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Summary in Vietnamese - Tóm tắt tiếng Việt  
 

 “Trải nghiệm xâm hại tình dục và sự hạn chế tính tự giải của phụ nữ tại Việt nam đương 

thời hậu Đổi mới” tìm hiểu xem các chị em ứng đối ra sao với trải nghiệm hiếp dâm và 

ảnh hưởng như thế nào từ các ngôn thuyết xã hội về giới và tính dục trong bối cảnh Việt 

Nam. Về mặt khái niệm, nghiên cứu dựa trên các lý thuyết đương đại về sự tự chủ tương 

quan cũng như những quan điểm nhân học quanh trải nghiệm hiện thân. Do trọng tâm 

nghiên cứu đặt vào “trải nghiệm” của các chị em từng bị xâm hại và sách lược ứng đối 

của họ, hơn là bản chất vụ việc hiếp dâm, nghiên cứu này áp dụng cách tiếp cận định tính 

và phân tích diễn giải tình huống cụ thể. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu thông qua phương 

pháp dân tộc chí trên một số lượng đối tượng nghiên cứu nhất định, sử dụng phương pháp 

phỏng vấn mở, câu chuyện cuộc đời và quan sát tham gia. Nguồn tư liệu bổ sung lấy từ 

các trích lục tòa án, dùng cho việc phân tích ngôn thuyết quanh ý nghĩa hiếp dâm như 

một tội ác đậm chất giới. Cộng thêm sự khảo sát về cách thể hiện các vụ việc hiếp dâm 

qua một số tờ báo chọn lọc. 

Nếu nghiên cứu hiếp dâm như thứ vũ khí chiến tranh có xu hướng đặt hiện tượng này 

trong những mục tiêu chính trị và quân sự của cuộc xung đột vũ trang thì nghiên cứu của 

tôi về hiếp dâm thời bình đi sâu vào tính chính trị thường nhật biểu hiện qua các phản 

ứng, thái độ xã hội tới vụ việc hiếp dâm. Kết quả nghiên cứu của tôi cho thấy những định 

kiến xã hội và sự thiếu nhất quán trong cơ chế pháp lý có tác động kết hợp đến việc giới 

hạn lựa chọn của phụ nữ khi ứng đối với các hệ lụy từ trải nghiệm hiếp dâm. 

Các ngôn thuyết hiện thời về tệ nạn xã hội gồm cả hiếp dâm ở Việt Nam, vốn nhằm 

bảo vệ những công dân “vô tội” vô hình chung tác động tới việc đồng nhất nạn nhân hiếp 

dâm với điều “tội lỗi” mà họ nếm trải, dẫn đến sự chỉ trích nạn nhân. Hơn nữa, cái ý niệm 

“danh dự gia đình” hiện diện rõ nét trong quan hệ gia đình, họ tộc cũng như trong mối 

tương tác cộng đồng thường ngày trong thời gian sau vụ việc xảy ra. Điều này thể hiện 

qua những nỗ lực thương lượng để dàn xếp và cách gia đình, họ mạc phản ứng ra sao 

trước những hệ lụy xã hội từ vụ việc hiếp dâm liên đới một thành viên (trong số họ). 

Những phản ứng này được hoạch định (và vận động), cũng như biểu thị dưới nhiều dạng 

thức khác nhau (không mang tính bạo lực). Hiển nhiên cái vai trò gia đình nắm giữ trong 

cách xử trí những hệ lụy từ vụ việc hiếp dâm và cách thức mà theo đó nỗi bất hạnh cá 
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nhân phải nhường chỗ cho lợi ích gia tộc như nghiên cứu này chỉ ra còn ngụ ý tương tự ở 

các nền văn hóa, xã hội khác nữa. 

Trong các xã hội gia trưởng, tiết hạnh không chỉ biểu trưng cho nhân phẩm và đạo 

đức người phụ nữ mà còn phản ảnh cả danh tiếng gia đình, dòng họ, tộc người hay giai 

tầng xã hội của người đó. Đây chính là điều xảy ra cho những chị em từng bị xâm hại 

hoặc lạm dụng. Thế nhưng hiếp dâm là mối đe dọa treo lơ lửng trên đầu từng người và tất 

cả phụ nữ Việt Nam hay ở bất cứ đâu như lưỡi gươm Damocles. Nói cách khác, vấn đề 

không đơn thuần là hiếp dâm mà ở những hạn định về ngôn thuyết lẫn thực tiễn tới quyền 

tự do người phụ nữ. Vẫn còn đó những quy chuẩn xã hội ngầm ẩn mà chỉ đến khi người 

ta vô tình vượt quá mới cảm nhận được các chế tài. Đối mặt trước những chế tài đó - hay 

thông thường hơn - mối đe dọa của nó, chị em Việt Nam vẫn luôn được nhắc nhở về hành 

vi “đúng mực.” Phụ nữ trên cương vị người mẹ hiểu quá rõ mọi quy chuẩn này mà vẫn 

thường tích cực góp phần duy trì những chuẩn mực xã hội và tính dục đậm chất giới này, 

thậm chí phải trả bằng sự an sinh của chính con gái họ. 

Mặc dù chủ đề nghiên cứu là nạn hiếp dâm ghê rợn, tôi lại chú tâm đến việc phụ nữ 

đương đầu như thế nào trước những đớn đau và đè nén mà trải nghiệm hiếp dâm gây ra. 

Dưới góc độ này, những phát hiện của tôi tương đồng với các nghiên cứu khác vốn cho 

thấy, mặc mọi rào cản ngăn trở nỗ lực tìm kiếm công lý của họ, những chị em từng bị 

xâm hại phần nào đó có thể xoay sở với tệ quan liêu và nạn tham nhũng cố hữu trong cơ 

cấu xã hội. Cần thêm rằng cách lựa chọn giữ im lặng ở một số chị em từng bị hiếp trong 

nghiên cứu này rất gần với hình ảnh ẩn dụ phụ nữ “uống” những trải nghiệm đầy độc tố 

như một phương cách để vượt lên. 

Theo nghiên cứu này, các phụ nữ trẻ ở Việt Nam gần như là đối tượng để ve vãn, săn 

đuổi trong cái tiến trình xã hội chuyển đổi đa phức từ nhà nước xã hội chủ nghĩa chính 

thống sang một xã hội kinh tế thị trường với mức gia tăng dịch chuyển về mặt xã hội và 

địa lý cũng như nâng cao tính mở trong các liên kết giữa người với người. Trong khi Đổi 

mới phần đa do nam giới nắm giữ với những viên chức nhà nước, các doanh nghiệp xông 

xáo hay người đại diện của các tổ chức phi chính phủ, vân vân, nó cũng tạo nhiều cơ hội 

mới cho phụ nữ, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế và giáo dục. Ngược với bối cảnh “tự do 

hóa” kinh tế và xã hội, phụ nữ đồng thời lại chịu hạn chế trong vai trò người vợ, người 

mẹ, người con làm tròn bổn phận, những người gìn giữ luân lý, vậy nên họ được xem và 
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có chức năng như chất keo dính xã hội. Ở một xã hội phụ quyền, nạn hiếp dâm và mối đe 

dọa hiếp dâm có thể coi là bộ phận của một kết cấu khớp chặt khiến phụ nữ trở thành thứ 

keo dính xã hội (đầy tính giới). 

Trên cơ sở những phát hiện nghiên cứu của bản thân về những phụ nữ từng bị xâm 

hại, tôi muốn đề xuất cách hiểu về sự tự chủ cá nhân như là “thương thỏa” trong mối 

quan hệ với các tác nhân xã hội khác. Với “thương thỏa” tôi muốn cho thấy sự tự chủ 

không chỉ tồn tại trong ý định và nguyện vọng mà còn biểu thị ở nhận thức cá nhân về 

từng cảnh huống cụ thể để có những lựa chọn mang tính lý trí và thực thi dưới các điều 

kiện nhất định. Theo ý đó, sự tự chủ có tính thương thỏa mở rộng hơn khái niệm tự chủ 

tương quan của các thuyết gia vị nữ; cũng như phát triển tiếp và bối cảnh hóa khái niệm 

tính tự giải vẫn được hiểu chủ yếu dưới dạng ý định và nguyện vọng hoặc như có tính 

“tình huống.” Với cách lý giải này, sự tự chủ có tính thương thỏa cũng hàm chứa tính 

thực tiễn, tính tiếp nối và tính linh hoạt trong năng lực cá nhân cân nhắc các lựa chọn để 

tiếp tục sống. 

Ý tưởng về sự tự chủ có tính thương thỏa hẳn sẽ là công cụ lý thuyết hữu hiệu giúp 

soi rọi những vùng “xám” mà ở đó các chị em, với muôn sắc phương thức khác nhau, 

thực thi sách lược sống của họ sau trải nghiệm hiếp dâm. Dưới khía cạnh này, sự chú ý 

nhắm đến nét đặc thù cá nhân, tính chủ thể cũng như khả năng thương thỏa của họ trong 

bối cảnh quan hệ giới từ góc độ giao thoa văn hóa. 

 
 
  
 
 


