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Đặc trưng hôn nhân ở vùng nông nghiệp truyền thống
TRƯƠNG VĨNH KHANG

1. Vai trò của gia đình: nam nữ bình đẳng đã trở thành hiện thực. Địa vị của người phụ nữ
trong gia đình có xu hướng nâng lên.
Gia đình là tổ chức xã hội ban đầu, có nhiều chức năng như: sản xuất, tiêu dùng, sinh đẻ,
nuôi dưỡng giáo dục. Trong những chức năng đó, hiệu quả công việc mà phụ nữ đảm nhận
ngày càng lớn. Trước kia, còn thực hiện chế độ thầu khoán liên sản thì phụ nữ nông thôn chủ
yếu là lo việc bếp núc. Nam giới kiếm một ngày 10 công điểm, nữ giới một ngày chỉ kiếm
được 6-8 công điểm. Còn ngày nay, cùng với lao động, phụ nữ dựa và tố chất sinh lý có ưu thế
hơn nam giới về các mặt trong nghề trồng trọt và chăn nuôi. Tài liệu trong cuộc điều tra vào
năm 1989 ở huyện Lăng 1 đã thể hiện rõ tỷ lệ giá trị về sức lao động giữa nam và nữ ở nông
thôn là 51,2:48,8. Chi tiêu gia đình, chủ yếu do phụ nữ lo toan. Trong thế hệ trẻ, "bộ trưởng tài
chính" của gia đình nhìn chung đều do vợ đảm nhận. Vì vậy, về mặt chi tiêu thì phụ nữ có
quyền tự chủ lớn. Phụ nữ là người trực tiếp gánh vác công việc sinh đẻ, cho nên, về việc sinh
đẻ có kế hoạch thì phụ nữ có tiếng nói lớn hơn một chút. Thậm chí, việc nuôi dưỡng và giáo
dục con cái xưa nay là việc của phụ nữ, giờ đây cũng không ngoại lệ. ánh hưởng của phụ nữ về
chức năng gia đình đã thể hiện rõ việc trọng nam khinh nữ truyền thống, sự bình đẳng nam nữ
mà người phụ nữ mơ ước trên cơ bản đã được thực hiện. Địa vị của phụ nữ trong gia đình có
xu thế nâng lên, việc phụ nữ nắm quyền làm chủ dường như đã trở thành điều kiện tất yếu để
duy trì gia đình và sự hòa thuận trong gia đình.
2- Chất lượng hôn nhân tương đối thấp, song hôn nhân vẫn có xu thế ổn định
Tỷ lệ ly hôn của Trung Quốc tương đối thấp so với các quốc gia khác trên thế giới, hôn
nhân cũng tương đối ổn định. Song tỷ lệ hôn nhân ở đô thị nước ta tương đối cao. Năm 1991 tỷ
lệ ly hôn nước ta là l,4% bình quân tỷ lệ ly hôn ở hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải gấp 2
lên mức bình quân toàn quốc 2 .
Đặc điểm ly hôn ở huyện Lăng là "Hai đầu tách ra ở giữa thì ổn định". Quy chuẩn lại thì
những gia đình có cuộc sống thuộc loại trung bình thì tương đối ổn định, những gia đình cuộc
sống khá sung túc thường xảy ra mâu thuẫn, thậm chí ly hôn. Nguyên nhân ở chỗ là cuộc sống
khá lên. Người đàn ông là chủ, kiếm tiền bằng sức
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lao động. Có tiền trong tay sinh ra đánh bạc hoặc phụ tình làm cho người phụ nữ sinh ra bất
mãn và có ác cảm. Lâu rồi trở thành nguồn gốc của việc ly hôn. Nguyên nhân ly hôn ở những
gia đình nghèo là điều kiện kinh tế quá thấp, khó để duy trì kế sinh nhai. Những chi phỉ trong
gia đình như: lễ vật mang đến thông gia, nuôi dưỡng người già, đầu tư cho sân xuất nông
nghiệp, xây dựng tu sửa nhà cửa, dùng cho việc học hành của con cái v.v... Qua tìm hiểu việc
kết hôn của người ngoài tỉnh với người địa phương, tỷ lệ ổn định chỉ có 50%. Sự tan vỡ không
phải do phụ nữ bỏ đi, mà do họ không chịu đựng nổi những ngày chung sống nặng nề kéo dài.
Sự khác nhau lớn nhất về nguyên nhân chủ yếu của việc ly hôn ở thành thị và nông thôn là
ở chỗ: ở nông thôn là do kinh tế, còn ở đô thị phần lớn là do tình cảm. Chất lượng sống ở nông
thôn rất thấp, từ chất lượng sống có liên quan đến chất lượng hôn nhân cũng tương đối thấp.
Kết hôn nhiều khi chi là sự kết hợp về lợi ích thà không có sự kết hợp về tình yêu. Do chưa có
sự tiếp xúc, trao đổi với nhau nhiều, tình yêu trước hôn nhân khó có thể nói sẽ có cái gì tốt đẹp
chỉ cần đôi bên không chán ghét nhau là được. Vì vậy ở nông thôn có câu tục ngữ: "Kết hôn
trước, yêu nhau sau". Tình yêu nảy nở sau hôn nhân suy cho cùng chỉ có một số ít người mà
thôi. Nhiều người chưa có thể nói là đã có tình yêu với đối tượng của mình được. Song hai
người vẫn chung sống với nhau chỉ cần cuộc sống bình thường là được. Trong điều tra về rất
nhiều vấn đề như: việc kiếm sống của gia đình, sự đánh giá về giao tiếp, ý nghĩa về con cái,
động cơ hoạt động về kinh tế, bàng trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới sự đánh giá về chất
lượng hôn nhân của người được điều tra. Nhìn chung đều toát lên quan niệm "đại khái qua
loa". Đó chính là hôn nhấn sắp đặt ta thường nói tới.
Hôn nhân sắp đặt sở đĩ tồn tại chủ yếu ở nông thôn là do:
1. Việc kết hôn một lần không dễ dàng. đối. với cả nam và nữ. Nam giới phải tiêu tốn cho
một cái lễ ăn hỏi để lấy một người vợ - ly hôn rồi mà tìm lại người vợ mới cũng tương đối khó
khăn. Năm 1990 nam giới ở huyện Lăng có 27 người tái hôn, chiếm 25% số nam giới ly hôn
năm đó. Phụ nữ tái hôn 62 người, chiếm 58% phụ nữ ly hôn năm đó. Tỷ lệ ly hôn của nữ giới
tuy cao hơn 1 lần so với nam giới, song làm thế nào đâm báo rằng việc tìm được người mới tốt
hơn so với người cũ? ở nông thôn, việc lựa chọn đối tượng, của người tái hôn thường chi giới
hạn ở những người đã ly hôn và những thanh niên lớn tuổi. Bởi vậy, người đã ly hôn đi tìm
bạn thích hợp không dễ dàng.
2. Sức chịu đựng của người nông dân "sức chịu đựng của người Trung Quốc là mạnh nhất
trên thế giới". Cách nói này bất luận dù đúng hay không thì cũng có thể khẳng định được rằng:
Trong số người Trung Quốc thì sức chịu dựng của nông dân là mạnh nhất. Cho dù cuộc sống
có gian khổ, khó khăn đến bao nhiêu, có đơn điệu và kém thú vị đến bao nhiêu nhưng người
nông dân vẫn có thể sống một cách bình tĩnh, chịu nhục, chịu khổ để làm lụng.
Do sự gian nan và bận rộn của cuộc sống nên ít thời giảm nhàn rỗi, và do trình độ văn hóa
thấp nên trong cuộc sống vợ chồng thiếu đi sự lãng mạn vui vẻ, thiếu sự dịu dàng và sự cảm
thông, cho dù như vậy nhưng vợ chồng vẫn chấp thuận nhau. Mặc dù có lúc cãi vã hoặc đính
nhau, sau khi việc đã qua đi, mọi cái lại trở lại bình thường, nên tình trạng ly hôn ít xảy ra.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

88

Đặc trưng hôn nhân ...

3. Tình cảm sâu nặng của bố mẹ đối với con cái
Phần lớn hôn nhân ở nông thôn vẫn theo truyền thống cũ. Việc chính của vợ chồng sau hôn
nhân chính là việc sinh một đứa con. Mọi người đều thực hiện theo nguyên tắc: "bất hiếu có ba
điều, không có con là điều lớn nhất". Hai năm sau hôn nhân buộc phải có con, nếu không có
thì sẽ bi mọi người bàn tán sôi nổi khiến vợ chồng đều không dám nhìn ai cả. Sau khi đã có
con thì khả năng ly hôn càng giảm đi Mẹ không muốn con mình có bố dượng, bố không muốn
con mình có dì ghẻ. Thường những gia đình như vậy, hai bẽn không hợp ý nhau, nhưng đều vì
con cái mà không muốn ly hôn.
4- Dư luận quần chúng mạnh
Thái độ của người Trung Quốc đối với hôn nhân là "từ đầu đến cuối" "bách niên giai lão".
Dư luận xã hội rất coi thường đối với những người ly hôn. Quả thực có thể nối là "không sai
không ly hôn". Phụ nữ ly hôn bị coi là "người phụ nữ hèn luôn - Nam giới ly hôn thì bi coi là
"ác ôn" hoặc "đồ bỏ đi". Đời sau mãi mãi sẽ không hề nói tới. Cãi nhau thì hàng xóm thân cận
thường châm chọc mỉa mai, giễu cợt làm nhục nhân cách. Đó là vũ khí thường được sử dụng
để đối xử với người tái hôn. Dư luận như vậy, ai còn dám ly hôn nữa. Tuy luật hôn nhân quy
định "tự do ly hôn" nhưng trên thực tế, ly hôn không tự do. Khi tình cảm bị phá vỡ, muốn ly
hôn nhưng trước sự phê phán của xã hội đối với người đã ly hôn thì người ta lại do dự. Bất
chấp mối hiểm nghèo lớn thế nào chăng nữa, trước ảnh hưởng về tâm lý quần chúng thì lại tìm
ra được chỗ dựa cho mình, đó là quan niệm rằng người khác không ly hôn thì ta cũng không ly
hôn.
Hôn nhân ở nước ta có xu thế ổn định nguyên nhân căn bản là sự tồn tại của "hôn nhân sắp
đặt". Nhìn về lâu dài cần phải duy trì sự ổn định gia đình, chỉ dựa vào hôn nhân sắp đặt là
không đầy đủ. Điều cốt yếu hơn là phải xây dựng mối quan hệ hôn nhân hoàn thiện và nâng
cao chất lượng hôn nhân.

Nguồn Tạp chí nghiên cứu xã hội học
Số 6. 1994 của Trung Quốc
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