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Tóm tắt: 
 

Trong bối cảnh nhiễu loạn của xã hội thế kỷ XVII –XVIII, Vương triều Choson đã vận dụng thành 
công quy điều hương ước để duy trì, ổn định trật tự xã hội. Trên cơ sở tiếp thu ý tưởng từ hai bản 
hương ước của Trung Quốc là  藍田呂氏鄉 約 Lam Điền Lã Thị hương ước và 朱子增損呂氏鄉 

約 Chu Tử tăng tổn Lã Thị hương ước, hương ước Choson phản ánh phát kiến của sĩ phu Choson 
về các vấn đề thời đại. Nhất là quan niệm nam tôn nữ ty, trọng nam khinh nữ của Nho giáo Trung 
Quốc đã được Nho sĩ Choson khuôn nắn lại, hướng tới một xã hội bình quyền ở vương quốc sùng 
Nho. Dù chỉ với các quy điều đơn lẻ dành cho nữ giới, nhưng hương ước Choson vẫn cho thấy sự 
tiến bộ về mặt nhận thức của các bậc túc Nho về tôn - ty, trọng - khinh so với Nho giáo Trung 
Quốc.  
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Choson; Hương ước chữ Hán Choson thế kỷ XVII – XVIII.   
               

 
Abstract:   
 

In the context of disturbances of the society in the 17th and 18th centuries, the Choson dynasty 
successfully applied the provisions of the village regulation to maintain and stabilize the 
social order. On the basis of being open to ideas from two village regulations of China, which 
was 藍田呂氏鄉約 Lam Dien La Thi village regulation and 朱子增損呂氏鄉約 Chu Tu tang 

ton La Thi village regulation, the Choson village regulation reflects Choson's new ideas of 
modern issues. Most notably, the concept of valuing men above women and patriarchy of 
Chinese Confucianism was recreated by Choson Confucianist, toward an equal society in the 
kingdom of Confucian fashion. Even with the single rules for women, the Choson village 
regulation shows the progressive awareness of Choson Confucianists about superiority and 
inferiority, respect and contempt compared to Chinese Confucianists. 
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