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Lịch sử nước ta không có chế độ phong kiến 
 

Phan Khôi 

 

Lại Nguyên Ân sưu tầm, hiệu đính, giới thiệu 

 

Vài lời của người sưu tầm: Bài báo dưới đây của Phan Khôi, tôi sưu tầm và lưu giữ riêng 

đã 6-7 năm nay; để đưa tới bạn đọc dưới dạng sách in, hẳn phải chờ dăm năm nữa. Nhận 

thấy bài này thuộc số những bài cần được biết rộng càng sớm càng hay, tôi rút nó từ bộ 

sưu tập đang chuẩn bị ra giới thiệu với những ai quan tâm. 

Lại Nguyên Ân 

 

Lâu nay thấy trên các báo chí có nhiều tác giả hay dùng đến hai chữ “phong kiến”. Đại 

khái như trong câu nầy: “Người mình chịu áp bách dưới chế độ phong kiến mấy ngàn 

năm”, hay như trong câu nầy: “Ngày nay chúng ta bắt đầu thoát ly khỏi chế độ phong 

kiến”. 

Ấy là một sự lạ! Vì theo lịch sử nước ta, từ xưa đến nay chưa hề có chế độ phong kiến, thì 

người mình bởi đâu chịu nó áp bách, chúng ta ngày nay việc gì phải thoát ly? 

Người mình có chịu áp bách, nhưng áp bách bởi cái gì kia; chúng ta rồi phải thoát ly, 

nhưng thoát ly cái gì kia, chớ đâu có phải cái chế độ phong kiến? 

Vậy trước hết ta nên hỏi chế độ phong kiến là cái chế độ gì; rồi xét thử phải chăng nó từng 

nhiều lần hay lấy một lần còn có trên lịch sử chúng ta. 

Đây tôi không rồi đâu nhắc lại các tầng thứ của sự tổ chức xã hội loài người theo như xã 

hội học; tôi chỉ cắt nghĩa cho biết thế nào gọi là phong kiến. 

Trên lịch sử Á Đông vẫn có cái chế độ ấy. Đời xưa, cuộc phong kiến còn có trên lịch sử 

Trung Quốc đến hàng mấy ngàn năm. 

Thuở trước, các bực bá giả khi chinh phục và thống nhứt được một nước rồi, lên ngôi vua, 

tự xưng là thiên tử, và phong cho các con, em, cháu, mỗi người một phần đất bởi trong 

nước ấy chia ra, cũng làm vua, mà gọi là chư hầu: ấy tức là cái chế độ phong kiến bắt đầu 

có. 

Những vua chư hầu ấy chia ra đẳng cấp theo năm tước: công, hầu, bá, tử, nam; đất nước 

lớn hay nhỏ cũng tuỳ từng đẳng cấp mà có khác. 

Lại không những con, em, cháu được phong mà cho đến các kẻ bề tôi có công cũng được 

phong: hạng trên kêu là những chư hầu đồng tánh (cùng họ), hạng dưới kêu là những chư 

hầu dị tánh (khác họ). 
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Hết thảy các nước chư hầu đều cai trị dân mình, hưởng huê lợi (tức là thuế) đất mình; 

nhưng mỗi năm phải theo lệ nạp cống phú cho thiên tử; và mọi việc lớn trong nước phải 

bẩm mạng cùng thiên tử; khi có giặc, chư hầu phải xuất binh giúp thiên tử mà đánh dẹp. 

Nước ta có câu tục ngữ “Dùi đánh đục, đục đánh săng”, nếu mượn đem mà chú thích cho 

cái chế độ nầy thì đúng lắm: Theo chế độ phong kiến, thiên tử đè lên trên chư hầu, chư hầu 

đè lên trên bình dân, ấy là sự tự nhiên. 

Cho nên trong sử hay ca tụng cái cảnh thái bình hồi đời phong kiến là phải lắm: Lúc bấy 

giờ bình dân bị cho đến hai cái sức mạnh đè lên, không cựa quậy nổi, không vùng vẫy nổi, 

thành ra trong xã hội được bình yên vô sự. Nhưng hạng bình dân thì thật khổ, khổ mà 

không ai biết cho. 

Trong sử Tàu, trước Giáng sanh [1] vài ba ngàn năm, trong thời kỳ đó hầu hết thiệt hành 

cái chế độ phong kiến. 

Trải qua Đường, Ngu, Hạ, Thương, Châu, ngót hai ngàn năm phong kiến mà đời sau cho 

là thuở thạnh trị có một không hai. Đến nhà Tần mới phá bỏ phép ấy, rồi sau đến nhà Hán 

lại phục lại, nhưng cách sắp đặt có khác xưa. 

Trái với cái chế độ phong kiến là chế độ quận huyện. Nhà Tần làm theo chế độ quận 

huyện. 

Quận huyện nghĩa là chia trong nước ra làm từng quận từng huyện, rồi thiên tử đặt quan ra 

cai trị chớ không đặt chư hầu. Làm thế này thì bình dân có dịp trực tiếp với thiên tử chớ 

không bị các vua chư hầu làm ngăn cách ra như phép phong kiến. Thế cũng đáng cho là 

một sự tấn bộ trong cách tổ chức vậy. 

Cái chế độ phong kiến là thế, và đại ý của nó là thế. Nhưng xét xem trong lịch sử nước ta, 

cái chế độ ấy chưa hề thấy bao giờ. 

Trong sử Ngoại kỷ [2] nói vua vua Hùng Vương chia nước ra 15 bộ, nhưng cũng nói đặt 

quan cai trị, chớ không nói để phong con, em, cháu hay là bề tôi có công. 

Kể từ Đinh, Lê về sau, nước ta mới thành lập hẳn một nước, song cũng chưa hề đặt ra hay 

noi theo cái chế độ phong kiến. 

Triều thì chia nước ra từng lô, triều thì chia nước ra từng xứ, triều thì chia nước ra từng 

trấn, triều thì chia nước ra từng tỉnh, nhưng thảy đều đặt quan cai trị, thay quyền trung 

ương mà thống ngự thần dân. Nói tóm một lời, nước ta từ hồi lập quốc về sau, sự tổ chức 

về chính trị theo lối quận huyện chớ không theo lối phong kiến. 

Trải qua các triều vua, vẫn có dùng năm tước công, hầu, bá, tử, nam mà phong cho các bề 

tôi đồng tánh hoặc dị tánh, lại có phong đến tước vương nữa. Nhưng những người chịu 

phong tước ấy có danh mà không có thiệt, chẳng hề có ai được đất phong lớn, được hưởng 

cả huê lợi, được cai trị dân như các vua chư hầu đời xưa dưới chế độ phong kiến. 
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Đại để mỗi người được phong tước thì vua tuỳ từng đẳng cấp mà ban cho ruộng đất ít 

nhiều, gọi là “thái địa”. Thái địa ấy tự người được phong muốn chọn nơi nào thì chọn, và 

được truyền tử lưu tôn như đất tư của mình. Thái địa ít thì chừng mấy mẫu, nhiều thì 

chừng mấy chục mẫu, nhiều lắm cũng đến choán lấy mấy làng là cùng, chớ không khi nào 

được đến một tỉnh hay một trấn mà có thể làm một nước nhỏ được. Vả lại người được 

phong chỉ có quyền về thổ địa mà không có quyền về nhân dân ở trên thổ địa ấy; bao 

nhiêu người dân từ trước lập nghiệp trên thái địa cũng vẫn trực tiếp chịu quyền cai trị của 

nhà vua. 

Coi như Lê Phụng Hiểu được phong hầu, vua truyền cho ông ta chọn lấy thái địa, ông xin 

trèo lên một hòn núi, cầm dao phóng xuống, dao rơi đến đâu thì ông nhận đất đến đó; rồi 

rốt lại, ông được một khoảnh đất chừng 50 mẫu, và ông ăn lấy thuế đó, mà trong sử người 

ta quen gọi là “thuế chước đao”. Đó là cái chứng cớ tỏ ra rằng nước ta từ xưa nhà vua có 

lấy đất phong cho công thần, nhưng phong một cách khác, chớ không theo chế độ phong 

kiến. 

Chuyện gần đây là chuyện trào Nguyễn. Các ông thân vương vẫn được dùng một huyện 

mà phong cho, như ông Tùng Thiện vương, tức là ông được phong về huyện Tùng Thiện ở 

tỉnh Sơn Tây vậy. Dầu vậy, các ông ấy chỉ có cái danh vậy thôi, không phải ông Tùng 

Thiện vương được ra làm chúa cai trị huyện Tùng Thiện hay là đem cả thuế má huyện ấy 

mỗi năm nhập vào túi mình, vì ông vẫn ở tại kinh đô Huế trong thời đó và mỗi tháng cũng 

cứ lãnh lương trong kho Nội vụ. 

Tôi biết ở miền tôi gần nay có một ông quan được phong tước tử. Ông chọn ngay sáu mẫu 

đất ở làng cạnh làng ông làm thái địa, rồi đất ấy lưu truyền đến đời cháu ông ngày nay còn 

hưởng thọ, coi như ruộng tư, chỉ không được đem bán cho ai. 

Có phong tước, có thái địa, nhưng người được phong không hưởng các quyền cai trị dân 

chúng ở trong thái địa của mình: điều đó làm cho phân biệt với chế độ phong kiến. 

Bởi đó nói rằng nước ta xưa nay không có chế độ phong kiến, cái chế độ ấy chưa hề xuất 

hiện trên lịch sử xứ ta. 

Thế thì các nhà xã hội học An Nam (?) làm sao lại nhắm mắt nói liều rằng “người mình 

chịu áp bách dưới chế độ phong kiến” hay là “chúng ta ngày nay bắt đầu thoát ly chế độ 

phong kiến” được? 

Chế độ phong kiến ở bên Tàu có, ở bên Nhựt Bổn có, ở bên Tây có; song có thể nào lấy cớ 

mấy xứ ấy có chế độ phong kiến mà buộc cho xứ ta từ xưa cũng phải có chế độ phong 

kiến? 
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Trừ ra hai chữ “phong kiến” có nghĩa gì khác mà kẻ viết bài nầy chưa hiểu thì thôi; bằng 

chỉ có một nghĩa như đã giải trên kia thì nó chẳng có dịp nào dùng mà chỉ một cách tổ 

chức về chánh trị trong nước nầy về thời quá vãng hết, thật chẳng có dịp nào hết. 

Ở trước mặt một người thuộc quốc sử mà bảo rằng nước ta từ xưa có chế độ phong kiến, 

người mình từng bị áp bách bởi nó, ngày nay mới bắt đầu thoát ly, thì phải cho phép người 

ấy trợn mắt rùng vai, lấy làm lạ một chút, mới là phải đạo công bình. 

Nếu nói rằng chữ “phong kiến” nầy dùng theo nghĩa rộng: vua ở trên chia quyền cho các 

ông tổng đốc các tỉnh và cũng chia lợi cho nhau luôn, như thế cũng không khác gì cái chế 

độ đặt chư hầu bên Tàu thuở xưa, – nếu nói vậy thì dùng chữ gì cũng được cả, ai còn cãi 

với ai làm gì cho phiền? 

Tôi tưởng, tốt hơn là, ta nghiên cứu xã hội học [3] , ta theo nó, mà ta cũng phải để mắt tới 

quốc sử của ta. Không có lẽ nào câu chuyện xứ ta vốn không có mà bịa ra nói có, rồi cứ 

theo đó mà đi tìm cái kết luận ở trong mây mù khói ngút, không ai có thể kiểm soát lại 

được! 

 

[1]Giáng sanh nói ở đây tức là Thiên Chúa giáng sinh, trỏ năm sinh Jesus Christ, mà lịch 

phương Tây dùng làm điểm khởi đầu Kỷ nguyên chúng ta (hoặc Công nguyên); cách tính 

này hiện thông dụng toàn thế giới (một sự kiện lịch sử nào đó, theo niên biểu này, sẽ được 

ghi bằng năm thuộc Công nguyên hoặc bao nhiêu năm trước Công nguyên). 

[2]Sử Ngoại kỷ nói ở đây hẳn là trỏ phần Ngoại kỷ của bộ Đại Việt sử ký toàn thư. 

[3]Nghiên cứu xã hội học mà tác giả nói ở đây, ý nói việc nghiên cứu cấu trúc, tổ chức xã 

hội trong nghiên cứu sử học nói chung. 

Nguồn: Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, số 268 (29 Novembre 1934)./. 

---------------------------- 

Nguồn: https://nghiencuulichsu.com/2013/01/09/lich-su-nuoc-ta-khong-co-che-do-phong-kien/ 
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