Mạnh Tử cho rằng: “Có ba 

tội bất hiếu, mà tội không có con là lớn hơn 

cả”.(3) Tư tưởng này của Mạnh Tử về sau 

được Trình Di - một trong những nhà cách 

tân nổi tiếng của Nho giáo dưới thời Tống kế 

thừa và cổ xuý mạnh mẽ. Trình Di cho rằng 

việc sinh con nối dõi như thế chính là trọng 

tâm của đạo làm người. Quan điểm đó của 

các nhà Nho đã khẳng định mục đích hàng 

đầu của hôn nhân là sinh con đẻ cái, nối dõi 

tông đường, làm vẻ vang dòng họ. 

Mục đích quan trọng thứ hai của hôn 

nhân là để thờ cúng cha mẹ, ông bà và tổ 

tiên. Các nhà Nho trước đây cho rằng thờ 

cúng tổ tiên là để thể hiện chữ hiếu với tinh 

thần chim có tổ, người có tông; uống nước 

nhớ nguồn. Sách Trung dung của Khổng 

Cấp dù cổ động cho đạo trung dung, không 

bất cập, không thái quá, khẳng định con 

người chỉ được coi là chí hiếu khi thực hiện 

nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên: “Thờ người đã 

chết như người còn sống, thờ kẻ đã mất như 

kẻ đang còn, ấy mới gọi là chí hiếu vậy”.(4) 

Như vậy, xuất phát từ mục đích tạo dựng 

gia đình cửu tộc, hôn nhân theo Nho giáo là 

“luân lí trọng đại” với mục đích quan trọng 

nhất là sinh con đẻ cái, duy trì, phát triển 

dòng họ và thờ cúng tổ tiên.  

Bên cạnh lí tưởng xây dựng gia đình cửu 

tộc, Nho giáo còn mong muốn xác lập gia 

đình phụ quyền, gia trưởng. Nho giáo cho 

rằng để gia đình hưng thịnh đàn ông phải nắm 

quyền quản lí. Kinh thượng thư khẳng định: 

“Gà mái không gáy buổi sáng, gà mái mà 

gáy buổi sáng thì đạo (vận) nhà suy vi”.(5) Để 

làm rõ hơn chính kiến của Khổng Tử, hơn 

nghìn năm sau Chu Hy (thời Tống) chú giải: 

“Đàn bà cầm quyền định đoạt trong nhà, 

cũng như gà mái gáy buổi sáng”.(6) Sở dĩ đàn 

bà không thể giữ quyền định đoạt trong nhà 

bởi tì thiếp và tiểu nhân được nhà Nho đồng 

nhất và cho rằng đó thực sự là "giống khó dạy". 

Khổng Tử từng dạy học trò của mình: “Chỉ 
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có hạng tì thiếp và hạng tôi tớ là khó đối đãi. 

Nếu thân cận thì họ khinh nhờn, nếu sơ viễn 

thì họ oán hận”.(7) Tì thiếp mà Khổng Tử 

nhắc tới được giải thích trong Tứ thư bạch 

thoại là phụ nữ không có tri thức. Xuất phát 

từ quan niệm gia đình phụ quyền, người phụ 

nữ Nho giáo chỉ là bóng của đàn ông bởi họ 

luôn là đối tượng phục tùng, tại gia tòng phụ, 

xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (ở nhà theo 

cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo 

con). Đạo thuận tòng được nhắc tới nhiều 

trong kinh sách của Nho gia. Kinh thi cho 

rằng phụ nữ khi lấy chồng, theo chồng yên bề 

gia thất trời đất cũng trở nên thuận hoà: 

“Đào tơ mơn mởn xinh tươi 

Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong  

Hôm nay nàng đã theo chồng  

Yên bề gia thất ấm nồng thuận vui”.(8) 

Theo Mạnh Tử, điều quan trọng nhất mà 

người mẹ dạy cho con gái khi xuất giá theo chồng 

là đạo thuận tòng: “Con đi về nhà chồng, phải 

kính cẩn, phải giữ gìn, đừng có trái ý chồng”.(9) 

Gia đình gia trưởng là gia đình coi trọng 

tôn ti trật tự, quyền của người gia trưởng được 

đề cao tuyệt đối. Quyền gia trưởng không chỉ 

là quyền dành cho người có địa vị cao nhất 

trong gia đình mà còn là quyền dành cho những 

người trên của các quan hệ phát sinh trong gia 

đình (cha mẹ là gia trưởng của con, chồng là 

gia trưởng của vợ, vợ cả là gia trưởng của vợ 

lẽ, tôn trưởng là gia trưởng của ti ấu…). 

Sự thâu tóm quyền hành trong gia đình 

vào người gia trưởng xuất phát từ kinh nghiệm 

mà Mạnh Tử đã rút ra: “Một nhà hẳn đã phá 

huỷ trước, rồi sau kẻ khác mới phá huỷ nhà 

mình”.(10) Do đó, trên ra trên, dưới ra dưới, 

trật tự kỉ luật chặt chẽ, gia pháp nghiêm ngặt 

là yêu cầu không thể thiếu đối với gia đình 

nền nếp. Kinh dịch chỉ nói một câu ngắn gọn 

mà bao quát: “Cha nên cha, con nên con, anh 

nên anh, em nên em, chồng nên chồng, vợ nên 

vợ thế là gia đạo chính”.(11) Trong quan hệ 

cha - con, anh - em, đối tượng giáo dục chủ yếu 

là con em, người có nghĩa vụ “sự” và cha anh, 

những người có quyền thế “xử” đóng vai trò 

là người dạy dỗ. Trong quan hệ vợ chồng, “sự” 

là nghĩa vụ của người vợ và “xử” là quyền thế 

của người chồng. Sự phục tùng của người 

dưới đối với người trên được Khổng Tử ví 

như giềng lưới và mắt lưới; trong đó cha, 

chồng, anh là giềng lưới còn con, vợ, em thì 

như các mắt lưới. Cái giềng cứ ràng buộc lấy 

những cái mắt và những cái mắt cứ phải ở 

trong cái giềng. Nó cho thấy mối quan hệ lệ 

thuộc khăng khít giữa người dưới với người 

trên; trên phải “từ”, dưới phải “hiếu”, “thuận”: 

“Người dưới theo lệnh người trên, giống như 

cái lưới ở trong cái giềng, có mối mà không 

rối loạn”.(12) Tấm lòng hiếu kính đó xuất phát 

từ bản năng của mỗi con người: “Con trẻ còn 

bé bỏng, không đứa nào không biết yêu cha 

mẹ nó, đến khi lớn lên, không đứa nào không 

biết kính anh nó”.(13) Có thể thấy, trật tự trên 

dưới trong gia đình Nho giáo hoàn toàn được 

xác lập dựa trên cơ sở tình yêu thương chân 

thành của mỗi thành viên. Tình yêu thương và 

tôn trọng người thân trở thành nhu cầu thiết 

thân và chuẩn mực để đánh giá đạo đức của 

con người: “Việc thiết thực của điều nhân là 

thờ cha mẹ; việc thiết thực của điều nghĩa là 

nghe theo anh”.(14) Chuẩn mực hiếu kính cha 

mẹ không chỉ được đánh giá thông qua sự 

chăm sóc, vâng lời mà còn dựa trên sự giữ 

gìn nhân cách của chính các con. Mạnh Tử 

cho rằng biểu hiện cao nhất của hiếu kính là 

con cái phải giữ thân mình được chính đáng 
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(giữ gìn nhân cách) để khỏi nhục đến cha mẹ. 

Giáo dục để con cái nắm được luân thường 

đạo lí, chính thân mình hoàn toàn thuộc trách 

nhiệm của cha mẹ. Quan trọng nhất trong giáo 

dục gia đình theo Khổng Tử là dạy con biết 

khó nhọc, bởi “yêu mà không bắt khó nhọc là 

tình yêu của loài cầm thú”.(15) Xuất phát từ 

quan niệm đại gia đình phụ quyền gia trưởng, 

hôn nhân theo Nho giáo là sự kết hợp tốt đẹp 

giữa hai dòng họ với nhau để trên thì thờ tông 

miếu, dưới thì nối truyền dòng dõi. Hôn nhân 

phải do người có địa vị trong gia đình, tức 

bậc gia trưởng định đoạt để nhằm đảm bảo sự 

môn đăng hộ đối giữa hai gia đình, hai dòng 

họ đồng thời cũng khẳng định quyền thế của 

người gia trưởng. Quyền định hôn Nho giáo 

trao cho gia trưởng mà trước hết là cha mẹ: 

“Vợ mà muốn cưới làm sao 

Bẩm thưa cha mẹ trước sau tỏ tường”.(16) 

Để xây dựng đại gia đình phụ quyền gia 

trưởng, hôn nhân Nho giáo là hôn nhân đa 

thê. Quan niệm hôn nhân đó ngoài mục đích 

tạo lập gia đình lớn còn khẳng định quyền 

gia trưởng của người chồng. Người vợ dù bị 

chồng ghẻ lạnh cũng cúi đầu cam chịu: 

"Lặng yên nằm nghĩ đắng cay 

Hận lòng chẳng thể thoát bay vẫy vùng”.(17)  

Như vậy, hôn nhân theo quan niệm Nho 

giáo ít quan tâm tới lợi ích, tình cảm của cá 

nhân tham gia vào quan hệ mà đặt nặng mục 

đích củng cố và bảo vệ đại gia đình phụ 

quyền gia trưởng.  

1.2. Đạo tề gia là cơ sở của đạo trị quốc 

Nếu đại gia đình phụ quyền gia trưởng là 

khuôn mẫu mà Nho giáo mong muốn thiết lập 

ở mọi gia đình thì quan niệm đạo tề gia là cơ 

sở của đạo trị quốc và nguyên tắc mà gia đình 

đế vương buộc phải tuân thủ. Nho giáo cho 

rằng giữa gia đình và quốc gia có nhiều điểm 

tương đồng: “Về mục đích, mưu cầu hạnh phúc 

cho người trong đoàn thể; về phương thế, sắp 

đặt cho yên ổn ở trong, đối phó với ngoài, lo 

cho có tiền bạc, lo dạy bảo, sửa sang và xây 

dựng, tổ chức khung cảnh để tránh tai nạn để 

giúp phát triển, lo đề phòng và săn sóc bệnh 

tật…; về tôn chỉ, phải có lòng yêu thương, hi 

sinh, vô tư, lưu ý dò xem nhu cầu, những mầm 

nguy hại”.(18) Với những điểm tương đồng 

đó, gia đình được ví như quốc gia thu nhỏ và 

Nho giáo quan niệm nhà vua - người cai trị có 

chỉnh đốn trong nhà mới có thể trị yên trong 

nước: “Một nhà có nhân, một nước cũng phấn 

khởi mà có nhân. Một nhà có nhường nhịn, 

một nước cũng phấn khởi mà nhường nhịn…”.(19) 

Quan điểm “tề gia - trị quốc” là lo cho phần 

tử yên ổn thì toàn thể cũng được yên, từ đó 

mà hình thành. Mạnh Tử cho rằng: “Thiên hạ 

chi bản tại quốc, quốc chi bản tại gia” (Gốc 

của thiên hạ ở nước, gốc của nước ở nhà).(20) 

 Với chủ trương đạo tề gia là cơ sở của 

đạo trị quốc, các nhà Nho đã nâng quan hệ tự 

nhiên trong gia đình trở thành quan hệ xã hội. 

Ba trong năm mối quan hệ cơ bản của xã hội 

(ngũ luân) đã nằm trong phạm vi gia đình: 

vua - tôi, cha - con, chồng - vợ, anh - em, bạn 

bè. Ngược lại, vua - người quân tử cũng được 

ví như cha mẹ của dân: “Kinh thi nói rằng: 

“Vui thay người quân tử, cha mẹ của dân”, 

điều gì dân ưa thì mình ưa, điều gì dân ghét 

thì mình ghét. Như thế là cha mẹ của dân”.(21) 

Quan hệ giữa dân với vua như con đối với 

cha mẹ. Trên phải “từ”, tức là thương yêu, 

nuôi nấng và dạy dỗ, dưới phải “hiếu” tức là 

nghe lời, phụng dưỡng và biết ơn. Người cầm 

quyền phải có trách nhiệm hàng đầu là giáo 

hoá dân, làm cho dân nhiều, phải tạo cho dân 

“hằng sản” trước khi tạo cho dân “hằng tâm”. 
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Để tề gia, trị quốc nhà vua - người cai trị phải 

luôn khắc kỉ - tu thân theo đúng chuẩn mực: 

“Người muốn trị nước trước phải lo chỉnh 

đốn trong nhà, người muốn chỉnh đốn trong 

nhà trước phải lo sửa mình”.(22) 

Hành vi tuân thủ lễ giáo của nhà vua 

không chỉ nhằm làm cho gia đình êm ấm mà 

còn nhằm xây dựng xã hội thịnh trị và bình 

ổn. Trật tự gia đình là cơ sở để thiết lập trật 

tự quốc gia, xã hội và Nho giáo, hướng tới 

mục đích cao hơn là “bình thiên hạ”. 

2. Những ảnh hưởng của Nho giáo đối 

với quá trình xây dựng gia đình và xã hội 

Việt Nam hiện nay 

Sau hàng nghìn năm thâm nhập, tồn tại 

cùng các yếu tố nội sinh, Nho giáo thẩm thấu 

vào pháp luật, ăn sâu bén rễ vào đời sống xã 

hội và góp phần tạo dựng gia đình Việt Nam 

truyền thống. Quan niệm đại gia đình phụ 

quyền gia trưởng của Nho giáo được nhà nước 

phong kiến Việt Nam xác định là nguyên tắc 

cơ bản để xác lập và bảo vệ chế độ gia đình. 

Để xác lập nguyên tắc cơ bản đó, nhà nước 

phong kiến Việt Nam không chỉ mềm hoá khi 

thể chế các quan niệm và lễ nghi Nho giáo về 

gia đình vào pháp luật mà còn chú trọng giáo 

hoá, cổ động thần dân thực hiện pháp luật 

nghiêm chỉnh. Pháp luật phong kiến Việt 

Nam không buộc chín thế hệ (kị, cụ, ông, cha, 

bản thân, con, cháu, chắt, chít) trong gia đình 

đồng cư (sống chung) song chín thế hệ phải 

tuân thủ tôn ti, trật tự, sống có trách nhiệm và 

để tang lẫn nhau. Những hành vi xâm hại chế 

độ đại gia đình gia trưởng, đảo ngược tôn ti 

như: con cháu cãi lời ông bà cha mẹ, phụng 

dưỡng bậc bề trên thiếu sót, tự tiện chia tách 

tài sản hộ khẩu khi ông bà, cha mẹ còn sống; 

vợ không tuân thủ lệnh chồng, không che 

giấu tội lỗi cho chồng… đều là tội phạm, thậm 

chí bị coi là trọng tội (tội thập ác) và bị trừng 

trị bằng chế tài nghiêm khắc.(23) Gia trưởng 

quản lí, giáo dục thân thuộc bề dưới không 

nghiêm khắc, gia trưởng phải gánh chịu trách 

nhiệm trước pháp luật: Nếu cả nhà phạm 

đồng một tội thì chỉ gia trưởng bị bắt tội 

(Điều 35 Quốc triều hình luật); nếu con cháu 

phạm tội ăn trộm, ăn cướp thì người cha phải 

chịu hình phạt tội đồ hoặc tội lưu và phải bồi 

thường thay cho con tang vật ăn trộm, ăn 

cướp (Điều 457 Quốc triều hình luật)… 

Bằng hàng loạt biện pháp thực hiện bền bỉ 

qua nhiều triều đại như sắc phong danh hiệu, 

tặng bảng vàng, khen thưởng bạc, tiền cho gia 

đình có nhiều thế hệ chung sống và thần dân 

hiếu nghĩa, tiết hạnh, nhà nước phong kiến đã 

làm cho gia đình luật định (gia đình hướng 

Nho) ăn sâu bén rễ vào đời sống thực tiễn và 

dần trở thành truyền thống ở Việt Nam. Dấu 

ấn của Nho giáo trong gia đình truyền thống 

đã và đang có ảnh hưởng lớn tới đời sống gia 

đình và xã hội Việt Nam hiện nay.  

2.1. Những ảnh hưởng tiêu cực của Nho giáo 

Chế độ đại gia đình phụ quyền gia trưởng 

tồn tại hàng nghìn năm là nguyên nhân tạo 

nên lối suy nghĩ và tác phong gia trưởng, 

người trên có quyền ra mệnh lệnh và người 

dưới có nghĩa vụ phục tùng. Lối suy nghĩ và 

tác phong đó không chỉ chi phối hành vi ứng 

xử của người trên đối với người dưới trong 

phạm vi gia đình mà còn chi phối cả hành vi 

ứng xử trong phạm vi xã hội. Cách hành xử 

đó không chỉ thủ tiêu dân chủ mà còn tạo ra 

tâm lí thụ động và làm cho hiệu quả công việc 

không cao. Trật tự gia đình gia trưởng với đòi 

hỏi khắt khe của “hiếu”, “nghĩa” là “vô vi”, 

“vô cải” (không thay đổi, không làm trái) tạo 

ra con người bảo thủ, trì trệ khó đáp ứng đòi 
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hỏi của nền kinh tế thị trường đang vận động 

không ngừng. Chế độ gia đình phụ quyền là 

nguyên nhân tạo ra sự bất bình đẳng về giới. 

Phụ nữ trong gia đình Việt Nam hiện nay, 

nhất là ở nông thôn vẫn chưa được giải phóng 

về thân phận. Họ phải thực hiện hàng loạt 

nghĩa vụ trước chồng và gia đình chồng, không 

chỉ là nạn nhân của bạo hành gia đình mà còn 

bị phân biệt đối xử khi tham gia vào công 

việc xã hội. Sự bất bình đẳng giới, ngoài việc 

hạn chế năng lực của người phụ nữ còn đi trái 

với chủ trương, đường lối và chính sách của 

Đảng, Nhà nước; đi ngược với nguyên tắc 

“mọi công dân đều bình đẳng trước pháp 

luật”; làm chậm quá trình phát triển của xã 

hội. Bên cạnh ảnh hưởng tiêu cực cần phê 

phán và loại bỏ, gia đình truyền thống hướng 

Nho giáo để lại khá nhiều điểm tích cực. 

2.2. Ảnh hưởng tích cực của Nho giáo 

2.2.1. Tạo lập lối sống có trật tự kỉ cương  

Chủ trương xây dựng gia đình gia trưởng 

của Nho giáo đã tạo lập nên trật tự kỉ cương 

trong gia đình Việt Nam truyền thống. Trong 

gia đình đó, người gia trưởng giữ vai trò trụ 

cột, quyết định mọi vấn đề, các thành viên 

khác chỉ có nghĩa vụ phục tùng. Người gia 

trưởng tạo lập quyền uy của mình không chỉ 

bằng địa vị mà còn thông qua sự tự khắc kỉ, 

tu dưỡng, nêu tấm gương sáng để người dưới 

noi theo. Phục tùng gia trưởng cho tới hiện 

nay vẫn là tiêu chuẩn để dư luận xã hội đánh 

giá đạo đức của từng cá nhân. Thông qua dư 

luận xã hội, hiện tượng cá đối bằng đầu do dân 

chủ quá trớn trong gia đình phần nào được 

hạn chế. Hành vi ứng xử nền nếp của thành 

viên trong gia đình không chỉ tạo lập trật tự kỉ 

cương trong gia đình mà còn là nền tảng tạo 

lập nền nếp, kỉ cương cho quốc gia và xã hội. 

2.2.2. Hình thành lối sống gắn kết, yêu 

thương, có trách nhiệm giữa các thành viên 

trong gia đình 

Gia đình Việt Nam truyền thống mang 

đậm dấu ấn, quan niệm đại gia đình mà Nho 

giáo dày công xây dựng. Trong gia đình đó, 

các thành viên của nhiều thế hệ sống tiết 

kiệm, yêu thương, che chở, san sẻ và có trách 

nhiệm với nhau. Quyền lợi của từng thành 

viên được đặt dưới và gắn chặt với lợi ích của 

đại gia đình. Sự chia sẻ và ràng buộc trách 

nhiệm đó giúp các thành viên trong gia đình 

sống quây quần vui vẻ, ổn định; đồng thời 

giảm gánh nặng an sinh xã hội cho nhà nước. 

Chăm sóc người già, trẻ em, người tàn tật và 

hỗ trợ nhau khi gặp rủi ro trong cuộc sống 

trước hết vẫn do các thành viên trong gia đình 

đảm nhận. Theo nhiều nhà nghiên cứu, chính 

sự gắn kết và lối sống có trách nhiệm của các 

thành viên trong gia đình là nguyên nhân giúp 

nhiều quốc gia có truyền thống Nho học ở 

phương Đông vượt qua khủng hoảng kinh tế 

trong giai đoạn hiện nay dễ dàng hơn so với 

quốc gia phương Tây. 

2.2.3. Coi trọng và giữ gìn truyền thống 

gia đình 

Coi trọng truyền thống gia đình, giữ gìn 

danh dự không chỉ vì bản thân mà còn vì gia 

đình và dòng tộc là phương châm sống 

truyền đời của nhiều thế hệ Việt Nam. 

Phương châm sống đó góp phần tạo ra động 

lực tu dưỡng, phấn đấu và là lí tưởng sống 

của từng thành viên gia đình. Cá nhân mỗi 

công dân sống có lí tưởng sẽ góp phần ngăn 

chặn mặt trái của trào lưu tự do, dân chủ, đó 

là lối sống vị kỉ, đề cao sự hưởng thụ cá nhân. 

Truyền thống gia đình được gìn giữ là cơ sở 

để ổn định trật tự xã hội và giữ gìn bản sắc 

dân tộc trong thời đại hội nhập hiện nay. 
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2.2.4. Chú trọng giáo dục gia đình 

Theo quan niệm của Nho giáo, trách nhiệm 

giáo dục con người trước hết thuộc về gia 

đình. Ngoài “quốc pháp”, trên cương vị đứng 

đầu, người gia trưởng chủ yếu dựa vào “gia 

quy” để giáo dục thân thuộc bề dưới. Các 

chuẩn mực đạo đức như hiếu kính, lễ nghĩa, 

thuỷ chung… thông qua giáo dục gia đình 

dần hình thành và thẩm thấu vào hành vi ứng 

xử của các cá nhân trong xã hội. Cách nhìn 

nhận về giá trị con người qua giáo dục gia 

đình hàm chứa nhiều yếu tố tiến bộ. Giá trị 

con người luôn được khẳng định qua lao động 

và trong lao động. Phương châm yêu con phải 

dạy con biết khó nhọc của nhà Nho còn 

nguyên giá trị thời sự để các bậc cha mẹ nhìn 

nhận lại vai trò của mình trong việc nuôi dạy 

con cái. Không chỉ chăm lo, thoả mãn nhu 

cầu về vật chất, quan trọng hơn cha mẹ phải 

thực hiện nghĩa vụ uốn nắn nhân cách, dạy 

con biết yêu lao động và nghiêm túc trong 

công việc. Chủ trương chú trọng giáo dục gia 

đình của Nho giáo nếu được kế thừa, phát 

huy sẽ góp phần cùng xã hội và nhà trường 

thực hiện hiệu quả hơn sự nghiệp trồng người.  

2.2.5. Đòi hỏi người tham gia bộ máy 

quản lí xã hội nhất là nguyên thủ quốc gia 

không chỉ chú trọng tu dưỡng đạo đức, nâng 

cao năng lực, tận tâm vì dân, vì nước mà còn 

nghiêm khắc trong hành xử đối với người 

thân trong gia đình 

 Những đòi hỏi này xuất phát từ quan 

niệm tu thân - tề gia - trị quốc mà Nho giáo 

trăn trở. Quan niệm đó của Nho giáo đã 

được nhiều triều đại phong kiến Nho giáo và 

hướng Nho ở phương Đông nói chung và 

phong kiến Việt Nam nói riêng nâng thành 

đạo trị nước. Lí tưởng Nho giáo vẫn luôn 

đeo đuổi là người cai trị yêu dân như con, 

phải là tấm gương trong tu dưỡng và hành 

xử để dân chúng noi theo cho đến nay vẫn 

còn nguyên giá trị.  

Sau hơn hai nghìn năm thâm nhập, dấu 

ấn của Nho giáo đã in sâu trong đời sống gia 

đình và xã hội Việt Nam. Gạn đục khơi 

trong, tìm kiếm những tác động tích cực để 

phát huy, nhận diện, phê phán và đi đến loại 

trừ yếu tố tiêu cực, phục vụ cho công cuộc 

dựng xây chế độ xã hội và gia đình mới, tiến 

bộ nhưng vẫn mang đậm nét bản sắc là việc 

làm cần thiết./. 
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