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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Ở bất kỳ quốc gia nào, phát triển giáo dục chính là điều kiện tiên quyết để phát 

triển đất nước lành mạnh và bền vững. Truyền thống giáo dục luôn có vị trí quan trọng 

trong lịch sử mọi xã hội. Ngày nay, sự phát triển của một quốc gia không chỉ thể hiện ở 

những chỉ số kinh tế, mà còn ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh 

vực giáo dục. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, giáo dục không chỉ nâng cao đời sống tinh 

thần của người dân trong nước mà còn thực sự trở thành động lực cho sự phát triển kinh 

tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc trong củng cố vị thế quốc gia. Giáo dục là một trong 

những nội dung quan trọng thể hiện và định rõ bản chất, sức mạnh của văn hóa mỗi dân 

tộc, mỗi thời kỳ. Mục tiêu, nội dung, hệ thống, sản phẩm, chất lượng của giáo dục được 

hình thành, kiểm định và phát huy trong tính thống nhất, tổng thể của môi trường chính 

trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của từng giai đoạn lịch sử với những thể chế chính trị khác 

nhau. Một dân tộc với quá trình lịch sử văn hóa của mình sẽ sản sinh ra những truyền 

thống giáo dục tương ứng.  

Là quốc gia có vị trí địa - văn hóa nằm ở điểm giao cắt và hội tụ của nhiều nền 

văn hóa, Việt Nam đã tiếp thu ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong mạch 

chảy đó, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, giáo dục ở Việt Nam đã xác lập được các thành 

tố thuộc truyền thống nội sinh và các thành tố có được do bản địa hóa các yếu tố du nhập 

từ bên ngoài, mang dấu ấn của giáo dục Phật giáo Ấn Độ, Nho giáo Trung Hoa, giáo dục 

của Âu – Mỹ… Đến thời kỳ hiện đại, nền giáo dục Việt Nam vẫn tiếp tục con đường vừa 

tiếp xúc giao lưu, vừa phát huy những yếu tố từ bên trong và điều chỉnh cho phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn. Trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay, Đảng Cộng sản Việt 

Nam định hướng phát triển giáo dục theo hướng tiên tiến, hiện đại, song không bỏ qua 

truyền thống. 

Liên quan đến yếu tố lịch sử và truyền thống, ở Việt Nam, trong nhiều giai đoạn 

khác nhau, tại những thời điểm khi mà giáo dục được kết tinh với những thành tựu nổi 

bật, thì điều đó đồng nghĩa với việc đó là những giai đoạn mà xã hội Việt Nam tương đối 

phát triển. Một trong những giai đoạn như thế là giai đoạn 1428 – 1527 - giai đoạn tiếp 
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nối lịch sử hào hùng của dân tộc thực hiện khát vọng xây dựng một quốc gia độc lập sau 

khi chiến thắng kẻ thù xâm lược. Thời kỳ Lê Sơ, đặc biệt là giai đoạn vua Lê Thánh 

Tông trị vì là một trong những thời kỳ với rất nhiều chuyển biến quan trọng trên mọi 

phương diện của đời sống kinh tế - xã hội, đất nước trở thành một quốc gia hùng cường 

trong khu vực Đông Nam Á. Các triều vua trị vì ở thời kỳ này đều rất quan tâm đến giáo 

dục, nhất là đào tạo và sử dụng đội ngũ quan lại nhằm phát triển đất nước. Giáo dục thời 

Lê Sơ đã để lại nhiều di sản quý giá, bắt mạch, bám rễ và phát triển trong dòng chảy văn 

hóa dân tộc. 

c

át triển văn hóa- giáo dục, đặc biệt là thời kỳ đổi 

mới đã có những bước tiến dài, đạt 

những thành tựu quan trọng không thể phủ nhận. Tuy nhiên, đứng trước

có rất 

nhiều hạn chế, nhược điểm. Để giáo dục thực sự phát huy vai trò động lực 

- , rất cần huy động/động viên các nguồn lực nội sinh, các di 

sản giáo dục vốn có trong lịch sử dân tộc kết hợp với các yếu tố ngoại sinh, tạo ra 

sức mạnh tổng hợp thúc đẩy giáo dục đi lên một cách mạnh mẽ. 

Dưới góc độ tiếp cận đó và trên ý nghĩa ấy, chúng tôi lựa chọn đề tài “Giáo 

dục thời Lê Sơ (1428 – 1527) nhìn từ góc độ văn hóa học” làm luận án tiến sĩ Văn 

hóa học, nhằm không chỉ nhận chân nội dung, đặc điểm của nền giáo dục thời kỳ Lê 

Sơ, mà còn làm sáng tỏ những giá trị trường tồn của nó, rút ra những điều bổ ích 

tham khảo cho hiện tại.  

2.  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở làm rõ khung lý thuyết của luận án, phân tích bổi cảnh lịch sử, mô tả 

diện mạo và di sản văn hóa thời Lê Sơ; chỉ ra vai trò, ảnh hưởng, giá trị văn hóa của nền 

giáo dục Lê Sơ đối với đời sống xã hội thời kỳ đó cũng như ở hiện tại; từ đó, nhận thức 

đúng vị trí, vai trò, ảnh hưởng của giáo dục thời kỳ này trong dòng chảy giáo dục dân 

tộc; đồng thời, đúc rút một số kinh nghiệm tham khảo cho hiện tại và nêu lên ý nghĩa 

thực tiễn. 
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

- Trình bày và làm sáng tỏ những thành tựu và khoảng trống liên quan đến đề tài 

nghiên cứu thông qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan; đồng thời, 

làm rõ khung lý thuyết của luận án. 

- Phân tích bối cảnh chính trị- xã hội tác động đến quá trình hình thành, phát triển 

nền giáo dục Lê Sơ. 

- Trình bày diện mạo nền giáo dục thời kỳ Lê Sơ trên mọi chiều cạnh của nó. 

- Trình bày và làm rõ di sản văn hóa của nền giáo dục thời Lê Sơ.  

- Chỉ ra vai trò, ảnh hưởng, giá trị văn hóa của nền giáo dục Lê Sơ đối với đời 

sống xã hội đương đại cũng như ở hiện tại, nêu lên ý nghĩa thực tiễn của nó; đồng thời, 

đúc rút một số bài học kinh nghiệm. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là giáo dục thời Lê Sơ tiếp cận từ góc độ văn 

hóa học. 

Cụ thể: Luận án nghiên cứu giáo dục thời Lê Sơ như một thực thể văn hóa, xem 

xét giáo dục thời Lê Sơ với một cấu trúc văn hóa chặt chẽ. Ngoài ra, luận án nghiên cứu 

vai trò, giá trị của giáo dục thời Lê Sơ ở những chiều cạnh văn hóa. Với tư cách là một 

thực thể văn hóa, giáo dục thời Lê Sơ có những ảnh hưởng, đóng góp nhất định trong 

dòng chảy văn hóa chung của dân tộc- đó đồng thời cũng là một chiều cạnh/góc độ 

nghiên cứu quan trọng của luận án. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Không gian chính, chủ yếu là nước Đại Việt 

thời kỳ Lê Sơ gồm 13 đạo Thừa tuyên kéo dài từ Lạng Sơn đến Quảng Nam (tức đến đèo 

Cù Mông - ranh giới giữa hai tỉnh Bình Định và Phú Yên); tuy nhiên, để có cái nhìn tổng 

thể, phạm vi nghiên cứu về không gian được mở rộng ở một mức độ nhất định. 

- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Luận án  tập trung nghiên cứu văn hóa 

giáo dục thời Lê Sơ với mốc bắt đầu triều đại là năm 1428 và mốc kết thúc triều đại 

là năm 1527 với với 10 đời vua khác nhau. Tuy nhiên, thời hưng thịnh của triều Lê 
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Sơ chủ yếu tập trung ở thế kỷ XV mà đỉnh cao nhất là thời kỳ vua Lê Thánh Tông 

trị vì. Trong giai đoạn này, những chính sách giáo dục được đưa ra kịp thời, phù 

hợp/đáp ứng các điều kiện và yêu cầu của xã hội với nội dung chủ yếu là hết lòng 

chăm lo việc nước, mở khoa thi, lựa chọn hiền tài ra giúp nước, khuyến khích sản 

xuất nông nghiệp, mở mang ngành nghề… tạo sự đồng thuận cũng như thúc đẩy sự 

phát triển trong xã hội. Giai đoạn hưng thịnh về giáo dục này cũng là điểm 

nhấn/điểm nghiên cứu tập trung của luận án. Bên cạnh đó, để có cái nhìn xuyên 

suốt, liền mạch và phục vụ cho mục tiêu so sánh một số nội dung nghiên cứu, phạm 

vi thời gian được mở rộng một cách phù hợp về cả sau này. 

- Phạm vi nghiên cứu về nội dung: Giáo dục thời Lê Sơ có nhiều cách tiếp cận, 

luận án nghiên cứu giáo dục thời kỳ này từ góc độ văn hóa học; nghĩa là nghiên cứu các 

yếu tố cấu thành của nền giáo dục ấy (bao gồm hệ tư tưởng, thể chế giáo dục, mục tiêu, . 

Luận án tập trung nghiên cứu chủ yếu giáo dục Nho học thời Lê Sơ do triều đình tổ chức, 

quản lý, không nghiên cứu giáo dục các dân tộc ít người hay giáo dục theo các hệ tư 

tưởng khác ngoài Nho giáo. 

- Phạm vi về tư liệu: Để hoàn thành những nội dung nghiên cứu của luận án, 

chúng tôi sưu tầm, tập hợp và xử lý một khối lượng lớn các tư liệu liên quan đến 

giai đoạn lịch sử này như các văn bản chiếu, chỉ, lệnh dụ của các triều đại phong 

kiến thời Lê Sơ được ghi chép trong các bộ sách lịch sử chính yếu như Đại Việt sử 

ký toàn thư; Lịch triều hiến chương loại chí; Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức); 

Đại Việt thông sử ; Lê triều quan chế… Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham khảo các 

tài liệu thứ cấp khác (được thể hiện trong Danh mục tài liệu tham khảo của luận án), 

kế thừa một số thành tựu nổi bật của các nhà khoa học đi trước.   

4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, luận án đưa ra các giả thuyết nghiên 

cứu sau: 

- Phát triển giáo dục bao giờ cũng là vấn đề cốt lõi đối với mỗi quốc gia trong tiến 

trình lịch sử. 

- Nho giáo có ảnh hưởng đến phát triển giáo dục của Đại Việt trong thời kỳ lịch 

sử này. 
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- Giáo dục thời Lê Sơ có ảnh hưởng tích cực và hạn chế đối với thực tiễn phát 

triển đất nước thời kỳ này trên các lĩnh vực chính trị- xã hội, văn hóa và khoa học. 

- Nhiều bài học có giá trị được rút ra từ giáo dục thời Lê Sơ đối với phát triển giáo 

dục dân tộc trong giai đoạn hiện nay.  

Trong luận án này, giải quyết những vấn đề nếu trên sẽ góp phần phân tích và lý 

giải làm rõ hơn về những giá trị giáo dục thời kỳ này, qua đó trả lời cho những câu hỏi 

nghiên cứu sau: 

- Vì sao Phật giáo Đại Việt là yếu tố tích cực cho sự phát triển nền văn hóa giáo 

dục của thời Lý, Trần nhưng sau đó lại bị xem như một tư tưởng tiêu cực, yếm thế trong 

thời Lê Sơ?  

- Tại sao sự thịnh vượng của vương triều Lê Thánh Tông kéo dài gần 40 năm với 

nhiều thành tựu rực rỡ nhiều mặt trong đời sống xã hội nhưng ngay sau đó lại dẫn đến sự 

suy vong của triều Lê Sơ? 

- Tại sao Nho giáo có đóng góp tích cực cho nền giáo dục - văn hóa Đại Việt vào 

đầu nhà Lê Sơ (thế kỷ XV) nhưng lại trở thành một trong những yếu tố cản trở sự phát 

triển kinh tế - xã hội vào cuối nhà Lê Sơ và suốt triều Nguyễn? 

5. Cơ sở lý luận, phƣơng pháp tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để khảo sát, tìm hiểu, làm rõ đặc điểm tình hình, 

bối cảnh lịch sử trên đó hình thành, phát triển nền giáo dục thời Lê Sơ; đồng thời, làm rõ 

vai trò, ảnh hưởng c

cũng như ở hiện tại. Phép biện chứng Mácxit giúp nhận biết hiện thực trong tính tổng 

thể, toàn vẹn, làm nền tảng cho những phương pháp tiếp cận khác nhau được sử dụng 

trong quá trình thực hiện các nội dung của luận án. Ngoài ra, luận án tuân thủ nguyên tắc 

tính cụ thể - lịch sử của phép biện chứng Mácxít.  

5.2. Phương pháp tiếp cận  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là giáo dục thời Lê Sơ dưới góc nhìn văn 

hóa học – đó là một hiện tượng văn hóa tổng thể, nên muốn hiểu nó một cách toàn 

diện và sâu sắc (cấu trúc bề mặt và cấu trúc chiều sâu), người ta phải sử dụng những 
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phương pháp nghiên cứu của các chuyên ngành khác nhau trong sự kết hợp hợp lý; 

do đó, chúng tôi lựa chọn phương pháp tiếp cận liên ngành văn hóa học để làm rõ 

những thể chế, thiết chế giáo dục thời kỳ này và tìm hiểu những tác động của nó đối 

với đời sống xã hội. Quan điểm tiếp cận này với sự đóng góp của nhiều ngành khoa 

học khác nhau sẽ là một công cụ lý thuyết hỗ trợ việc nghiên cứu giáo dục thời Lê 

Sơ một cách toàn vẹn và tổng thể. Việc thể chế hóa các hoạt động giáo dục có cơ sở 

từ những định hướng chính trị, những điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể tại thời điểm 

nhất định, cũng như nhu cầu giáo dục của người dân. Vì thế, những kiến thức về 

văn hóa học, những kiến thức về chính trị học, sử học, giáo dục học... hợp thành sẽ 

đóng vai trò công cụ lý thuyết hỗ trợ việc nghiên cứu giáo dục thời Lê Sơ một cách 

khoa học, khách quan. 

Giáo dục thời Lê Sơ là một phạm trù tương đối rộng và để có thể giải quyết từng 

thành tố liên quan đến nội dung của đề tài đặt trong một chỉnh thể, cách tiếp cận hệ 

thống được sử dụng tích cực bởi giáo dục theo cách thức phân loại nào cũng có tính đa 

dạng, phức tạp với nhiều yếu tố cấu thành. Trong nghiên cứu giáo dục,  không thể tiếp 

cận đối tượng một cách chung chung, khái quát mà cần đi sâu vào hệ thống, nghiên cứu 

từ các yếu tố cấu thành. Cách tiếp cận này cũng đặt ra vấn đề nhận thức đâu là những 

thành tố cơ bản của giáo dục và việc nhận thức đúng bản chất sẽ định hình những bước 

đi thích hợp trong giải quyết các nội dung cốt yếu của luận án. Một vấn đề cần chú ý khi 

nghiên cứu giáo dục thời Lê Sơ là luôn gắn liền quá trình ra đời, hình thành, tồn tại và 

phát triển của nó với mối liên hệ giữa các yếu tố khác như kinh tế, chính trị, xã hội của 

thời kỳ này. Bởi lẽ, nói đến giáo dục triều Lê Sơ là nói đến hệ thống, nói đến cấu trúc, 

tức là coi nó như một thực thể bao gồm các thành tố, bộ phận và giữa chúng luôn có mối 

quan hệ hữu cơ, tác động qua lại lẫn nhau.  

5.3. Phương pháp nghiên cứu  

Để hoàn thành mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, các phương pháp sau được sử 

dụng phù hợp với từng nội dung cụ thể của luận án: 

- Phương pháp lịch sử, phương pháp logic: Những phương pháp này giúp luận án 

tổng quát các sự kiện, hiện tượng giáo dục thời Lê Sơ, loại bỏ các yếu tố ngẫu nhiên, 
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không cơ bản để làm bộc lộ bản chất, tính tất yếu và quy luật vận động và phát triển 

khách quan của giáo dục thời kỳ thời Lê Sơ; từ đó, giúp đúc rút những bài học lịch sử từ 

sự phát triển của giáo dục thời kỳ này.  

- Phương pháp phân tích văn bản, hồi cứu tài liệu: Luận án đã tổng hợp, phân 

tích nguồn thông tin khoa học từ các nghiên cứu đã được công bố ở Việt Nam và nước 

ngoài để bước đầu nắm vững được những vấn đề liên quan đến đối tượng nghiên cứu. 

Ngoài ra, luận án cũng sử dụng các số liệu, kết quả nghiên cứu đã có của các nhà khoa 

học đi trước phục vụ mục tiêu làm sáng tỏ một số nội dung nghiên cứu của luận án. 

- Phương pháp chuyên gia: Trên cơ sở các vấn đề mà nội dung luận án đặt 

ra, NCS lựa chọn các nhà khoa học, các chuyên gia làm việc tại các cơ quan nghiên 

cứu và các cục, vụ chức năng của Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục- đào tạo… những 

người am hiểu về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục nói chung, giáo dục 

thời Lê Sơ nói riêng để trao đổi, tham khảo những quan điểm, ý kiến đối với vấn đề 

nghiên cứu. Nội dung phỏng vấn chủ yếu là về quan điểm của các chuyên gia về các 

vấn đề liên quan đến giá trị, ảnh hưởng, tác động của giáo dục thời kỳ Lê Sơ đối với 

giai đoạn đó cũng như sau này và ở hiện tại… 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: Các phương pháp này được sử 

dụng riêng rẽ hoặc kết hợp phù hợp với từng nội dung nghiên cứu cụ thể của luận 

án, nhằm phục dựng đầy đủ diện mạo giáo dục thời Lê Sơ; đưa ra những đánh giá, 

kết luận, nhận xét về ưu, nhược của nền giáo dục này. Phương pháp so sánh được 

tác giả thực hiện nhằm mục đích so sánh nền giáo dục thời Lê Sơ với nền giáo dục 

thời Lý – Trần – Hồ và sau thời Lê Sơ. Từ những nhận định cụ thể về nền giáo dục 

thời Lê Sơ sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm và đưa ra những khuyến nghị góp 

hoàn thiện cho việc xây dựng giáo dục hiện nay. 

- Phương pháp hệ thống – cấu trúc: Được áp dụng trong việc khảo sát hệ 

thống giáo dục thời Lê Sơ, giúp phân định rạch ròi các thành tố của văn nền giáo 

dục này, bao quát mối quan hệ tương hỗ giữa các thành tố giáo dục. Phương pháp 

này được sử dụng trong việc nhận định, đánh giá 
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đại ngày nay. Phương pháp này cũng còn được sử dụng trong việc so sánh, tìm ra 

điểm tương đồng của giáo dục V thời Lê Sơ, góp phần 

kiện toàn hệ thống thông tin nghiên cứu. 

6. Đóng góp của luận án  

Là luận án Tiến sĩ đầu tiên nghiên cứu về giáo dục thời Lê Sơ dưới góc độ văn 

hóa học, kết quả nghiên cứu của luận án góp một góc nhìn mới về giáo dục nói chung, 

giáo dục thời Lê Sơ nói riêng từ cách tiếp cận văn hoá học. Từ góc nhìn văn hóa học, 

luận án làm rõ bình diện văn hóa của giáo dục thời Lê Sơ, khẳng định tầm quan trọng 

của thành tố văn hoá đối với sự phát triển của giáo dục thời kỳ này cũng như nhấn mạnh 

vai trò của giáo dục thời Lê Sơ đối với sự phát triển của văn hóa nói riêng và toàn xã hội 

nói chung. Kết quả nghiên cứu của luận án còn góp phần tác động đến nhận thức của 

cộng đồng về những giá trị văn hóa – giáo dục truyền thống đối với việc phát triển giáo 

dục ở thời kỳ hiện tại; đồng thời, góp một cái nhìn toàn diện, hệ thống về  sự cần thiết 

phải phát huy các giá trị giáo dục truyền thống trong xây dựng và phát triển giáo dục hiện 

nay. Với tư cách là một thực thể văn hóa, việc phát triển giáo dục phải trên nguyên tắc 

tôn trọng/tuân thủ sự tổng thể, coi trọng yếu tố truyền thống song phải tính đến các điều 

kiện bối cảnh đương đại. Bên cạnh đó, những tri thức, những kết luận của luận án là 

những gợi mở góp phần hạn chế bớt những tiêu cực nảy sinh trong phát triển giáo dục ở 

Việt Nam hiện nay. 

Kết quả của luận án còn có thể dùng làm tư liệu tham khảo cho công tác 

nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực giáo dục, văn hóa… 

7. Bố cục của luận án  

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Nội dung luận án gồm có 4 chương:  

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận của luận án 

Chương 2: Khái lược về thời Lê Sơ và diện mạo nền giáo dục thời Lê Sơ 

Chương 3: Di sản văn hóa của nền giáo dục thời Lê Sơ 

Chương 4: Giáo dục thời Lê Sơ trong dòng chảy giáo dục dân tộc 
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Chƣơng 1 

 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN  

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Từ trước tới nay, nghiên cứu về giáo dục thời Lê Sơ đã có nhiều công trình tiếp 

cận dưới  nhiều góc độ hết sức đang dạng của nhiều tác giả khác nhau. Liên quan đến đề 

tài nghiên cứu, có thể phân chia thành các nhóm công trình sau đây:  

1.1.1. Nhóm những công trình viết về bối cảnh lịch sử, hệ tư tưởng liên quan 

đến thời Lê Sơ 

1.1.1.1. Nguồn sử liệu 

Một bộ sách không thể không nhắc đến khi nghiên cứu văn hóa, giáo dục triều Lê 

Sơ là Đại Việt Sử ký toàn thư [118] - bộ quốc sử bằng chữ Hán của Việt Nam được hoàn 

thành vào niên hiệu Hồng Đức thứ 10 (1479). Đây là bộ sử chép lại các sự kiện lớn trong 

lịch sử nước Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương và các vua Hùng (họ Hồng Bàng) 

cho đến triều đại nhà Hậu Lê với những lời bình chú, nhận xét tương đối khách quan của 

Ngô Sĩ Liên cũng như của các bậc tiền nhân khác (Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên...). Cuốn 

sử này thực sự là công trình quý giá cung cấp những tư liệu phong phú cho những ai 

nghiên cứu về văn hóa, giáo dục dưới triều Lê Sơ.  

Bên cạnh đó, một bộ sách khác - bộ sách Lê Quý Đôn tuyển tập (8 tập) [100; 101] 

được Nguyễn Khắc hiệu đính và chú thích đã mô tả khá đầy đủ quá trình hình thành phát 

triển của đất nước qua các thời kỳ. Các nội dung liên quan đến triều Lê Sơ chủ yếu tập 

trung ở tập 1 (Đại Việt thông sử) [100], tập 4 - 5 (Kiến văn tiểu lục) [101]. Đại Việt thông 

sử được Lê Quý Đôn hoàn thành khi mới 23 tuổi, viết về toàn bộ quá trình hình thành, 

phát triển cũng như thắng lợi của cuộc chiến tranh chống quân Minh xâm lược do Bình 

Định vương Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo, về tình hình đất nước thời Lê Sơ. Cuốn 

Kiến văn tiểu lục mô tả khá kỹ về  văn hóa, giáo dục, thi cử từ thế kỷ XVIII trở về trước, 

cung cấp cái nhìn khá toàn diện về văn hóa, giáo dục thời kỳ này. Lê Quý Đôn đã sử 

dụng một cách tích cực phương pháp điền dã để có được các tài liệu khảo sát thực địa và 

cho ra đời công trình hoàn toàn bằng những tài liệu khảo sát do chính ông thực hiện nên 
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những tri thức đó mang “hơi thở” của xã hội đương thời. Đây là một bộ sử có giá trị, 

chứa đựng nhiều tư liệu mà các bộ sử khác không có được; vì lẽ đó, nó có rất có ích cho 

các nhà nghiên cứu khi nghiên cứu các vấn đề của thời kỳ lịch sử hết sức đặc biệt này. 

Được xem là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam, Lịch triều hiến 

chương loại chí [12] do tác giả Phan Huy Chú soạn trong 10 năm (1809-1819) là  một 

kho tài liệu phong phú cho công tác nghiên cứu và xây dựng các môn khoa học xã hội. 

Bộ sách này đã tổng hợp những tài liệu trước thời Nguyễn về nhiều lĩnh vực của Việt 

Nam, trong đó có lĩnh vực văn hóa, giáo dục (mục Khoa mục chí, Văn tịch chí). Không 

chỉ tổng hợp, tác giả Phan Huy Chú còn có những nhận định và đưa ra các quan điểm 

độc lập của mình về một số lĩnh vực. Liên quan đến văn hóa, giáo dục thời kỳ Lê Sơ có 

cuốn Lê triều quan chế [107] – cuốn sách đề cập đến cơ cấu tổ chức trong bộ máy triều 

đình từ trung ương đến địa phương. Điểm đặc biệt của Lê triều quan chế là các định chế 

cấp bậc, phẩm hàm quan lại thời Lê Sơ và bộ máy quan lại liên quan đến lĩnh vực giáo 

dục được phân tích một cách hệ thống. 

Nhìn chung lại, những công trình nêu trên là những tài liệu tra cứu, đối chiếu 

chủ yếu được sử dụng trong luận án để làm rõ những vấn đề cần quan tâm như bối 

cảnh lịch sử, đời sống xã hội, những hoạt động của triều đình trong lĩnh vực văn hóa 

giáo dục, những thành tựu nổi bật cũng như những hạn chế liên quan đến văn hóa 

giáo dục…thời Lê Sơ. 

1.1.1.2.  Những công trình viết về lịch sử tư tưởng Nho giáo 

Nho giáo được xem là hệ tư tưởng chủ đạo vào thời kỳ Lê Sơ nên không khó 

hiểu khi nhiều nhà khoa học khi nghiên cứu thời kỳ này đều rất quan tâm đến mảng 

đề tài đó. Một trong những tác giả, tác phẩm tiêu biểu về vai trò của Nho giáo trong 

văn hóa giáo dục thời phong kiến nói chung cũng như thời Lê Sơ nói riêng phải kể 

đến là Trần Trọng Kim với cuốn Nho giáo [45]. Là một học giả danh tiếng, nhà giáo 

dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam…, ông viết nhiều cuốn 

sách về lịch sử, văn hóa như Việt Nam sử lược, Việt Nam văn phạm, Quan niệm về 

nhân sinh, Vũ trụ đại quan, Sơ học An nam sử lược, Nho giáo...; trong đó, cuốn Nho 

giáo được xem là một trong số không nhiều cuốn sách ra đời sớm nhất thời hiện đại 

nghiên cứu về Nho giáo Trung Hoa và tầm ảnh hưởng lớn lao của nó trong đời sống 
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văn hóa Việt Nam. Đây cũng là cuốn sách được Phan Khôi đánh giá rất cao, gọi đó 

công trình do Trần Trọng Kim “dùng thực lực và lắm công phu nghiên cứu mà soạn 

ra”, một cuốn sách “tường tận tinh tế” về Nho giáo mà “trong cõi Việt Nam ta từ 

xưa đến nay chưa hề có”, cho rằng đó là cuốn sách mà “mọi người Việt Nam đều 

nên đọc”[42]. Với mục đích “muốn vẽ cho đúng cái chân tướng của Nho giáo trải 

qua các thời đại” [45, tr.5], mặc dù tập trung chủ yếu vào nguồn gốc, nội dung của 

Nho giáo nói chung, song Trần Trọng Kim đã dành trọn vẹn Thiên XX để viết về 

Nho giáo ở Việt Nam. Trong Thiên này, ông đã phân tích sự mở mang Nho học ở 

Việt Nam, điểm các nhân vật Nho học và bình về vai trò của Nho giáo đối với đời 

sống xã hội Việt Nam. Liên quan đến thời kỳ Lê Sơ, dù không đề cập kỹ, song ông 

cũng đã vẽ nên những hình dung chung nhất về Nho học thời kỳ này, nhất là tác 

động của nó đối với giáo dục. 

Là một trong những nhà nghiên cứu lịch sử gạo cội của Việt Nam, tác giả 

Đào Duy Anh đã có một công trình được coi như kinh điển về văn hóa Việt Nam- 

đó là cuốn Việt Nam văn hóa sử cương [1], một công trình đặt nền móng cho sự 

hình thành ngành văn hóa học Việt Nam hiện đại. Đơn giản, dễ hiểu và chất lượng- 

đó là tất cả những gì có thể miêu tả một cách ngắn gọn về công trình này, dù ông 

luôn khiêm nhường gọi cuốn sách chỉ là tập hợp tư liệu một cách hệ thống cho 

những ai muốn “ôn lại cái vốn văn hóa nước nhà” [1, tr.7].  

với tư cách là một dân tộc với 

những đặc trưng văn hóa riêng. Nhận định về thái độ/cách thức các vương triều  

thời kỳ nhà Lê đối xử/ứng xử với Nho giáo, Đào Duy Anh đã khẳng định địa vị độc 

tôn của nó; đồng thời, nêu lên một quan điểm rất độc đáo: Chính vị thế độc tôn 

chuyên chế của Nho giáo đã khiến nó suy vi, cằn cỗi dần, không đủ sinh khí để 

chống chọi với tư tưởng Tây Âu [1, tr.244]. Điểm đóng góp quan trọng của tác giả 

Đào Duy Anh là ông đã dành khá nhiều tâm sức phân tích, luận giải và chỉ ra 

nguyên nhân những yếu kém của nền giáo dục phong kiến; theo đó, một trong 

những nguyên nhân cơ bản nhất là bởi “chế độ khoa cử và học thuyết Tống nho làm 

cho nó mất hết sinh khí mà phải còi lần” [1, tr. 272]. 
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Là một nhà báo, một học giả tham gia biên soạn nhiều bộ từ điển khác nhau, nhà 

nghiên cứu Quang Đạm đã  sớm quan tâm và nghiên cứu về Nho giáo, song phải đến 

năm 1994, tác phẩm Nho giáo xưa và nay [22]  của ông mới ra mắt bạn đọc. Cho đến 

nay, việc nghiên cứu Nho giáo, Nho học và ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị, văn 

hóa, xã hội ời sự và những tri 

thức có được về đề tài này là không hề nhỏ. Tuy nhiên, Quang Đạm, trong cách tiếp cận 

của mình, có sự khác biệt đáng kể so với những nhà nghiên cứu khác trong mục tiêu 

nhận thức ưu và nhược của Nho giáo. Quan điểm của ông là nhận chân những hạn chế 

của Nho giáo không phải để bài xích nó mà để loại trừ tận gốc một cách khách quan, 

khoa học những hậu quả cụ thể của nó trong hệ tư tưởng và cuộc sống; đồng thời, nhìn rõ 

những yếu tố tích cực của nó phải đi đôi với giữ gìn, phát huy những giá trị đó. Để đạt 

mục tiêu ấy, trong cuốn sách Nho giáo xưa và nay Quang Đạm đã có những kiến giải 

độc đáo, sâu sắc về một số luận điểm của Nho giáo như kiến giải về phạm trù “nước”, 

“gia”, “thiên hạ”….  

Về vai trò của Nho giáo đối với giáo dục, cuốn sách luận tương đối sâu về quan 

điểm và thái độ học tập, giảng dạy, mối quan hệ giữa việc học với tư, tập, hành và một số 

điểm lớn về phương châm, phương pháp trong giáo dục dưới tác động, ảnh hưởng của 

Nho giáo. Đặc biệt, trong chương X: “Con người Nho giáo thuở trước và con người Việt 

Nam ngày nay”, Quang Đạm đã chỉ ra những cống hiến và hạn chế chủ yếu của Nho giáo 

đối với giáo dục, đối với tổ chức đời sống xã hội, đề cập đến ảnh hưởng của Nho giáo đối 

với  hình thành hình mẫu con người Nho giáo ở Việt Nam trong diễn trình lịch sử. 

Là chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về nho giáo trong văn học Việt Nam và 

lịch sử tư tưởng, GS.Trần Đình Hượu có những đóng góp lớn và có nhiều phát hiện mới 

về lĩnh vực này. Ông là tác giả của nhiều bài viết về đề tài Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo 

và truyền thống văn hóa bản địa. Dù bàn đến những chủ đề được luận bàn, “cày xới” khá 

kỹ, dường như khó có thể có những đóng góp mới hơn thì ông vẫn có những quan điểm 

độc đáo khiến giới nghiên cứu phải bất ngờ. Ông khác với những tác giả khác ở chỗ 

không đi vào lối mòn chăm chăm làm mới đối tượng nghiên cứu, mà quan trọng hơn, 

theo như ông giải thích, thì phải có cái nhìn khoa học mới về nó, thấy được sự “vận 

hành” của nó trong thực tiễn,  phát hiện đích đáng bản chất cũng như những giá trị và 
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phản giá trị của nó, xác lập đúng đắn thái độ ứng xử đối với nó. Cuốn Đến hiện đại từ 

truyền thống [32] của ông chính là một minh chứng tiêu biểu cho những phân tích ở trên. 

Là tập hợp của những bài viết rải rác từ năm 1974 đến 1993 trực tiếp về hoặc 

liên quan đến Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Đến hiện đại từ truyền thống của Trần 

Đình Hượu phân tích mối quan hệ khăng khít giữa truyền thống và hiện đại, lý giải 

những vấn đề đương đại trên nền những yếu tố truyền thống. Để đạt mục tiêu đó, tác 

giả Trần Đình Hượu làm sáng tỏ nguồn gốc, nội dung và quá trình Nho giáo hóa xã hội 

Việt Nam phong kiến cũng như sự hiện diện của nó trong xã hội hiện đại. Cùng về đề 

tài Nho giáo, một công trình khác của ông là cuốn Nho giáo và văn học Việt Nam trung 

cận đại [33]. Với mục đích qua tìm hiểu văn chương nhà nho để khám phá Nho giáo 

trong tính tổng thể của nó, cuốn sách bắt đầu từ nghiên cứu Nguyễn Trãi bởi không chỉ 

ông là người viết nhiều tác phẩm đủ thể loại mà còn đến thời điểm  này Nho giáo mới 

được thể chế  hóa trong chính trị - xã hội và văn hóa Việt Nam một cách sâu sắc nhất. 

Bài “Nguyễn Trãi và Nho giáo”, “Nho giáo và văn học nghệ thuật”, “Về ảnh hưởng 

nhiều mặt của Nho giáo trong văn học Việt Nam trung cận đại”... đã làm sáng tỏ nhiều 

vấn đề liên quan đến định kiến về Nho giáo và đề cập đến tính tiếp biến đặc trưng của 

văn hóa Việt Nam khi vận dụng Nho giáo để chống quân xâm lược nhà Minh. Sau khi 

Trần Đình Hượu qua đời, cuốn Trần Đình Hượu tuyển tập – tập 1 [128] do tác giả Trần 

Ngọc Vương giới thiệu và tuyển chọn được xuất bản. Cuốn sách này tiếp tục có nhiều 

bài nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng của Nho giáo đối với nhiều mặt trong đời sống 

xã hội ở Việt Nam. Trong bài “Mấy ý kiến bàn về vấn đề nghiên cứu Nho giáo”, Trần 

Đình Hượu có lưu ý đến một số ngộ nhận khi nghiên cứu về Nho giáo như: “Người ta 

thường nói nhà nho thuộc giai cấp thống trị, lười lao động, ăn bám, bóc lột và quen 

hình dung họ theo kiểu giai cấp thống trị hám lợi, tàn ác. Thực ra nhà nho là người chủ 

trương sống thanh bạch, cần, kiệm, liêm, chính, không ích kỷ, vơ vét, tham lam...” 

[128, tr. 66]. Trong bài “Lê Thánh Tông và thời thịnh trị của Nho học”, tác giả đặt vấn 

đề về việc “tìm ra những việc làm của Lê Thánh Tông đối với Nho học không chỉ là để 

hiểu được chính Lê Thánh Tông mà còn hiểu được nội dung lịch sử của một thời đại...” 

[128, tr. 523]. Những bài nghiên cứu khác về Nho giáo như “Nho giáo với tư cách là 

một tôn giáo”, “Bàn về đặc điểm đặc thù của thời kỳ quá độ: Di hại của Nho giáo 
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trong xây dựng kinh tế”, “Gia đình truyền thống Việt Nam với ảnh hưởng của Nho 

giáo”, “Con người Việt Nam với truyền thống văn hóa Nho giáo”… cũng là những 

nghiên cứu có chiều sâu của Trần Đình Hượu về ảnh hưởng của Nho giáo đối với đời 

sống xã hội và nhất là văn hóa -giáo dục trên nhiều khía cạnh khác nhau.  

Một cuốn sách khác có đề cập đến Nho giáo là cuốn Bản sắc văn hóa Việt Nam 

[70] của tác giả Phan Ngọc. Trong chương VI “Khổng học, quan hệ của nó với thời đại 

mới”, tác giả đã tách Khổng giáo ra khỏi Nho giáo để trả lời câu hỏi: chúng ta có thể tiếp 

thu cái gì của Nho giáo và gạt bỏ cái gì? Chỉ ra những hiểu lầm về Khổng học, tác giả 

cũng đó luận bàn về những hạn chế của học thuyết này. Đóng góp quan trọng của Phan 

Ngọc trong việc làm rõ những chiều cạnh khác nhau của Khổng học chính là quan điểm: 

“Khổng học chỉ là một hệ tư tưởng của nền văn minh nông nghiệp ở mức độ thấp, lo bảo 

vệ một chế độ nông nghiệp tự túc, duy trì một xã hội ngưng trệ và lấy việc củng cố sự 

ngưng trệ làm thành lý tưởng của nó” [70, tr. 192]. 

Bàn về “Nho giáo ở Việt Nam các thế kỷ XV – XVII” (trong cuốn Văn học Việt 

nam, dòng riêng giữa nguồn chung [127], trên quan điểm: Nho giáo đi từ một học thuyết 

đạo đức đến một hệ tư tưởng và nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng nhất trong nền văn 

hóa của các quốc gia Đông, GS.TS. Trần Ngọc Vương đã đề cập đến những tiền đề cho 

sự “lên ngôi” của Nho giáo vào thời kỳ Lê Sơ. Tác giả Trần Ngọc Vương có cùng quan 

điểm với một số nhà nghiên cứu khi khẳng định vị trí độc tôn của Nho giáo dưới thời trị 

vì của vua Lê Thánh Tông. 

Khác với nhiều tác giả khác, bàn về Nho giáo (Tác phẩm, tập 1 [121]), nhà 

nghiên cứu Nguyễn Khắc Viện không đi vào những triết lý sâu xa trong học thuyết này 

mà đề cập đến hình thức biểu đạt của nó trong các mối quan hệ xã hội (người tiểu nông - 

quan lại; nho sĩ trong đời sống làng xã, nho sĩ -quan lại và nho sĩ bình dân, nho sĩ - tri 

thức hiện đại, nho sĩ - những người mác – xít..). Từ những mối quan hệ ấy, Nguyễn Khắc 

Viện chỉ ra mặt tích cực, tiêu cực của học thuyết vì như ông phân tích, thì “cuộc đấu 

tranh chống Nho giáo cũng như việc tiếp thu những khía cạnh tích cực, đối với chúng tôi, 

trước hết là một vấn đề thực tiễn, chứ không phải chỉ là một việc nghiên cứu sách vở đơn 

giản [121, tr. 486].  
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Tiếp tục làm đầy thêm những kiến thức về Khổng Tử và quá trình du nhập Nho 

giáo vào Việt Nam là công trình Đại cương lịch sử văn hoá Việt Nam (5 tập) [99] của tác 

giả Nguyễn Khắc Thuần. Là một nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm, ông có hai công 

trình đạt kỷ lục Việt Nam và các công trình do ông chủ biên hoặc là tác giả đều là những 

công trình được giới khoa học đánh giá cao. Ở tập 3 của cuốn Đại cương lịch sử văn hoá 

Việt Nam, khi đề cập đến sự truyền bá và tiếp nhận Nho giáo ở Việt Nam qua thời kỳ 

Bắc thuộc hay trong kỷ nguyên độc lập tự chủ, thống nhất (905 - 1527) hoặc trong thời 

kỳ nội chiến (1527 - 1801), Nguyễn Khắc Thuần đã bàn về sự tác động của Nho giáo đến 

nhận thức trong xã hội Đại Việt, trong đó có thời Lê Sơ. 

Năm 2002, Nguyễn Hoài Văn đã xuất bản công trình Tìm hiểu tư tưởng chính trị 

Nho giáo Việt Nam từ Lê Thánh Tông đến Minh Mệnh [112] trên cơ sở luận án tiến sĩ 

lịch sử với mục tiêu làm rõ vai trò của Nho giáo trong lĩnh vực chính trị –tư tưởng nói 

riêng, vai trò của Nho giáo nói chung ở Việt Nam; từ đó, giải bài toán “truyền thống- 

hiện đại”, Nguyễn Hoài Văn đã đi sâu phân tích những đóng góp của Lê Thánh Tông 

trong việc vận dụng, phát triển Nho giáo thành hệ tư tưởng chính trị chính thống. Đặc 

biệt, điểm nhấn của công trình ở chỗ Nguyễn Hoài Văn đã phân tích khá sâu cách thức  

Lê Thánh Tông Nho sử dụng Nho giáo trong cai trị đất nước, đào tạo và xây dựng đội 

ngũ quan lại. 

Ngoài những thể loại sách nghiên cứu chuyên sâu/chuyên khảo, phục vụ mục tiêu 

tra cứu có cuốn Bách khoa thư Văn hóa cổ điển Trung Quốc [67] của tác giả Nguyễn 

Tôn Nhan. Vì là sách dành để tra cứu nên tác giả tiếp cận Nho giáo theo cách thức đi từ 

sự hình thành, nội dung cốt lõi của học thuyết đến sự phát triển của nó sau này. Ngoài ra, 

sách cũng đề cập đến một số quan điểm về giáo dục của một số triết gia Trung Quốc 

dưới ảnh hưởng của Nho giáo, mà những quan điểm ấy có tác động nhất định đến giáo 

dục Việt Nam thời phong kiến. 

Nghiên cứu về Nho giáo từ khía cạnh đặc điểm, ảnh hưởng, tác động của Nho 

giáo đối với giáo dục còn có hàng loạt các nhà nghiên cứu như Phan Đại Doãn (“Một số 

đặc điểm Nho giáo Việt Nam” [17]); Nguyễn Đình Chú (“Hôm nay với Nho giáo” [11]); 

Lê Ngọc Anh (Về ảnh hưởng của Nho giáo ở Việt Nam” [3]); Vũ Duy Mền (“Vài nét về 
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giáo dục Nho học từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XX ở Việt Nam” [61])…. tiếp cận Nho giáo 

dưới nhiều góc độ khác nhau. Điểm chung của các công trình này là đều chú ý đến ảnh 

hưởng của Nho giáo trong đời sống xã hội ở Việt Nam nói chung và trong văn hóa -giáo 

dục nói riêng từ góc độ tổng quát hoặc cụ thể; từ đó, đặt ra yêu cầu bảo tồn những giá trị 

của Nho giáo trong văn hóa- giáo dục  thời kỳ hiện đại. 

Một cách tổng quát, những công trình nghiên cứu nói trên đã giúp chúng tôi có 

được một cách tiếp cận đa diện về Nho giáo, một học thuyết đã chiếm vị trí chủ đạo 

trong văn hóa -giáo dục thời Lê Sơ. Hiểu biết đúng về Nho giáo giúp nhận diện đúng bản 

chất của sự phát triển văn hóa - giáo dục thời kỳ này cũng như có được kiến giải xác 

đáng về những thành tựu, hạn chế của giáo dục thời Lê Sơ dưới tác động, ảnh hưởng của 

học thuyết này. 

1.1.2. Những công trình nghiên cứu về văn hóa-giáo dục  và văn hóa, giáo dục 

thời Lê Sơ 

1.1.2.1. Nhóm công trình liên quan đến văn hóa -giáo dục 

Các yếu tố truyền thống và sự hiện diện/tác động của nó đối với thời đại ngày nay 

luôn là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. 

Có cách tiếp cận toàn diện, trên quan điểm “không bao giờ có con người chung 

chung, trìu tượng, mà con người bao giờ cũng là con người cụ thể, sản phẩm tổng hợp của 

các điều kiện địa lý, môi trường kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa truyền thống cụ thể”, cuốn 

Phương sách dùng người của ông cha ta trong lịch sử [14] của tác giả Phan Hữu Dật (chủ 

biên) đã khái quát tương đối đầy đủ vai trò của người tài cũng như những kinh nghiệm, 

biện pháp thu hút, sử dụng hiền tài trong lịch sử Việt Nam, trong đó có thời Lê Sơ.  

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy những giá trị truyền thống trong 

đào tạo, phát triển nhân tài ở Việt Nam, cuốn Lược khảo về kinh nghiệm phát hiện, đào 

tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam (Phạm Hồng Tung chủ biên [111]) đã 

nhìn nhận và giải quyết vấn đề khá hệ thống trong chiều dài lịch sử từ thời dựng nước 

đến hiện đại. Đặc biệt, trong khi chú trọng làm rõ việc tuyển chọn và sử dụng nhân tài 

trong lịch sử Việt Nam, các tác giả đã nhìn nhận giáo dục Nho học như một yếu tố quan 

trọng trong việc hình thành tầng lớp tinh hoa bản địa. Việc  tuyển chọn và sử dụng nhân 
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tài thời Lê Sơ được 

. 

Cùng trong dòng mạch nghiên cứu về vấn đề đào tạo, sử dụng nhân tài với tư 

cách là mặt biểu hiện sinh động nhất của văn hóa giáo dục từng thời kỳ còn có cuốn 

Chính sách đào tạo sử dụng quan lại thời Lê Thánh Tông và công tác cán bộ hiện nay 

[114] của hai tác giả Nguyễn Hoài Văn và Đặng Duy Thìn. Tiếp cận chính sách sử dụng 

người tài thời Lê Thánh Tông trên phương diện tầm và mức độ ảnh hưởng đến thời kỳ 

hiện đại, công trình khảo khá kỹ về chính sách này để từ đó rút ra ý nghĩa và bài học lịch 

sử thông qua việc liên hệ với thực tiễn công tác đào tạo, sử dụng cán bộ hiện nay.  

Liên quan đến bài toán “truyền thống- hiện đại”, có khá nhiều tác giả quan tâm 

giải quyết qua một số bài viết như “Công cuộc cải tổ và xây dựng nhà nước pháp luật 

thời Lê Thánh Tông” [84] và “Lê Thánh Tông con người và sự nghiệp rạng rỡ một thời” 

[87] của tác giả Trương Hữu Quýnh, “Tuyển chọn và sử dụng quan lại ở nước ta thời kỳ 

trung đại” [13] của tác giả Đỗ Minh Cương, “Tuyển chọn quan lại dưới triều vua Lê 

Thánh Tông và vua Minh Mệnh: Di sản kế thừa và tham khảo” [41] của tác giả Bùi Huy 

Khiên… Những bài viết này nhấn mạnh đến việc sử dụng nhân tài thời Lê Sơ, đặc biệt là 

thời Lê Thánh Tông, xem đây là bài học lịch sử cần thiết cho bất kỳ một xã hội nào và 

trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. 

Cuốn Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam [106] của tác giả Dương Thiệu 

Tống có bàn đến những tinh hoa của nền văn hóa giáo dục truyền thống qua nghiên cứu 

các di sản văn hóa của dân tộc như trống đồng, câu đối, sự tích bánh trưng bánh dầy… 

và những vấn đề của nền giáo dục Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945, việc giảng 

dạy và học tập ở bậc Đại học, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của người thầy và nghiên 

cứu khoa học trong giáo dục. 

Quan tâm tới vấn đề đổi mới giáo dục là các tác giả Nguyễn Duy Bắc, Trần Hồng 

Quân, Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Hạc… Các nhà khoa học này có điểm chung là đều 

nhận thấy và chỉ ra sự cần thiết phải đổi mới giáo dục. Với bài viết Một số quan điểm đặt 

nền tảng cho triết lý giáo dục Việt Nam qua các cuộc cải cách, đổi mới giáo dục [7], tác 

giả Đặng Quốc Bảo đã tổng hợp, hệ thống những quan điểm chi phối để hình thành nên 
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triết lý -

thực tế chưa 

đúng hướng. 

Giáo dục con người hôm nay và ngày mai [25

–

. Bàn về đường lối đổi 

mới g

nước, tác giả 

: “nhân cách” – “chuẩn mực của 

xã hội”- “quyền phát triển của mỗi con người”. Trên một trục nhận thức như thế, 

GS.Phạm Minh Hạc đặt ra yêu cầu xây dựng hệ giá trị chung cho người Việt Nam trên 

nền tảng cả truyền thống và hiện đại. 

Đem đến cái nhìn toàn diện về văn hoá - giáo dục Việt Nam thời kỳ hiện tại, năm 

2011 tác giả Nguyễn Duy Bắc ra mắt bạn đọc Quyển sách Văn hoá giáo dục Việt Nam 

thời kỳ đổi mới [8]. Vừa bao quát, song cũng khá chi tiết, cuốn sách của Nguyễn Duy 

Bắc giới thiệu những vấn đề chung về văn hóa- giáo dục Việt Nam, định hướng chiến 

lược và giải pháp chủ yếu phát triển giáo dục, đào tạo hiện nay cũng như vấn đề quản lý 

nhà nước về giáo dục và xã hội hoá giáo dục. Giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống 

của dân tộc,  các vấn đề quan trọng của giáo dục Việt Nam hiện nay, Văn hoá giáo dục 

Việt Nam thời kỳ đổi mới là tài liệu cần thiết định hướng giúp tôi thực hiện tốt hơn đề tài 

của mình . 

Tiếp cận đổi mới giáo dục từ một địa bàn cụ thể, năng động trong phát triển là 

Thành phố Hồ Chí Minh, công trình Đổi mới giáo dục và hội nhập các nền giáo dục tiên 

tiến: Vấn đề nhìn từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh [62] của tác giả Huỳnh Công 

Minh có ưu điểm nổi bật là đầy ắp những tư liệu thực tiễn về giáo dục. Bên cạnh đó, nhìn 

nhận đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế từ những điểm chung và đặc t
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, cuốn sách đưa ra những 

phân tích, kiến nghị và chính sách xây dựng nền giáo dục tiên tiến của Việt Nam trong 

xu thế hội nhập quốc tế rất thiết thực. Đây là một công trình lựa chọn nghiên cứu trường 

hợp và đã khá thành công trong giải quyết các nội dung nghiên cứu trên sự lựa chọn đó. 

Là công trình dành cho việc tra cứu, cuốn Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam 

[40] của Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà giới thiệu những thông 

tin về tri thức văn hóa giáo dục của Việt Nam. Điểm mạnh của cuốn sách là nhiều thuật 

ngữ về văn hóa giáo dục được các tác giả giải thích cụ thể; đồng thời, danh sách những 

nhà khoa bảng thời phong kiến, các khoa thi Hội, thi Hương… được đề cập đến một 

cách khá hệ thống. Trong công trình, nhóm tác giả giành 25 trang (từ trang 27 đến trang 

52) giới thiệu, bình chú về các tiến sĩ thời Lê Sơ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám.  

1.1.2.2. Nhóm công trình liên quan đến văn hóa thời Lê Sơ 

Nằm trong seri sách kỷ niệm 15 năm thành lập Viện Chính trị học (12.1992 – 

12.2007), cuốn sách Sự phát triển của tư tưởng chính trị Việt Nam thế kỷ X - XV [113] 

của tác giả Nguyễn Hoài Văn góp thêm một cách nhìn và những tri thức mới về   ày cơ 

sở hình thành và quá trình phát triển của các tư tưởng chính trị Việt Nam trong lịch sử. 

Nằm trong mạch phân tích, làm rõ đặc điểm, nội dung và những biểu hiện cụ thể của tư 

tưởng chính trị Việt Nam, tác giả Nguyễn Hoài Văn đã chỉ ra những tác động và ảnh 

hưởng của nó trong đời sống chính trị của dân tộc Việt từ thế kỷ X đến thế kỷ XV; đồng 

thời làm rõ vị trí của Nho, Phật, Đạo và ảnh hưởng của "tam giáo đồng nguyên" đến hệ 

tư tưởng chính trị Việt Nam giai đoạn này. 

Viết khá kỹ về ảnh hưởng của Nho giáo trong hệ tư tưởng chính trị - xã hội thời 

kỳ nhà Lê là công trình Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam thời kỳ Lê - Nguyễn 

[82] của tác giả Lê Văn Quán. Tác giả đã dày công khảo cứu bối cảnh xã hội ra đời các 

học thuyết, lịch sử tư tưởng thời kỳ Lê - Nguyễn, phân tích những ảnh hưởng tích cực, 

tiêu cực của nó đến đời sống xã hội. Tác giả đã có những đóng góp quan trọng cho nhận 

thức về tư tưởng chính trị - xã hội thời kỳ này qua những lý giải về sự phát triển đến cực 

thịnh (thời kỳ của vua Lê Thánh Tông) và chỉ ra những hạn chế mà cũng chính từ đó dẫn 

đến sự suy vong của những triều đại kế tiếp của nhà Lê. 
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Triều đại Lê Sơ, nhất là thời vua Lê Thánh Tông là giai đoạn phát triển tiêu biểu 

trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Nhằm tôn vinh một vị vua anh minh, có nhiều đóng 

góp về mặt tư tưởng giáo dục cũng như trong thực tiễn cai trị đất nước, do đó đã có rất 

nhiều nghiên cứu về tư tưởng giáo dục đào tạo thời vua Lê Thánh Tông. Tại Hội thảo kỷ 

niệm 500 năm ngày mất của Lê Thánh Tông, cuốn kỷ yếu Lê Thánh Tông (1442 – 1497) 

– con người và sự nghiệp [110] có bài viết bàn về đường lối trị nước và các chính sách 

thời Lê Thánh Tông trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hoá – xã hội và an 

ninh - quốc phòng. Trong cuốn kỷ yếu có một số chuyên đề đáng chú ý như: Về đường 

lối trị nước của Lê Thánh Tông của Nguyễn Thừa Hỷ; Vua Lê Thánh Tông và pháp luật 

của Bùi Xuân Đính; Cải cách quan lại địa phương dưới thời Lê Thánh Tông của tác giả 

Nguyễn Hoàng Anh... 

GS. Insun Yu (Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc) là một trong những tác giả 

nước ngoài nghiên cứu khá sâu về văn hóa Việt Nam, nhất là về tôn giáo. Nhằm mục 

đích “tìm hiểu quá trình xác lập Nho giáo thành hệ tư tưởng mang tính chính trị cùng với 

sự thành lập triều Lê từ một xã hội mà cho đến khi đó Phật giáo vẫn đóng vai trò chủ 

đạo” [131, tr.18], trong bài “Sự thành lập triều Lê và sự xác lập lý luận Nho giáo - từ ý 

niệm Phật giáo đến ý niệm Nho giáo” [131, 132], GS. Insun Yu đã phân tích quá trình 

biến đổi của hệ tư tưởng thời Lý – Trần trên nền tảng Phật giáo sang thời Lê Sơ với sự 

lên ngôi của Nho giáo gắn với những chính sách quốc gia nâng đỡ Nho giáo. Insun Yu 

cũng chỉ ra một trong những yếu tố phản ánh hưng thịnh của Nho giáo thời Lê Sơ (và 

thậm chí là ở cả thời nhà Hồ) là việc xác lập vị trí quan trọng rồi vị trí độc tôn của Nho 

giáo luôn gắn với việc tăng cường quyền lực của các vị vua đầu triều. 

Hai bài viết về bối cảnh xã hội của thời Lê Sơ là “Thời Lê Sơ vào buổi suy 

tàn – bi kịch và hệ quả” [79] của tác giả Nguyễn Danh Phiệt và bài “Đại Việt trong 

bối cảnh lịch sử, chính trị Đông Á thế kỷ XV” [47,48] của tác giả Nguyễn Văn Kim 

đã đề cập đến không gian văn hóa của của xã hội lúc bấy giờ và đưa ra những lý 

giải về việc Nho giáo đã đạt đến đỉnh cao vào thời Lê Thánh Tông nhưng nhanh 

chóng trở nên suy tàn ngay sau đó. Tác giả Nguyễn Văn Kim còn có bài “Lê Thánh 

Tông - Cuộc đời và sự nghiệp qua nhận xét, đánh giá của một số nhà sử học nước 
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ngoài” [49, tr.25-38]- một công trình khảo cứu khá công phu và tổng hợp tương đối 

đầy đủ các nhận thức/quan điểm của các nhà sử học nước ngoài về một trong những 

nhân vật hết sức đặc biệt của lịch sử Việt Nam –Hoàng đế vĩ đại nhất của thời Hậu 

Lê. Những thu thập và phân tích, đánh giá các quan điểm của những học giả nước 

ngoài của tác giả Nguyễn Văn Kim không chỉ hết sức xác đáng, mà nó còn góp 

phần đưa ra một bức tranh tổng quát về vai trò, tầm ảnh hưởng của Lê Thánh Tông 

không chỉ với thời đại của ông mà còn đối với hậu thế. 

Cuốn Văn bia Lê Sơ tuyển tập [119] của Viện nghiên cứu Hán Nôm là tập hợp 

khá đầy đủ về văn bia Lê Sơ của V , Lai Châu…đến Thanh Hóa. 

Đây được xem là nguồn sử liệu trung thực ghi lại những sự kiện của một thời kỳ văn hóa 

Đại Việt, có tác dụng hỗ trợ/bổ trợ tốt cho người nghiên cứu trong việc chuẩn xác các sự 

kiện lịch sử nói chung, các sự kiện về văn hóa, giáo dục thời Lê Sơ nói riêng. 

1.1.2.3. Nhóm công trình liên quan đến giáo dục thời Lê Sơ 

Một trong những công trình nghiên cứu tiêu biểu có liên quan đến giáo dục, khoa 

cử thời Lê Sơ là cuốn Cuốn Lịch sử tư tưởng Việt Nam tập I [102] do tác giả Nguyễn Tài 

Thư chủ biên. Trong công trình này, các tác giả đã dành riêng một chương bàn về thế 

giới quan, tư tưởng chính trị - xã hội, giáo dục - đào tạo và đường lối trị nước của vua Lê 

Thánh Tông. Đóng góp quan trọng của các tác giả ở chương này là đã lý giải tương đối 

rõ và khá đầy đủ về mục tiêu, cơ chế vận hành giáo dục dưới thời trị vì của vua Lê Thánh 

Tông đặt nó trên nền tảng đường lối trị nước và nhìn nhận nhìn nền giáo dục này với tư 

cách là một yếu tố/một công cụ quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đời sống xã hội. 

Có mục đích làm sáng tỏ nội dung, phương pháp và kết quả đạt được trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo ở Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1945, trong cuốn Lịch sử giáo 

dục Việt Nam trước Cách mạng Tháng 8 - 1945 (do tác giả Nguyễn Đăng Tiến chủ biên) 

[91], các tác giả đã quan tâm đến giáo dục Nho học Việt Nam nhấn mạnh những đóng 

góp tích cực của nền giáo dục Nho học vào việc đào tạo đội ngũ quan lại cho các triều 

đại phong kiến dân tộc.  

Trong năm 1997, tác giả Đặng Kim Ngọc đã bảo vệ thành công Luận án Phó 

Tiến sĩ Khoa học Lịch sử với đề tài Chế độ đào tạo và tuyển dụng quan chức thời Lê Sơ 
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(1428-1527) [69], trong đó có một số kết quả nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

thời Lê Thánh Tông. 

Công trình nghiên cứu Quan niệm của Nho giáo về giáo dục con người [68] của 

hai tác giả Nguyễn Thị Nga và Hồ Trọng Hoài đã có sự phân tích, trình bày và đánh giá 

những tư tưởng cơ bản của Nho giáo về con người và đào tạo con người, từ đó phân tích 

những ảnh hưởng của Nho giáo đối với việc giáo dục con người Việt Nam trong lịch sử 

và trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam. Trong công trình này, hai 

tác giả chỉ đề cập đến tư tưởng giáo dục của Nho giáo và ảnh hưởng của Nho giáo nói 

chung mà chưa đi sâu phân tích tư tưởng giáo dục của Khổng Tử và ảnh hưởng của nó 

đối với con người Việt Nam hiện nay. 

Năm 1996, NCS. Nguyễn Văn Thịnh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngữ văn 

Bước đầu tìm hiểu văn chương khoa cử thời Lê Sơ [97]. Nhằm mục tiêu làm rõ

đưa văn chương vào khoa cử và văn chương khoa cử của chế độ khoa cử thời Lê Sơ, 

NCS. Nguyễn Văn Thịnh bảo đã bàn sâu đến tình hình giáo dục Nho học thời kỳ này và 

chỉ ra đặc điểm khoa cử trong nền giáo dục thời kỳ Lê Sơ. Phân tích chế độ khoa cử thời 

Lê Sơ như một điểm mấu chốt của giáo dục thời kỳ này, Nguyễn Văn Thịnh đánh giá 

cao chế độ khoa cử thời kỳ này, cho rằng đó là chế độ khoa cử khá hoàn thiện và trở 

thành mẫu mực cho các giai đoạn sau. 

 Cuốn Giáo dục Thăng Long – Hà Nội – quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định 

hướng phát triển [44] do tác giả Nguyễn Hải Kế chủ biên đã ít nhiều đề cập đến giáo dục 

thời Lê Sơ trên phương diện chỉ ra vai trò, mặt mạnh của giáo dục thời kỳ này; trên cơ sở 

đó đưa ra một số khuyến cáo cho phát triển giáo dục sau này. Bên cạnh đó, bài viết 

“Trách nhiệm xã hội của tri thức nho giáo Việt Nam xưa” [15] của hai tác giả Phạm Văn 

Đức, Nguyễn Tài Đông bàn sâu đến vai trò, tầm ảnh hưởng của Nho giáo trên nhiều lĩnh 

vực khác nhau, lấy đó làm cơ sở để luận về đến trách nhiệm xã hội, mối quan hệ giữa của 

người được đào tạo và xã hội, cũng như những đóng góp của họ trong sự phát triển 

chung của xã hội.  

Một số bài có liên quan khác như: “Bài văn khuyên chăm học của Lê Thánh 

Tông” [27] của tác giả Mai Xuân Hải; “Vài ý kiến về cải cách của Lê Thánh Tông” [16] 
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của tác giả Phan Đại Doãn; “Nho giáo với vấn đề phát triển kinh tế và hoàn thiện con 

người” [9] của tác giả Nguyễn Thanh Bình; “Khổng giáo với vấn đề hiện đại hoá xã hội” 

[89] của tác giả Lê Thanh Sinh…Những công trình này bàn đến sự góp mặt của những 

thành tố Nho giáo trong xã hội nói chung, trong giáo dục Việt Nam nói riêng; chỉ ra sự 

cần thiết cũng như những giải pháp phát huy những giá trị của Nho giáo đối với phát 

triển giáo dục đào tạo và xây dựng con người ở Việt Nam. Trong loạt công trình này, khi 

đề cập đến sự cần thiết phải giữ gìn, phát huy những mặt tích cực của Nho giáo trong 

giáo dục, nhiều tác giả đã có những luận chứng khá thuyết phục như Phan Đại Doãn, Lê 

Thanh Sinh… 

1.1.3. Kết quả nghiên cứu và những vấn đề luận án tập trung giải quyết  

1.1.3.1. Kết quả nghiên cứu 

Về cách tiếp cận và phương pháp: Với nhiều góc độ tiếp cận, đa dạng và phong 

phú, các tác giả đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau như lịch sử, logic, 

phân tích, tổng hợp, điền dã, liên ngành...Những cách tiếp cận này đã giúp nghiên cứu 

con đường, cách thức để có được bức tranh khá đầy đủ và rõ nét về bối cảnh xã hội, điều 

kiện lịch sử và những nguyên nhân dẫn đến việc Nho giáo dần thay thế Phật giáo để trở 

thành học thuyết chủ đạo chi phối mọi quan hệ trong đời sống xã hội thời Lê Sơ. Giáo 

dục thời Lê Sơ được biểu hiện với nhiều dạng thức như việc mở trường, thi cử, đào tạo 

và sử dụng người tài trong hệ thống quan lại triều đình hay đến những việc khác như mở 

hội Tao Đàn để khuyến khích sáng tác văn thơ đã được hiện ra tương đối rõ nét dưới các 

góc độ nghiên cứu sử học, chính trị học, văn học, triết học... Sự kết hợp nhuần nhuyễn 

các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành và liên ngành của các học giả đã 

góp phần đắc lực vào tái hiện phân tích những hiện tượng, những hoạt động trong giáo 

dục thời Lê Sơ mà kết quả đồng thời cũng là động lực của nó chính là những nhân cách 

văn hóa được kết tinh, hội tụ của một nền văn hóa giáo dục phát triển như Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn, Trình Thuấn Du, Lê Thánh Tông. 

Về tư liệu: Đóng góp nổi bật về mặt tư liệu của các công trình đi trước được 

thể hiện qua hệ thống những tư liệu phong phú theo nhiều cách tiếp cận theo những 

phương diện như lịch sử, tư tưởng, giáo dục, văn hóa... Với sự tham gia của nhiều 
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tác giả nghiên cứu thuộc nhiều chuyên ngành và lĩnh vực, về cơ bản các công trình 

đi trước đã cung cấp được một cách hệ thống những tư liệu có giá trị liên quan đến 

thời kỳ lịch sử, hệ tư tưởng, thiết chế - thể chế giáo dục, những thành tựu giáo dục 

nổi bật của thời kỳ Lê Sơ... Điều đó được thể hiện trong hệ thống các công trình của 

các tác giả và nhóm tác giả như: Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Phan 

Huy Chú, Lê Quý Đôn, Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh, Trần Đình Hượu, Quang 

Đạm, Phan Ngọc, Trần Ngọc Vương...   

Về nội dung: Các công trình nêu trên đã có những đóng góp nhất định qua việc 

chỉ ra trên phương diện tổng quát những đặc trưng của giáo dục thời kỳ Lê Sơ, những 

mặt tích cực, hạn chế của Nho giáo đối với văn hóa giáo dục thời kỳ này. Ngoài ra, 

các công trình nghiên cứu cũng chỉ ra được nguyên nhân dẫn đến những thành tựu 

đỉnh cao, cũng như những yếu tố căn bản dẫn đến sự nhanh chóng thoái trào của 

văn hóa -giáo dục những giai đoạn sau; qua đó cho thấy những nét nổi bật đồng thời 

cũng là sức mạnh của giáo dục thời kỳ này. Bên cạnh đó, nhiều công trình đã mô tả 

tương đối đầy đủ về các thành tố của giáo dục thời Lê Sơ như hệ thống trường lớp, 

chế độ khoa cử, các quan điểm mang tính nguyên lý nằm trong nền tảng giáo dục 

thời kỳ này. 

1.1.3.2. Những nội dung luận án tập trung giải quyết 

Xuất phát từ những mục đích nghiên cứu khác nhau nên mỗi công trình được 

khảo cứu đặt ra một trọng tâm nghiên cứu khác với những góc độ, phương pháp tiếp 

cận đa dạng, phong phú. Có thể thấy rằng, mảng được khắc họa tương đối rõ nét 

liên quan đến giáo dục thời Lê Sơ là về ảnh hưởng của Nho giáo đối với giáo dục 

thời kỳ này và đặc điểm, nội dung, vai trò của giáo dục với đời sống – xã hội của 

chính thời kỳ này cũng như những thời kỳ sau. Tuy nhiên, những nội dung kể trên 

thường được tiếp cận và giải quyết trên bình diện từng thành tố trong giáo dục thời 

Lê Sơ, mà chưa nghiên cứu, làm rõ đặc trưng, giá trị của giáo dục thời kỳ này như 

một chỉnh thể thống nhất và đặt trong mối liên hệ với những điều kiện kinh tế, chính 

trị - xã hội khác. Ở một số công trình có nêu lên bài học kinh nghiệm sau khi phân 

tích, đánh giá mối liên hệ giữa giáo dục của thời Lê Sơ với giáo dục hiện nay, song ít 
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chú ý làm rõ và lý giải căn nguyên của những vấn đề tồn tại. Nói cách khác là chưa chỉ ra 

được những vấn đề tiềm ẩn trong giáo dục Lê Sơ ngay cả khi văn hóa giáo dục đạt đến 

đỉnh cao vào thời Lê Thánh Tông. Đặc biệt, các công trình nêu trên chủ yếu tiếp cận giáo 

dục thời Lê Sơ dưới góc độ sử học, giáo dục học, chính trị học, văn học, triết học,  lịch sử 

tư tưởng…. Tiếp cận giáo dục thời Lê Sơ dưới góc độ văn hóa học, quả thật cho đến nay 

chưa có một công trình nào, nhất là lại nghiên cứu nền giáo dục này như một một chỉnh 

thể, bao gồm hệ tư tưởng và ý thức giáo dục, hệ thống giáo dục, các thiết chế giáo dục, 

triết lý giáo dục… và những di sản mà nó để lại cũng như những tác động, ảnh hưởng 

của nền giáo dục ấy đối với văn hóa – giáo dục của dân tộc 

Để tiếp tục góp phần vào việc nhìn nhận một cách đầy đủ diện mạo, đặc trưng 

giáo dục Lê Sơ, tổng kết những thành tựu, hạn chế của nó, nhận chân những giá trị đối 

với hiện tại, dưới góc độ văn hóa học, luận án sẽ tập trung nghiên cứu giáo dục thời Lê 

Sơ trong chỉnh thể nguyên hợp của nó, làm rõ mối quan hệ giữa các thành tố và từ đó tìm 

ra những nguyên nhân và hệ quả, rút kinh nghiệm cho việc xây dựng giáo dục Việt Nam 

trong bối cảnh hiện nay. 

1.2. Cơ sở lý luận của luận án 

1.2.1. Cơ sở lý thuyết và quan điểm tiếp cận 

* Lý thuyết được lựa chọn 

Lý thuyết cấu trúc - chức năng, mà đại diện tiêu biểu của lý thuyết này là ba học 

giả là Bronislaw Malinowski, Claude Lévi-Strauss và Robert K.Merton. 

Bronislaw Malinowski (1884-1942) là nhà nhân học Anh gốc Ba Lan, mang quốc 

tịch Áo, là một trong những nhà nhân học nổi tiếng nhất của thế kỷ XX và là tác giả của 

thuyết chức năng luận.  

Theo Malinowski, để có thể nghiên cứu xã hội loài người một cách khách quan, 

cần quan sát trực tiếp các nền văn hóa ở hiện tại, không cần truy ngược về nguồn gốc; 

mỗi nền văn hóa hình thành một hệ thống cân bằng theo chức năng, trong đó các yếu tố 

phụ thuộc lẫn nhau, nên cần  loại trừ việc nghiên cứu riêng rẽ. Văn hóa biến đổi chủ yếu 

đến từ bên ngoài, do sự giao tiếp văn hóa; chức năng và phương thức hoạt động của mỗi 
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thể chế mang tính văn hóa riêng nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người. Do đó, các yếu 

tố cấu thành một nền văn hóa có chức năng thỏa mãn nhu cầu chủ yếu của con người. 

Đóng góp quan trọng của Malinowski là ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phân 

tích thiết chế và đưa ra một khung phân tích thiết chế mà ngày nay vẫn có thể ứng dụng. 

Theo ông, thiết chế là những cách thức chung và tương đối ổn định để tổ chức các hoạt 

động của con người trong xã hội nhằm đáp ứng hay thoả mãn những nhu cầu hay yêu 

cầu cơ bản của xã hội. Những đặc trưng chung nhất của mọi thiết chế bao gồm: Điều lệ 

(charter), con người tham gia, chuẩn mực, cơ sở vật chất, hoạt động, chức năng. Phân 

tích thiết chế là phân tích sáu khía cạnh đó trong sự vận hành của chúng (cấu trúc và quá 

trình). Đối với Malinowski, ở cấp độ cấu trúc (xã hội) có 4 yêu cầu cơ bản mang tính phổ 

quát: 1-Sản xuất và phân phối vật phẩm tiêu dùng; 2- Kiểm soát và điều chỉnh hành vi; 3- 

Giáo dục (xã hội hóa); 4- Tổ chức và điều hành các quan hệ quyền lực. Những yêu cầu 

này được đáp ứng bởi những thiết chế tương ứng. Để nắm vững đặc điểm, bản chất, đặc 

trưng của một nên văn hóa nào đó, không thể bỏ qua giai đoạn tìm hiểu/phân tích các 

thiết chế mà trong đó cái văn hóa ấy tồn tại, vận động, phát triển. Nói cách khác, chức 

năng luận không được nhìn nhận các vấn đề về văn hóa cũng như các sự kiện xã hội của 

một hệ thống là những gì tất yếu không tránh khỏi về mặt chức năng, mà  nó phải tìm 

hiểu được một loạt những lựa chọn chức năng tiềm tàng, vì sao trong một loạt khả năng 

như thế cái lựa chọn hiện tại đã được thực hiện, điều đó là do những bối cảnh và giới hạn 

cấu trúc nào. Theo Malinowski, sự khác nhau giữa các nền văn hóa chính là ở cách thức 

làm thỏa mãn các nhu cầu đó. Với Malinowski, khái niệm chức năng, giống như một 

công cụ để khám phá và giải thích các hiện tượng văn hóa cụ thể. Ông cho rằng, văn hóa 

là tổng thể những đáp ứng đối với các nhu cầu sống cơ bản và nhu cầu sản xuất của con 

người, trong đó bao gồm từ những dụng cụ nhà bếp và những sản vật tiêu dùng đến 

những pháp điền tổ chức việc nhóm họp xã hội, từ những tư tưởng và nghệ thuật đến 

những tín ngưỡng phong tục, đạo đức… Đó là một hệ thống cân bằng, trong đó mỗi yếu 

tố hoặc bộ phận đều thực hiện chức năng của nó. Trong cái chỉnh thể đó, nếu triệt tiêu đi 

bất cứ một yếu tố nào (như cấm đoán một nghi lễ hay một chuẩn mực đạo đức) thì toàn 

bộ hệ thống xã hội sẽ không vận hành được, nó sẽ bị suy thoái và hủy diệt. Nói cách 
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khác, mỗi yếu tố hay thể chế xã hội đều tạo ra sự thống nhất chức năng với các yếu tố 

hay thể chế khác và như vậy chúng đều có những đóng góp nhất định vào sự tồn tại của 

nền văn hóa mà chúng xuất hiện. Chính vì lý do đó, ông chủ trương xã hội nào cũng cần 

phải được bảo tồn và mở rộng các yếu tố của hệ thống với các chức năng cụ thể của 

chúng, bởi mỗi chức năng như thế đều nhằm thỏa mãn một nhu cầu cụ thể của con 

người. Từ cách nhìn trên đây, Malinowski kịch liệt phê phán việc nghiên cứu một cách 

cô lập các hiện tượng riêng lẻ của văn hóa như những yếu tố chết cứng, không có sự gắn 

bó với nhau. 

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) là nhà nhân chủng học và dân tộc học, triết gia 

người Pháp, người đưa ra thuyết cấu trúc luận - vốn là thuyết được áp dụng vào việc 

phân tích các hệ thống văn hóa (các hệ thống quan hệ họ hàng và các hệ thống huyền 

thoại) dựa vào các quan hệ cấu trúc giữa các yếu tố của chúng. Ông là người có ảnh 

hưởng lớn lên các ngành khoa học xã hội và nhân văn thế giới trong nửa sau của thế kỷ 

XX. Tự thừa nhận chịu ảnh hưởng của Montaigne, Jean-Jacques Rousseau, Marx, Freud 

và nhất là Roman Jacobson,  Claude Lévi-Strauss cho rằng, mọi văn hóa đều có thể xem 

là toàn thể các hệ thống biểu trưng được đặt lên hàng đầu gồm ngôn ngữ, quy tắc hôn 

nhân, quan hệ kinh tế, nghệ thuật, khoa học, tôn giáo... Tất cả các hệ thống này đều nhằm 

diễn tả một số phương diện hiện thực của tự nhiên và xã hội. Thuyết cấu trúc của Claude 

Lévi-Strauss là một nỗ lực rút gọn một lượng khổng lồ các thông tin về các hệ thống văn 

hóa vào các quan hệ hình thức giữa các yếu tố của chúng. Ông xem các nền văn hóa như 

là các hệ thống giao tiếp và tiến hành xây dựng các mô hình dựa trên ngôn ngữ học cấu 

trúc, lý thuyết thông tin để giải thích chúng. Cấu trúc của Lévi-Strauss hoàn toàn khác 

biệt với cấu trúc luận của Radicff-Brown. Radicff-Brown quan niệm cấu trúc trong  

phạm vi bối cảnh xã hội, tức là một tập hợp các thiết chế và các hình thức tổ chức bảo 

tồn và duy trì sự ổn định xã hội. Tổ chức đời sống xã hội phụ thuộc vào một  nền văn hóa 

và đòi hỏi thực hiện các quy ước xã hội. Trong các điều kiện chung về chức năng của đời 

sống xã hội, có thể tìm gặp các quy ước phổ biến vốn là các nguyên tắc cần thiết của mọi 

đời sống xã hội. Lý thuyết của Claude Lévi-Strauss về văn hóa dựa vào tâm lý học, 

nhưng khác với Sigmund Freud, ông không tin rằng cái cấu trúc tâm lý học là cái quy 
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định văn hóa. Thay vào đó, Claude Lévi-Strauss khẳng định rằng những quá trình lôgic 

làm cơ sở cho việc cấu trúc toàn bộ tư duy con người vận hành trong những ngữ cảnh 

văn hóa khác nhau. Trên cơ sở đó, các hiện tượng văn hóa không mang tính đồng nhất, 

mà chúng trở thành những sản phẩm của một khuôn mẫu tư duy phổ quát làm cơ sở. 

Trong nhận thức của Claude Lévi-Strauss, văn hóa cũng như ngôn ngữ, về cơ bản là một 

tập hợp các biểu trưng có tính chất võ đoán; do đó, ông không quan tâm đến nghĩa riêng 

biệt của các biểu trưng đến mức giống như nhà ngôn ngữ học quan tâm đến những âm vị 

của một ngôn ngữ. Ông chú ý đến việc tạo khuôn mẫu cho các yếu tố, tức phương cách 

mà các yếu tố văn hóa quan hệ với nhau để tạo thành hệ thống tổng thể. 

Robert K.Merton (1910 - 2003) là nhà xã hội học nổi tiếng người Mỹ với lý 

thuyết cấu trúc - chức năng. Không tán thành với thuyết khuếch tán văn hóa, nhất là 

thuyết tiến hóa về văn hóa ở cuối thế kỷ XIX - một học thuyết nhấn mạnh đến sự thống 

nhất của loài người và sự đồng nhất trong phát triển văn hóa, quan điểm chức năng của 

Robert  K.Merton coi trọng sự khác biệt về văn hóa và cho rằng nhờ có sự khác biệt này 

mà từng bộ phận của xã hội cũng như các xã hội có thể nương tựa lẫn nhau và bổ sung 

cho nhau để vận hành trong thế cân bằng và ổn định. Robert K.Merton nhấn mạnh rằng, 

giống như các bộ phận khác nhau trong cơ thể con người, mỗi thiết chế xã hội như nhà 

nước, tôn giáo, gia đình, trường học… đều giữ những chức năng khác nhau, song lại 

luôn có sự liên hệ mật thiết với nhau theo cơ chế phân công - hợp tác và chính điều này 

tạo cho xã hội sự cân bằng trong vận động. Với những tiền đề xuất phát đó, thuyết chức 

năng không chỉ định hướng vào việc giải thích, mà còn xác định cần nghiên cứu văn hóa 

- xã hội của mỗi dân tộc như là một chỉnh thể thống nhất. 

Theo lý thuyết cấu trúc - chức năng của  Robert K.Merton, văn hóa được coi như 

hệ thống hợp nhất cao và tương đối ổn định qua thời gian; trong đó, mỗi yếu tố hay đặc 

điểm văn hóa được hiểu theo nghĩa sự đóng góp chức năng đối với hoạt động và duy trì 

văn hóa nói chung. Lý thuyết Robert K.Merton đề cập sâu đến tính ổn định của văn hóa và 

coi giá trị là nền tảng của hệ thống văn hóa. Do vậy, hệ thống văn hóa phải sắp xếp để có 

thể đáp ứng nhu cầu của con người và vì thế phải có nhiều điểm chung dẫn đến tính phổ 

biến văn hóa. Khái niệm cấu trúc chỉ sự vật hiện tượng mà các yếu tố có quan hệ chặt chẽ 
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cấu thành một chỉnh thể; do đó, cấu trúc của văn hóa không phải là tập hợp rời  rạc của các 

hiện tượng văn hóa, mà là tập hợp các yếu tố có mối quan hệ mật thiết để cấu thành một 

chỉnh thể. Mỗi cấu trúc có một chức năng nhất định, khi cấu trúc thay đổi thì các thành tố 

cấu thành cũng vì thế mà thay đổi chức năng cho phù hợp với cấu trúc đó. Con người có 

hai loại nhu cầu cơ bản là nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần, do vậy, con người cũng có 

hai loại hoạt động cơ bản là sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần; từ đó, văn hóa như một 

hệ thống thường được chia làm hai dạng: văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. 

Ngoài lý thuyết cấu trúc- chức năng, nghiên cứu giáo dục triều Lê Sơ dưới góc 

nhìn văn hóa, luận án còn dựa trên lý thuyết hệ thống. Lý thuyết hệ thống được đề xướng 

năm 1940 bởi nhà sinh học người Áo Ludwig von Bertalanffy (Lý thuyết những hệ 

thống Chung – General Systems Theory, 1968). Từ lĩnh vực sinh học, các nguyên tắc 

của lý thuyết này được chuyển sang việc giải quyết những vấn khác của đời sống gồm cả 

khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội.  

Hệ thống là một tập hợp các thành tố được sắp xếp có trật tự và liên hệ với nhau 

để hoạt động thống nhất. Hệ thống được hiểu không phải là tập hợp giản đơn các yếu tố. 

Sự liên kết và tương tác theo chiều sâu giữa các yếu tố tạo nên tính trội và tính nhất thể 

hóa, nghĩa là tạo ra cái mới. 

Lý thuyết này cho rằng các sự vật, hiện tượng luôn tồn tại trong mối liên hệ qua 

lại với nhau, luôn có sự tác động qua lại và chi phối lẫn nhau. Sự tác động giữa các sự vật 

bao giờ cũng mang tính đối ngẫu, tính nhân quả. Quá trình phát triển được tạo thành từ 

sự tác động của một hệ thống yếu tố, các mối quan hệ tương hỗ, đan xen nhiều chiều và 

phụ thuộc lẫn nhau.  

Lý thuyết này còn chỉ ra động lực chủ yếu quyết định sự phát triển của các hệ 

thống nằm bên trong hệ thống, do phần điều khiển của sự vật quyết định. Và để phát 

triển, cần phải có một môi trường thuận lợi, hay môi trường đó là dưỡng khí cho sự sáng 

tạo, là chất keo bền chặt cho sự đồng cảm, đoàn kết và thống nhất.  

Nghiên cứu giáo dục triều Lê Sơ dưới góc nhìn văn hóa, luận án còn dựa trên lý 

thuyết về giá trị. Giá trị với tư cách là một khái niệm chính xác lúc đầu được sử dụng 

trong lĩnh vực kinh tế theo những nghĩa hẹp mang tính kỹ thuật khác nhau. Vào 

khoảng cuối ba thập kỷ vừa qua, khái niệm giá trị mới được sử dụng rộng rãi trong 
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các ngành khoa học xã hội khác Như vậy, giá trị là một khái niệm được sử dụng 

trong nhiều khoa học khác nhau bao gồm cả khoa học tự nhiên hay khoa học xã 

hội nhân văn. Đến thế kỷ XIX, “giá trị” được đề cập một cách đầy đủ hơn bởi các 

nhà giá trị học như Lốtxơ, Nitzch, Hácman, Điuây. Vào giữa thế kỷ XIX, lần đầu 

tiên, Lốtxơ đưa ra học thuyết về “giá trị” tương đối đầy đủ. Lốtxơ cố gắng luận 

chứng cho tính chân lý của nhận thức dựa trên khái niệm “giá trị khách quan” của 

chân lý logic và chân lý toán học. “Giá trị” được dùng theo nghĩa của Triết học 

văn hóa phải kể đến quan điểm của nhà nhân học Hoa Kỳ Clyde Kluckholn. Theo 

quan điểm của Clyde Kluckholn thì “giá trị mang trong bản thân nó những quan 

niệm bộc lộ hay thầm kín về cái ao ước riêng của một cá nhân hay một nhóm 

người. Những quan niệm ấy chi phối sự lựa chọn các phương thức, phương tiện và 

mục đích có tính khả thi của hành động” [136, p.36]. Ngoài ra, theo cách giải thích 

của nhiều từ điển, “giá trị” được dùng chỉ phẩm chất tốt hay xấu, tác dụng lớn hay 

nhỏ của một sự vật, hiện tượng hay một con người, làm cho sự vật đó trở nên có 

ích, đáng quí, có ý nghĩa đối với con người và xã hội”. Những trình bày trên đây 

cho thấy giá trị là một lĩnh vực rất phức tạp. Theo cách hiểu chung nhất khi nói 

đến giá trị là nói đến giá trị vật chất và giá trị tinh thần; đồng thời, nói đến quan hệ 

giữa khách thể và chủ thể. Nói cách khác, không phải chỉ bản thân các hiện tượng 

tự nhiên là giá trị, mà hiện tượng tự nhiên chỉ trở thành giá trị khi nó được đặt 

trong mối quan hệ thực tiễn với con người, xã hội. Giá trị là một một phạm trù chỉ 

ý nghĩa của các hiện tượng vật chất và tinh thần được cộng đồng quan tâm thừa 

nhận trên cơ sở thoả mãn nhu cầu/lợi ích nhất định. Liên quan đến văn hóa, không 

phải mọi cái do con người sáng tạo ra đều là văn hoá, mà chỉ có những gì có giá trị 

mới thuộc về văn hoá. Văn hoá chứa cái đẹp, chứa các giá trị, là thước đo mức 

độ nhân bản của xã hội và con người. Giá trị phụ thuộc vào không gian và thời gian. 

Tính tương đối của khái niệm “giá trị” đòi hỏi ta khi xem xét một sự vật, hiện 

tượng, hoạt động… phải luôn đặt nó vào bối cảnh “không gian - thời gian”. Tính giá 

trị cho phép phân biệt văn hoá với hậu quả của nó hoặc những hiện tượng phi văn 

hóa, phản văn hoá; loại ra những cách hiểu quá rộng, qui về văn hoá mọi hoạt động 

của con người. 



34 
 

* Vận dụng lý thuyết 

Áp dụng lý thuyết cấu trúc- chức năng vào giải quyết những nội dung nghiên cứu 

của Luận án, tác giả đặt đối tượng nghiên cứu (giáo dục thời Lê Sơ dưới góc nhìn văn 

hóa) trong các mối liên hệ, bởi vì đối tượng nghiên cứu có chức năng nhất định. Giáo 

dục thời Lê Sơ được nhìn nhận như một bộ phận trong một chỉnh thể thống nhất văn hóa 

nói riêng, –  nói chung. Các biểu hiện/thành tố của giáo dục 

thời Lê Sơ có vị trí, chức năng nhất định nhưng có mối liên hệ thống nhất và tồn tại trong 

một chỉnh thể của giáo dục thời kỳ này. Bên cạnh đó, tác giả luận án còn nghiên cứu giáo 

dục thời Lê Sơ như một chỉnh thể thống nhất; đồng thời, chia tách chỉnh thể đó (giáo dục 

thời Lê Sơ) thành ra các bộ phận, các yếu tố và vạch ra những mối quan hệ phụ thuộc lẫn 

nhau giữa chúng. Ở đây, mỗi yếu tố/bộ phận cấu thành (hệ tư tưởng giáo dục, thể chế 

giáo dục, nội dung giáo dục, mục tiêu giáo dục…) đều có một chức năng nhất định, mỗi 

yếu tố riêng lẻ vừa là chính nó, vừa như một khâu, một mắt xích, mà nếu thiếu chúng thì 

giáo dục thời kỳ này không thể tồn tại như một chỉnh thể; đồng thời, các thành tố cấu 

thành giáo dục thời Lê Sơ trước đây có chức năng phù hợp đời sống xã hội đó. Bên cạnh 

đó, trong suốt thời gian tồn tại, phát triển (1428 – 1527), giáo dục thời Lê Sơ không thể 

tránh khỏi sự thay đổi trong cấu trúc tổng thể và khi đó nội dung, vị trí của các thành tố 

giáo dục thời kỳ này cũng có những thay đổi, biến động. 

Áp dụng lý thuyết cấu trúc- chức năng để nghiên cứu, làm rõ, nhận thức những 

vấn đề thuộc về hoặc liên quan đến giáo dục thời Lê Sơ như một bộ phận trong cái tổng 

thể của nền văn hóa, luận án còn làm rõ những giá trị quan trọng

thời kỳ này cũng như mãi về sau này và thậm chí cả ở hiện tại. Đó cũng là nền tảng quan 

trọng để đúc rút, nêu những kiến nghị/khuyến nghị bảo tồn những giá trị của nó qua việc 

phát huy những giá trị đó ở giáo dục hiện tại. 

Dựa trên lý thuyết hệ thống để nghiên cứu giáo dục thời Lê Sơ là nhận thức/chỉ ra 

diện mạo của nền giáo dục Lê Sơ được tạo thành nhờ hệ thống các yếu tố như hệ tư 

tưởng giáo dục, thể chế giáo dục, hệ thống trường học, nội dung và quy định trong học 

tập và thi cử. Nền giáo dục thời kỳ này với những thành tựu đáng ghi nhận đã có những 
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tác động, ảnh hưởng sâu sắc lên mọi mặt của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, khoa 

học và nghệ thuật. Không chỉ có vậy, giáo dục triều Lê Sơ không thuần túy tự nhiên có 

được mà nó là sản phẩm của con người, được hội tụ hình thành từ trước và phát triển 

chính trong bối cảnh lịch sử trong giai đoạn này. Do đó, với tư cách là sản phẩm của 

chính con người lịch sử nên nền giáo dục thời Lê Sơ lấy con người là mục tiêu, là nội 

dung và phương thức hoạt động và luôn hướng đến con người, hay được xem là động lực 

để hướng đến sự phát triển. 

Xem giáo dục triều Lê Sơ như một thực thể văn hóa có nghĩa là giáo dục thời kỳ 

này có một cấu trúc với các thành tố quan hệ gắn kết chặt  chẽ với nhau, vừa là tiền đề 

nhưng đồng thời là điều kiện tồn tại của nhau. Tuy là tồn tại độc lập nhưng không phải là 

sẵn có mà thông qua hoạt động tích cực của chủ thể nền giáo dục và đối tượng tiếp nhận; 

đồng thời, thực thể văn hóa này chịu sự tác động của chiều không gian, thời gian và cả 

những điều kiện kinh tế, xã hội … 

Áp dụng lý thuyết giá trị với tính tương đối của nó có thể phân biệt các giá trị 

theo thời gian của giáo dục thời Lê Sơ, có được cái nhìn biện chứng và khách quan 

trong đánh giá giá trị nền giáo dục này, tránh những xu hướng cực đoan hoặc tuyệt 

đối hóa– phủ nhận sạch trơn hoặc đẩy nó lên trên mức thực tế.  

1.2.2. Một số khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong Luận án 

1.2.1.1. Giáo dục 

Theo quan niệm của phương Đông thì giáo dục được hợp thành bởi hai từ 

“giáo” và “dục”, trong đó từ “giáo” nghĩa là dạy, là sự rèn luyện về đường tinh thần 

nhằm phát triển tri thức và huấn luyện tình cảm đạo đức. “Dục” nghĩa là nuôi nấng, 

săn sóc về mặt thể chất. Vậy giáo dục là một sự đào luyện con người về cả ba 

phương diện trí tuệ, tình cảm và thể chất. Theo quan niệm của phương Tây, danh từ 

“Education – giáo dục” có gốc từ Educare của tiếng Latin, trong đó động từ 

Educare là dẫn dắt, hướng dẫn để làm khơi gợi những khả năng tiềm ẩn.  

Giáo dục có thể được tiến hành trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Giáo 

dục không chỉ hạn chế ở dạy học, mà vượt xa khỏi phạm vi dạy học. Giáo dục có hai 

nghĩa: Thứ nhất, giáo dục là một hiện tượng khách quan; thứ hai, công tác giáo dục 
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được tổ chức theo cách riêng. Trên phương diện thứ nhất: 1- Mỗi thế hệ mới khi bước 

vào cuộc sống đều phải tiếp xúc với hệ thống các quan hệ xã hội, tư tưởng và kinh tế 

nhất định, đang tồn tại sẵn, độc lập với thế hệ đó; 2- Các quan hệ xã hội đó quyết định 

tính chất và điều kiện chung của sự hoạt động của thế hệ mới, bằng vô số những tác 

động vô hình; 3- Tất cả những tác động đó chính là quá trình giáo dục đang diễn ra 

một cách khách quan. Trên phương diện thứ hai, giáo dục được tổ chức theo cách 

riêng là: 1- Hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh 

thần, thể chất của một đối tượng nhất định; 2- Làm cho đối tượng ấy dần dần có được 

những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đặt ra [76, tr. 734].  

Trước đây, người Trung Hoa và cả người Việt Nam đều quen dùng các từ 

tương đương như “huấn hối”, “giáo huấn”, “giáo hóa”, “dưỡng dục”… - những từ 

đó mang ý nghĩa là nuôi nấng dạy dỗ, chỉ bảo, truyền dạy, dạy bảo và mở mang 

văn hóa… Sau này, khi quá trình giao thương và hội nhập văn hóa phát triển thì 

khái niệm “giáo dục” mới được sử dụng rộng rãi, mang ý nghĩa nói đến việc dạy, 

việc truyền thụ kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức của người dạy cho người học. 

Tuy nhiên, để tìm ra một định nghĩa cụ thể thì cho đến nay nội hàm khái niệm 

“giáo dục” vẫn chưa  tìm được sự nhất trí/đồng thuận của các nhà giáo dục. Ngày 

nay, nhiều người hiểu giáo dục theo nghĩa chung là hình thức học tập ; theo đó, 

kiến thức, kỹ năng, và thói quen của một nhóm người được trao truyền từ thế hệ 

này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu. Giáo dục 

thường diễn ra dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng cũng có thể thông qua 

tự học. Bất cứ trải nghiệm nào có ảnh hưởng đáng kể lên cách mà người ta suy 

nghĩ, cảm nhận, hay hành động đều có thể được xem là có tính giáo dục. Một số 

công trình nghiên cứu, từ điển định nghĩa về giáo dục như sau: “Giáo dục là một 

quá trình xã hội được tổ chức một cách có ý thức, có kế hoạch hướng vào việc 

truyền đạt và tiếp thu những kinh nghiệm xã hội vào việc xây dựng và phát triển 

những nhân cách” [72, tr.13]. 

Nhìn chung, trong quan niệm ban đầu về giáo dục thì cả phương Đông và 

phương Tây đều lấy con người làm đối tượng và nhằm phát triển ba phương diện trí 
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tuệ, tình cảm và thể chất. Giáo dục là quá trình đào tạo con người một cách có mục 

đích, nhằm chuẩn bị cho con người tham gia đời sống xã hội, tham gia lao động sản 

xuất, nó được thực hiện bằng cách tổ chức việc truyền thụ và lĩnh hội những kinh 

nghiệm lịch sử - xã hội của loài người. Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc trưng 

của xã hội loài người, nảy sinh cùng với xã hội loài người, trở thành một chức năng 

sinh hoạt không thể thiếu và không bao giờ mất đi ở mọi giai đoạn phát triển của xã 

hội. Giáo dục là một bộ phận của quá trình tái sản xuất mở rộng sức lao động xã 

hội, một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển về mọi mặt. 

Giáo dục mang tính lịch sử cụ thể, tính chất, mục đích, nhiệm vụ, nội dung, phương 

pháp và tổ chức. Giáo dục biến đổi theo các giai đoạn phát triển của xã hội theo các 

chế độ chính trị - kinh tế của xã hội [77]. 

Việc học diễn ra trong nhà trường hoặc trong môi trường giống như trường 

học (giáo dục chính quy) hoặc ở khắp nơi trên thế giới; việc truyền bá các giá trị và 

tri thức tĩnh lũy được của một xã hội. Trong các nền văn hóa đang phát triển thường 

ít có giáo dục chính quy; trẻ em học từ các hoạt động và môi trường xung quanh, 

còn người lớn quanh các em đóng vai trò thầy giáo. Trong các xã hội phức tạp có 

nhiều tri thức hơn để truyền lại, cần các giải pháp truyền thụ chọn lọc và hữu hiệu 

hơn, đó là nhà trường và nhà giáo. Nội dung giáo dục chính quy, thời lượng và 

người học đều có sự khác biệt lớn từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác, thời 

đại này sang thời đại khác [78, tr. 1066 – 1067]. 

Tóm lại, trong luận án, giáo dục được hiểu là hoạt động xuất hiện từ chính 

nhu cầu của xã hội loài người, lúc đầu là tự phát, trải qua một quá trình phát triển 

trở thành tự giác. 

 Về cơ chế: Hoạt động giáo dục là hoạt động truyền đạt và lĩnh hội,  nhưng 

giáo dục đúng nghĩa của nó chỉ xuất hiện ở xã hội loài người. Nói cách khác, ở đâu 

có con người, ở đó có giáo dục.  

Về bản chất: Giáo dục là quá trình truyền đạt và tiếp nhận những kinh 

nghiệm lịch sử xã hội của các thế hệ loài người.  
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Về hoạt động: Giáo dục là quá trình tác động đến các đối tượng để hình 

thành ở họ những phẩm chất và năng lực cần thiết.  

Về phạm vi: Bao hàm nhiều cấp độ khác nhau và các cấp độ đó có liên quan 

đến nhau, thậm chí bao hàm nhau, hòa quyện vào nhau. 

 Về phương tiện: Kinh nghiệm xã hội đã được khái quát hóa thành các giá trị 

vật chất và tinh thần (nền văn hóa).  

1.2.1.2. Văn hóa học 

Thuật ngữ văn hóa đã xuất hiện từ thời cổ đại và không ngừng được hoàn 

thiện cả nội hàm cùng ngoại diện của nó. Văn hóa ngày càng phát triển và tồn tại ở 

trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống; do đó, số lượng định nghĩa, quan niệm của 

văn hóa cũng rất đa dạng và phong phú. Khái niệm văn hóa là khái niệm động và 

mở, ngày nay, không ai phủ nhận tính đa dạng và phức tạp của khái niệm văn hóa. 

Văn hóa không còn giới hạn trong khuôn khổ của một khoa học mà là sự “pha 

trộn”, kết hợp đa chiều của nhiều khoa học. Dù xuất hiện khá sớm, song phải đến 

thế kỷ XVII, khái niệm văn hóa mới thực sự được sử dụng như thuật ngữ khoa học. 

Cho đến nay chưa có một định nghĩa thống nhất về văn hóa. Có nhiều định 

nghĩa khác nhau về văn hóa, mỗi định nghĩa phản ánh một cách nhìn nhận và đánh 

giá khác nhau. Trong cuốn Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, GS.TSKH Trần Ngọc 

Thêm cho rằng, văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do 

con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác 

giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình. Tuy được hiểu theo 

nhiều nghĩa khác nhau, nhưng nhìn chung, khái niệm văn hóa bao giờ cũng có thể 

quy về hai cách hiểu chính: Theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Theo nghĩa rộng, văn 

hóa là “một tổng thể các đặc trưng diện mạo về tinh thần, vật chất, tri thức, tinh 

cảm, khắc hoạ lên bản sắc của một cộng đồng, gia đình, xã hội. Văn hóa không chỉ 

bao gồm nghệ thuật, văn chương mà còn có cả lối sống, những quyền cơ bản của 

con người, những truyền thống tín ngưỡng”. Hiểu theo nghĩa hẹp, văn hóa là “một 

tổng thể những hệ thống biểu trưng (ký hiệu) chi phối cách ứng xử và giao tiếp 
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trong một cộng đồng khiến cộng đồng ấy có đặc thù riêng. Văn hóa bao gồm hệ 

thống những giá trị để đánh giá một sự việc, một hiện tượng (đẹp hay xấu, có đạo 

đức hay phi đạo đức, đúng hay sai…) theo cộng đồng ấy”. Một cách tổng quát, văn 

hóa là hoạt động nhằm tạo ra những giá trị, những chuẩn mực xã hội, đem lại cho 

con người khả năng nhận thức về bản thân và hoạt động có tính hướng đích nhằm 

đạt tới một giá trị nào đó trong xã hội. Văn hóa là “thiên nhiên thứ hai”, là “cái nôi” 

nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nên phẩm giá con người. 

Nếu như văn hóa ra đời từ rất sớm trùng với sự ra đời của lịch sử loài người 

(biết làm công cụ, phát hiện và sử dụng lửa, biết chôn người chết…) khi con người 

có cấu tạo sinh học ổn định có trí khôn, có tư duy, thì văn hóa học với tư cách là 

một ngành khoa học ra đời muộn. Thuật ngữ văn hóa học (culturology) xuất hiện 

vào năm 1898 tại Đại hội các giáo viên sinh ngữ họp ở Viên, nhưng phải đến năm 

1949, khi công trình The Science of Culture của L.Weiter được xuất bản, thì thuật 

ngữ này mới bắt đầu được phổ biến. Văn hóa học ra đời với mục đích khắc phục 

những bất cập của từng cách tiếp cận riêng biệt trong nghiên cứu văn hóa với 

phương pháp tiếp cận mang tính tổng hợp mà đặc trưng của nó là phương pháp tiếp 

cận liên ngành; nhờ đó, văn hóa học có khả năng nghiên cứu văn hóa một cách toàn 

diện hơn, sâu sắc và khách quan hơn. 

Văn hóa học là một bộ môn khoa học tương đối mới, là khoa học hình thành 

trên vùng tiếp giáp của các tri thức xã hội và nhân văn về con người và xã hội, 

nghiên cứu văn hoá như một chỉnh thể toàn vẹn, như một chức năng đặc biệt, như 

một hình thái của tồn tại con người. Nghiên cứu văn hóa nói chung và các hiện 

tượng văn hóa riêng biệt, văn hóa học có tham vọng nghiên cứu văn hóa trong bản 

chất cũng như trong toàn bộ các biểu hiện của nó, bao gồm cả lý thuyết và lịch sử 

văn hóa. Văn hóa học gần với xã hội học văn hóa, triết học, lịch sử, ngôn ngữ học, 

khảo cổ học, dân tộc học, tôn giáo học… và nhiều môn khoa học khác nghiên cứu 

về những mặt khác nhau trong tồn tại của con người và xã hội, nhằm tạo nên cơ sở 

lý thuyết chung, tìm ra những quy luật tổng quát sự hình thành, phát triển và vận 

hành của văn hóa. Văn hóa học quan tâm đến nghiên cứu bản chất của văn hóa, trả 
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lời câu hỏi văn hóa là gì và đi vào giải quyết các phạm trù cơ bản của văn hóa. Khoa 

học này nghiên cứu các bộ phận cấu thành nên nền văn hóa, các hình thái tồn tại của 

văn hóa, chức năng của văn hóa hoặc ý nghĩa, vai trò của văn hóa đối với con 

người, đối với tự nhiên và xã hội. Văn hóa học còn nghiên cứu các quy luật tồn tại 

và phát triển của văn hóa, tìm ra những quy luật tổng quát về sự hình thành, phát 

triển và vận hành của văn hóa, miêu tả quá trình biến đổi của nền văn hóa nói 

chung, cũng như lịch sử của nó. 

1.2.1.3. Giáo dục từ góc độ văn hóa học 

Như trên đã phân tích, giáo dục là một hoạt động đặc trưng của con người và 

xã hội loài người, liên quan đến mọi cộng đồng người, mọi thành viên của xã hội. 

Mỗi xã hội đều có một truyền thống giáo dục, mục tiêu, thể chế và những phương 

thức, nội dung giáo dục khác nhau do yêu cầu của xã hội, do mục đích chính trị đặt 

ra. Giáo dục là một thành tố của văn hóa, có mối liên hệ chặt chẽ, không tách rời 

với văn hóa. Văn hóa được duy trì và phát triển  tự 

giáo dục. Văn hóa là một nội dung cơ bản của giáo dục, là mục tiêu của giáo dục; 

trong chiều ngược lại, giáo dục là một trong những phương thức truyền tải văn hóa 

của thế hệ trước cho thế hệ sau. Giáo dục là nền tảng của văn hóa, giáo dục là nơi 

giữ gìn, truyền thụ và phát huy hệ thống giá trị chung của loài người. Từ khi có văn 

hóa, loài người bắt đầu có giáo dục. Thông qua giáo dục mà tri thức loài người được 

sáng tạo, con người thích nghi nhanh với cuộc sống, cá tính sáng tạo phát triển 

nhanh góp phần thúc đẩy văn hóa phát triển. Giáo dục có tác dụng to lớn trong xây 

dựng một hệ tư tưởng chi phối toàn xã hội, hình thành ở mỗi cá nhân thế giới quan, 

tư tưởng chính trị, ý thức, tình cảm và hành vi đạo đức phù hợp với các chuẩn mực 

xã hội. Giáo dục là phương thức đặc trưng cơ bản để bảo tồn và phát triển nền văn 

hóa của dân tộc và nhân loại. Giáo dục vừa là một bộ phận của văn hóa, vừa là một 

“kênh truyền bá các giá trị văn hóa”. Văn hóa phát triển tạo điều kiện cho giáo dục 

thực hiện được mục tiêu, cải tiến nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng của 

giáo dục. Vì vậy, nói tới văn hóa tức là phải nói tới giáo dục và những di sản và giá 

trị mà nó để lại/đem lại. 
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Dưới góc độ văn hóa học, giáo dục trước hết được tiếp cận theo phương diện 

di sản văn hóa của nền giáo dục. Theo Từ điển Tiếng Việt định nghĩa: Di sản là cái 

của thời trước để lại [80, tr. 254]. Di là để lại, còn lại, dịch chuyển, chuyển lại. Sản 

là tài sản, là những gì quý giá, có giá trị. Di sản văn hoá theo nghĩa Hán Việt là 

những tài sản văn hóa có giá trị của quá khứ còn tồn tại trong cuộc sống đương đại 

và tương lai. Di sản văn hóa được hiểu bằng sự tổng hợp của các ý nghĩa nói trên. 

Theo quan niệm của UNESCO, di sản văn hóa bao gồm hai loại: di sản “văn hóa vật 

thể” (tangible culture) và di sản “văn hóa phi vật thể” (intangible culture).  Các di 

sản văn hóa luôn đồng hành cùng con người, trong sự thừa nhận của một cộng đồng 

xã hội kéo dài theo thời gian lịch sử xã hội. Cũng như những sáng tạo văn hóa khác, 

giáo dục thời Lê Sơ cũng để lại những di sản quý báu đến ngày nay mà luận án tiếp 

cận nghiên cứu là các di sản vật thể và phi vật thể. 

Dưới góc độ văn hóa học, giáo dục còn được tiếp cận theo phương diện giá 

trị văn hóa của nền giáo dục.  Giá trị văn hoá là giá trị xã hội thuộc về lĩnh vực tinh 

thần (chân – thiện - mỹ) được phản ánh trong các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức, 

tư tưởng, tình cảm của mỗi cá nhân về cộng đồng. Chúng chính là đạo lý của một 

cộng đồng, được cả cộng đồng thừa nhận và chấp nhận thông qua sự trải nghiệm 

lịch sử. Chúng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần cộng đồng, là cái con 

người khao khát vươn tới, tạo nên động lực tinh thần chi phối tình cảm, tâm lý và 

hành động của cá nhân và cộng đồng (định hướng giá trị, điều chỉnh hành vi, thúc 

đẩy hành động). 

 Từ góc độ văn hóa học, giá trị cũng như tập quán, chuẩn mực, tri thức… đều 

là sản phẩm của quá trình con người tư duy, sáng tạo tinh thần mà có và là yếu tố 

cốt lõi nhất của văn hóa. Trong hoạt động của con người, giá trị văn hóa có thể tồn 

tại trong nhiều lĩnh vực như trong ứng xử với môi trường tự nhiên, trong sinh hoạt 

vật chất, trong ứng xử và quản lý xã hội, trong sáng tạo văn học nghệ thuật hay 

trong đời sống tâm linh của con người…Do đó, giá trị văn hóa hoàn toàn được hiện 

diện trong giáo dục đào tạo thông qua mục đích của nền giáo dục, tư tưởng giáo dục 

hoặc nhân cách của chủ thể giáo dục hay các mối quan hệ ứng xử trong giáo dục... 



42 
 

Đề tài Giáo dục thời Lê Sơ (1428 – 1527) nhìn từ góc độ văn hóa học được tiếp cận 

từ góc độ văn hóa học, tức là nhìn nhận các giá trị văn hóa của giáo dục trong mối 

quan hệ, tương tác với môi trường xã hội; từ đó, xem xét những điều gì là hay, tốt, 

có lợi, tích cực, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng trong đời sống xã hội ấy và những 

gì là tiêu cực, trở thành rào cản đối với sự phát triển xã hội.  

Dưới góc độ văn hóa học, giáo dục còn được tiếp cận trên phương diện tác 

động, ảnh hưởng của nó đối với các lĩnh vực của đời sống - xã hội (như kinh tế, 

chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, nghệ thuật…), cũng như tác động của 

nó lâu dài về sau.  

Tiểu kết  

Cho tới nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu của các học giả trên thế 

giới và Việt Nam về giáo dục thời Lê Sơ trên nhiều chiều cạnh khác nhau. Đặc biệt, 

trong những thập niên gần đây, khi giáo dục đã và đang trở thành một vấn đề chiến 

lược, giành được quan tâm đặc biệt của xã hội và hệ thống chính trị, thì tác động, 

ảnh hưởng, vai trò của yếu tố truyền thống đối với giáo dục, vai trò của giáo dục 

kỹ. Số lượng công trình viết về những nội dung này là một minh chứng thuyết phục 

cho nhận định nêu trên. Nhằm làm rõ nhiều nội dung liên quan hoặc thuộc về giáo 

dục thời Lê Sơ, rất nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về giáo dục thời kỳ này 

tiếp cận vấn đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau như sử học, chính trị học, 

văn học…Những góc độ tiếp cận ấy giúp làm sâu/bộc lộ nhiều nội dung của giáo 

dục thời Lê Sơ trên nhiều chiều cạnh khác nhau. 

Dù là đối tượng quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà nghiên cứu và những 

công trình nghiên cứu ấy đã cho ra những kết quả nghiên cứu to lớn, nhưng nghiên 

cứu về giáo dục thời kỳ này như một chỉnh thể thống nhất của nhiều thành tố thì 

chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể. Nói cách khác, vẫn thiếu vắng những 

công trình tiếp cận văn hóa học đối với giáo dục thời Lê Sơ, nhằm góp phần tổng 

kết những thành tựu của truyền thống giáo dục thời kỳ này; đồng thời, qua những 
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kinh nghiệm trong lịch sử để đưa ra những kiến nghị phù hợp với bối cảnh Việt 

Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.  

Về cơ sở lý luận, trên nền tảng của những công trình nghiên cứu trước, Luận 

án đã chỉ ra cách tiếp cận văn hóa học trong nghiên cứu giáo dục thời Lê Sơ. Giáo 

dục thời Lê Sơ bao hàm trong nó các giá trị và hệ giá trị văn hóa của thời kỳ đó; do 

đó, nghiên cứu về giáo dục thời kỳ này, tất yếu phải phân tích các chiều sâu văn hóa 

của giáo dục, xem những biểu hiện cụ thể của giáo dục dựa trên hoặc chính là sự 

hiện thực hóa trong thực tiễn của những giá trị và hệ giá trị văn hóa nhất định. Cuối 

cùng, gắn với giáo dục thời Lê Sơ, tác giả luận án quan niệm giáo dục thời kỳ này 

bao gồm những thành tố cụ thể, tương đối ổn định, được thể hiện trong các hoạt 

động giáo dục cụ thể. 

Trên cơ sở làm rõ những khái niệm công cụ liên quan đến giáo dục thời Lê 

Sơ dưới góc nhìn văn hóa học, luận án đã đưa ra được khung lý thuyết tiếp cận để 

thực hiện các bước tiếp theo nhằm hoàn thành mục tiêu mà đối tượng nghiên cứu 

của Luận án đã đặt ra. 
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 Chƣơng 2 

KHÁI LƢỢC VỀ THỜI LÊ SƠ VÀ DIỆN MẠO  

CỦA NỀN GIÁO DỤC THỜI LÊ SƠ  

2.1. Khái lƣợc về thời Lê Sơ  

2.1.1. Điều kiện ra đời của thời Lê Sơ 

Nửa sau thế kỷ XIV, sau khi đã đạt tới những thành tựu to lớn, có những dấu ấn 

không phai mờ trong lịch sử, triều đại nhà Trần đi đến thoái trào, bước vào giai đoạn 

khủng hoảng. Nền kinh tế điền trang, thái ấp sau một thời gian phát triển đã trở thành 

chướng ngại vật trên con đường phát triển của sức sản xuất và xã hội Đại Việt. Những 

cuộc khởi nghĩa rầm rộ của nông dân nghèo, của nô tỳ đã tấn công mạnh mẽ vào triều 

đình nhà Trần và nền kinh tế điền trang, thái ấp. Cùng với sự sa sút, đi xuống của chế độ 

kinh tế, hệ thống quý tộc, thân tộc họ Trần cũng bị suy yếu theo khi  các vị anh hùng, 

tướng lĩnh tài ba, có công lần lượt ra đi. Vào giai đoạn cuối của thời nhà Trần, nhiều vị 

vua đã không còn là những đấng minh quân mà sa vào thói quen hưởng lạc, bỏ bê việc 

triều chính, nhất là từ thời vua Dụ Tông. Trong bối cảnh ấy, thái sư Hồ Quý Ly, một quý 

tộc ngoại thích, đã thâu tóm toàn bộ quyền bính và nhân cơ hội này chấm dứt sự tồn tại 

của nhà Trần, mở ra một triều đại mới.  

Tuy nhiên, với những đóng góp to lớn trong lịch sử hào hùng của dân tộc, lòng 

người dân trong nước vẫn quyến luyến những giá trị được xác lập trong nhà Trần, 

nên việc Hồ Quý Ly thế ngôi nhà Trần và đưa ra nhiều cải cách đã gây ra tình trạng 

rối loạn trong nước, rối loạn nhân tâm. Nhiều cải cách của Hồ Quý Ly, thời kỳ nắm 

quyền, có tính chất toàn diện lúc bấy giờ như ra sách Minh Đạo phê phán tư tưởng 

Tống Nho; tăng thêm lực lượng lao động xã hội góp phần giải phóng sức sản xuất, 

sức lao động; phát hành tiền giấy, giải quyết khó khăn về tài chính quốc gia và thuận 

tiện cho việc lưu thông hàng hóa; cải cách chế độ thi cử, mở mang việc giáo dục để 

đào tạo nhân tài, lập Quảng tế tự để chữa bệnh cho nhân dân...dù mang lại nhiều lợi 

ích thiết thực song nó vẫn không thể thu phục lòng người. Một trong những nguyên 

nhân chính yếu là sự kiện Hồ Quý Ly cho giết vua Thiếu Đế cùng hơn 370 quan lại 
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thân thích nhà Trần, trong đó có tướng quân Trần Khát Chân, nên Hồ Quý Ly bị nhân 

dân oán hận. Lợi dụng tình thế rối ren của Đại Ngu, với chiêu bài "phò Trần diệt Hồ", 

tháng 11/1406, quân Minh ồ ạt tràn qua biên giới Đại Ngu. Để tấn công Đại Ngu, 

quân Minh đã huy động tới tám mươi vạn quân. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, 

nhưng do không nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía nhân dân nên phần lớn những 

cuộc chống trả quân giặc do lực lượng quân triều đình là chính. Do sự “lẻ loi” của 

quân đội triều đình trước sức mạnh hùng hậu của quân giặc, cuộc kháng chiến chống 

Minh của nhà Hồ nhanh chóng thất bại. Chính vì lòng dân không yên/không theo nên 

khi quân nhà Minh (Trung Quốc) sang xâm lược thì triều đại nhà Hồ, sau 7 năm cầm 

quyền, nhanh chóng sụp đổ. Một số quý tộc của nhà Trần như Giản Định Đế (Trần 

Ngỗi), Trùng Quang Đế (Trần Quý Khoáng) giương cờ trượng nghĩa tập hợp lực 

lượng chống lại quân xâm lược nhà Minh nhưng không thành công. Mặc dù đều thất 

bại nhưng các cuộc khởi nghĩa ấy cũng đã chứng minh được lòng yêu nước, căm thù 

giặc, ý chí chống giặc quật cường của nhân dân ta, phát huy truyền thống “Đông A” 

không chịu khuất phục, bền bỉ chống giặc xâm lược. Đất nước Đại Việt sau gần 5 thế 

kỷ độc lập lại một lần nữa rơi vào tay phong kiến phương Bắc. 

Khi chiếm được Đại Việt, nhà Minh ý thức rất rõ ràng rằng việc chiếm được đất 

nước này và củng cố nền thống trị Hán tộc có một ý nghĩa to lớn; do đó, tích cực tiến 

hành chính sách hủy diệt. Đó cũng là một trong những bước đi quan trọng tạo tiền đề mở 

rộng lãnh thổ nhà Minh xuống phương Nam với các quốc gia Lâm Ấp (Chămpa), Chân 

Lạp (Campuchia), Trảo Oa (Ja Va)... Trong thời gian  nhà Minh đô hộ, phong trào kháng 

chiến của nhân dân Đại Việt giành độc lập diễn ra ở khắp mọi nơi.  

Ngày Mậu Thân, tháng giêng năm Mậu Tuất (7/2/1418), Lê Lợi phất cờ khởi 

nghĩa ở hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, trấn Thanh Hóa, xưng là Bình Định 

Vương, sắp đặt quân hiệu, truyền hịch đi khắp nơi kêu gọi nhân dân tụ nghĩa chống giặc 

cứu nước. Ngọn cờ khởi nghĩa Lam Sơn đã mở ra một giai đoạn đấu tranh mới của nhân 

dân Đại Việt chống ách thống trị của nhà Minh – một giai đoạn đấu tranh lâu dài, gian 

khổ, chính nghĩa và đã quy tụ được nhiều nhân sĩ và anh tài trên khắp miền của đất nước 

như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích... Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là một 
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cuộc kháng chiến trường kỳ, ban đầu dùng chiến thuật du kích để tiêu hao sinh lực địch. 

Sau này, khi nghĩa quân lớn mạnh mới dùng đến “vây thành diệt viện”, kết hợp với 

thuyết phục giặc đầu hàng. Ngày 03/01/1428, cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi, lập 

nên triều đại nhà Lê và ngày 15/4/1428 (Mậu Thân), Bình Định Vương Lê Lợi chính 

thức lên ngôi vua, đặt niên hiệu Thuận Thiên và khôi phục quốc hiệu Đại Việt. Lê Lợi là 

người anh hùng của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trở thành vua sáng nghiệp của 

vương triều Lê, thường gọi là triều Hậu Lê để phân biệt với triều Tiền Lê (980-1009) do 

Lê Hoàn sáng lập và thời kỳ đầu của Hậu Lê gọi là thời Lê Sơ (1428-1527). 

Triều Lê Sơ được thành lập là kết quả của công cuộc kháng chiến cứu quốc lâu 

dài, gian khổ suốt gần 10 năm (1418– 1427) và có tính nhân dân sâu rộng nhất từ năm 

938 đến thời điểm khởi nghĩa nổ ra. Các chính quyền nhà nước Việt tự chủ trước đó như 

Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ ra đời là sự kế thừa, chuyển giao chính quyền từ tập đoàn 

dòng họ này, sang tập đoàn dòng họ khác (Lê Hoàn kế nghiệp họ Đinh, Lý Công Uẩn 

thay thế chính quyền họ Lê, nhà Trần thay thế nhà Lý, nhà Hồ thay thế Trần suy yếu). 

Do đó, trong sự nhìn nhận, nhận thức của đương thời cũng như hậu thế, triều đại Lê Sơ 

“chính danh” hơn, vẻ vang hơn bởi ý thức về độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. 

 Qua 20 năm bị nhà Minh đô hộ, áp bức, đồng hóa, cuối cùng vào năm 1428, 

non sông Đại Việt đã được giành lại bởi những hy sinh xương máu của nhiều lớp 

người. Đó cũng chính là động lực và nền tảng căn bản khiến vua Lê Thánh Tông rất 

kiên quyết, cứng rắn, trực tiếp đánh dẹp những cuộc nổi loạn, gây rối, ảnh hưởng, 

xâm hại đến lãnh thổ quốc gia hoặc tuần thú những “điểm nóng” ở biên cương. Đó 

cũng là nguyên nhân sâu sa của việc các vị vua thời Lê Sơ không ngừng tăng cường, 

triển khai nhiều chủ trương, biện pháp về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa để  chủ 

động, ngăn ngừa có hiệu quả việc xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia 

(trong đó có cả biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ngoại thương, tiếp xúc, trao đổi với 

bên ngoài)…. Như vậy, sự ra đời của triều đại Lê Sơ là kết quả thắng lợi của một 

cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đã thiết lập nên một nhà nước mới. Bộ máy nhà 

nước triều đại Lê Sơ ra đời như là một hệ quả tất yếu của bối cảnh lịch sử nhằm giải 

quyết những vấn đề đặt ra của xã hội đương thời. 
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2.1.2. Một số đặc điểm chính trị, xã hội thời Lê Sơ 

2.1.2.1. Chính trị  

Chính quyền của nhà Minh thi hành chế độ quận, huyện như ở Trung Quốc, 

xoá bỏ các đơn vị hành chính của nhà Trần. Quận Giao Chỉ là tổ chức chính quyền 

gồm ba ty: Đô chỉ huy sứ ty hay Đô ty phụ trách về quân chính; Thừa tuyên bố 

chính ty hay Bố chính ty phụ trách về dân chính và tài chính; Ty án sát nắm quyền 

tư pháp. Dưới cấp quận, nhà Minh lập ra các châu huyện và thiết lập những cấp bộ 

chính quyền địa phương. Đứng đầu nắm giữ các chức quan trọng là quan lại người 

Hán do nhà Minh cử sang. 

Vào giai đoạn đầu, lúc khởi binh đánh giặc Minh xâm lược, Lê Lợi xưng là 

Bình Định Vương, đặt ra các chức Thái úy, Thiếu bảo, Tư đồ, Tư không, Tư mã, 

Bình chương sự, Thượng Tướng quân... Sau khi Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi, 

bộ máy quan liêu hành chính và chuyên môn được kiện toàn từng bước. Ngay từ khi 

nắm chính quyền, công cuộc cách tân đất nước của Lê Lợi bắt đầu bằng việc ban bố 

tên nước, niên hiệu...gọi là công cuộc kiến nguyên: “Ngày 15, Vua lên ngôi ở Đông 

Kinh, đại xá, đổi niên hiệu là Thuận Thiên, dựng quốc hiệu là Đại Việt, đóng đô ở 

Đông Kinh” [21, tr. 293].  

Năm 1471, Lê Thánh Tông đã tiến hành một đợt cải cách lớn (dụ Hiệu  định quan 

chế) thực hiện một cuộc cải cách thiết chế chính trị và hành chính quan trọng. Triều đình 

và cả bộ máy chính quyền được cải tổ và hoàn chỉnh theo nguyên tắc tổ chức đi vào qui 

củ chặt chẽ, trách nhiệm và quyền hạn các cơ quan, chức danh qui định rõ ràng, nhằm 

tăng cường sự kiểm soát chỉ đạo của Hoàng đế đối với các triều thần, tăng cường sự ràng 

buộc, kiểm soát lẫn nhau trong giới quan liêu, tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả của 

bộ máy quan lại và bộ máy Nhà nước, trở thành một nhà nước toàn trị, cực quyền. Cuộc 

cải cách đã tăng cường hệ thống giám sát từ trung ương đến các địa phương để hạn chế 

và loại trừ sự tập trung quyền lực dẫn đến chuyên quyền, lộng hành và nguy cơ cát cứ.  

Dưới triều đình là một bộ máy chính quyền tổ chức lại có hệ thống nhằm đảm bảo sự chi 

phối của triều đình xuống tận các địa phương. Dưới thời Lê Thánh Tông, các quan chỉ 

được làm việc tối đa đến tuổi 65 và ông bãi bỏ luật cha truyền con nối cho các gia đình 
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có công - công thần. Ông tôn trọng việc chọn quan phải là người có tài và đức. Các chức 

quan văn, võ trong kinh (trung quan cũng thế), người nào mới được bổ thí chức (chức vụ 

không chính thức) thì Lại bộ tâu lên để ban cấp cho giấy khám hợp, chu mũ, đai và cấp 

cho một phần ba tiền lương, con cháu vẫn như thường dân. Sau ba năm mà xứng chức và 

không phạm lỗi gì thì được thăng cấp cho thực thụ. Người nào không xứng chức thì đuổi 

về làm các hạng quân sắc cũ. Nếu là người có tài năng lỗi lạc được bổ dụng theo đặc ân, 

thì không theo lệ này... [118, tr 474]. Các vệ ty cũng được chọn từ các nha môn trong 

những người đã dự thi khoa tiến sĩ. Thậm chí đến xã trưởng, tuy không phải là một chức 

quan triều đình, song việc lựa chọn cũng dựa trên tiêu chỉ căn bản là có học. Vua Lê 

Thánh Tông còn ra dụ: Sai lục bộ, lục tư, lục khoa lựa chọn lại viên của mình, người nào 

biết chữ, có hạnh kiểm, mỗi bộ, tự, khoa lấy hai người để bổ sung việc đi thăm hỏi, điều 

tra nỗi đau khổ của dân và điều hay dở của chính sự [118, tr.453]. Việc quan tâm đến đội 

ngũ quan lại và sử dụng người có trình độ trong việc quản lý đất nước nên trong những 

giai đoạn đầu của triều Lê Sơ, bộ máy triều đình vận hành trôi chảy, đưa đất nước vào 

giai đoạn này phát triển vượt bậc về mọi mặt, mà đỉnh cao là thời kỳ trị vì của vua Lê 

Thánh Tông. Cuộc cải cách thực sự là một bước ngoặt lịch sử, “một sự chuyển đổi mô 

hình, từ nền quân chủ quý tộc thời Lý - Trần mang đậm tính Phật giáo màu sắc Đông 

Nam Á sang một nền quân chủ quan liêu Nho giáo Đông Á” [71, tr.116].  

Bộ máy nhà nước dưới thời Lê Sơ được tổ chức thành hai hệ thống: Tổ chức 

chính quyền ở trung ương và tổ chức chính quyền ở địa phương theo hướng tập trung 

toàn bộ quyền lực nhà nước về trung ương [39, tr. 62-71]. Bộ máy ấy được sắp đặt như 

sau: Đứng đầu là Vua tự xưng là Hoàng đế, có quyền lực tối cao, vai trò được đẩy lên rất 

cao với chủ nghĩa "tôn quân". Theo đó, Nhà vua là "con Trời", người giữ mệnh Trời, 

thay Trời trị dân; các ấn tín của vua đều khắc chữ "Thuận thiên thừa vận", "Đại thiên 

hành hóa". Dưới vua là đội ngũ quan lại, đứng đầu là Tướng quốc (tương đương với 

chức tể tướng về sau). Bên cạnh là các chức Tam thái, Tam thiếu, Tam tư. Bên dưới là hệ 

thống quan lại thuộc ngạch văn và ngạch võ. Đứng đầu bên văn là chức Đại hành khiển; 

dứng đầu bên võ là chức Đại tổng quản. Từ năm 1459 trở đi, nhà Lê đặt đủ sáu bộ, đặt 

thêm Lục khoa kiểm soát công việc sáu bộ. Phụ trách công việc các bộ là các Thượng 
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thư và hệ thống quan lại giúp việc cho thượng thư. Bên võ, ngoài chức Tổng quản còn 

các chức: Đô đốc, Đồng tổng quản, Đồng tổng binh... để chỉ huy các đơn vị quân đội, 

ngoài ra còn có các cơ quan chuyên môn. 

Sau năm 1460, tổ chức bộ máy nhà nước Trung ương có sự thay đổi theo hướng 

tăng cường tính chất tập quyền tập trung cao độ. Vua Lê Thánh Tông bãi bỏ chức Tể 

tướng , chức Đại tổng quản, nhà vua là người tổng chỉ huy quân đội. Đến thời vua Lê 

Thánh Tông đặt thêm sáu tự phụ trách công việc ngoài công việc của sáu bộ. 

Những cơ quan chuyên môn trong triều gồm có các đài, các viện, sảnh như 

Ngự sử đài, Hàn lâm viện. Quốc tử giám, Nội thị sảnh… Đội ngũ nhân tài đứng đầu 

các khoa thi đã được sử dụng vào vị trí các chức quan quan trọng như Thượng thư 

Bộ Hộ Vũ Hữu, Thượng thư Bộ Hộ Đào Công Soạn, Đô ngự sử Bùi Xương Trạch, 

Hàn lâm viện Đại học sĩ Vũ Vĩnh Trinh, Tư nghiệp Quốc tử giám Nguyễn Thiên 

Túng, Hàn lâm viện Thừa chỉ Nguyễn Trực,… 

Về mặt hành chính địa phương, vào những ngày đầu, khi Đại Việt vừa đánh 

đuổi giặc ngoại xâm, vua Lê Lợi phân chia các lộ, trấn làm 5 đạo, Lê Thánh Tông 

đã cải tổ lại, chia thành 13 đạo (sau đổi là 13 thừa tuyên), đó là: Lạng Sơn, An 

Bang, Thái Nguyên, Hưng Hoá, Tuyên Quang, Bắc Giang, Nam Sách, Quốc Oai, 

Thiên Trường, Thanh Hoá, Nghệ An, Thuận Hóa và Quảng Nam. Kinh thành Thăng 

Long thuộc một đơn vị hành chính đặc biệt, gọi là Phụng Thiên, bao gồm 2 huyện 

Vĩnh Xương và Quảng Đức, từ năm 1430 gọi là Đông Kinh (để phân biệt với Tây 

Kinh, tức Lam Kinh, Lam Sơn - Thanh Hoá). Dưới đạo thừa tuyên có 52 phủ, 178 

huyện, 50 châu, cùng các đơn vị cơ sở như hương, xã, thôn, trang, sách, động, 

nguồn, trường, riêng kinh thành Thăng Long được chia thành 36 phường. 

Đứng đầu các đạo thừa tuyên là các tuyên phủ sứ và ở mỗi thừa tuyên có 3 

ty:  Đô ty (phụ trách quân đội); Thừa ty (phụ trách dân sự hành chính); Hiến ty (phụ  

trách thành tra giám sát). Các xã được chia thành 3 loại: Xã lớn (500 hộ), xã vừa 

(trên 300 hộ) và xã nhỏ (trên 100 hộ). Chức xã quan do dân bầu, Nhà nước chỉ đạo 

và xét duyệt, tiêu chuẩn là các giám sinh, sinh đồ, từ 30 tuổi trở lên và có hạnh 

kiểm. Tổng số quan lại (từ cấp huyện trở lên) thời Lê Thánh Tông là 5370 người, 



50 
 

gồm 2755 quan trong triều và 2615 quan ở các địa phương, đại bộ phận xuất thân từ 

khoa cử [59, tr.117] -đó là một minh chứng cho thành tựu quan trọng của nền giáo 

dục khoa cử thời kỳ này. 

Quân đội thời Lê Sơ là một quân đội mạnh, được huấn luyện kỹ, có nhiều 

kinh nghiệm chiến  đấu.  Sau cuộc  kháng chiến chống Minh thắng lợi, Lê Lợi có 35 

vạn quân, sau khi hoàn thành công cuộc giải phóng đất nước, Lê Lợi cho giải ngũ 

25 vạn còn 10 vạn. Quân đội được chia thành Cấm binh và Ngoại binh. Cũng như 

thời Lý - Trần, nhà Lê đã áp dụng chính sách "ngụ binh ư nông", cho quân lính thay 

phiên về làm ruộng. 

Về luật pháp: Sau khi lên ngôi, năm 1428, Lê Lợi đã cùng với các đại thần 

bàn định một số luật lệ và lo đến việc lập pháp. Nhà vua hạ lệnh: “Từ xưa tới nay, 

trị nước phải có pháp luật, không có pháp luật thì sẽ loạn. Cho nên học tập đời xưa 

đặt ra pháp luật là để dạy các tướng hiệu, quan lại, dưới đến dân chúng trăm họ biết 

thế nào là thiện, là ác, điều thiện thì làm, điều chẳng lành thì tránh, chớ để đến nỗi 

phạm pháp" [20, tr.45]. 

Đến thời Hồng Đức, Lê Thánh Tông đã cho ban hành bộ luật thành văn hoàn 

chỉnh, gồm 722 điều, được gọi là Quốc triều hình luật hay Bộ luật Hồng Đức và bộ 

luật này được duy trì và bổ sung ở các thế kỷ sau. Nội dung cơ bản của Bộ luật là 

bảo vệ vương quyền, chế độ quan liêu, trật tự đẳng cấp, gia đình phụ hệ gia trưởng 

và ý thức hệ Nho giáo. Luật quy định 10 trọng tội không thể nhân nhượng (thập ác) 

và 8 hạng người có thể miễn giảm tội (bát nghị). Chính sách quản lý ruộng đất của 

nhà Lê sơ đã được thực hiện quy củ, chặt chẽ, hiệu quả thông qua các điều luật 

trong "Điền sản chương"- điều luật góp phần bảo vệ lợi ích nhà nước phong kiến, 

đặc biệt là quyền sở hữu tối cao về ruộng đất. Bộ luật có mô phỏng luật Trung 

Quốc, nhưng nhiều điều khoản đã lưu ý đến những tập quán cổ truyền mang tính 

đặc hữu dân tộc. Quyền lợi của phụ nữ đã được chú trọng trong việc thừa kế gia tài 

và xét xử ly hôn, được coi là tiến bộ hơn so với luật Trung Quốc đương thời. Bên 

cạnh đó, trong Bộ luật có những điều luật nhằm bài trừ nạn tham nhũng, hối lộ, lãng 

phí của công, ức hiếp dân lành và chú trọng phần nào đến việc bảo vệ lợi ích của 
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người dân. Đặc biệt, là sản phẩm của nhà nước phong kiến, ra đời sau cuộc chiến 

tranh giải phóng dân tộc, bộ luật Hồng Đức rất chú ý đến quốc gia Đại Việt thống 

nhất bao gồm nhiều thành phần các dân tộc khác nhau. 

Về ngoại giao: Thời Lê Sơ lĩnh vực bang giao với nhà Minh vẫn rất phức tạp 

như các vấn đề giải quyết hậu quả sau cuộc chiến, vấn đề biên cương trên đất liền 

và biển đảo, vấn đề buôn bán, cống nạp…Tất cả các công việc ngoại giao được triều 

đình trao cho các bậc đại khoa, những danh Nho, danh thần nổi tiếng đảm nhiệm và 

họ đều hoàn thành tốt như Trạng nguyên Nguyễn Trực, Bảng nhãn Nguyễn Như Đổ 

3 lần đi sứ, thám hoa Quách Đình Bảo… 

Các vua Lê đã thi hành một chính sách hòa hoãn nhưng kiên quyết với nhà 

Minh trong vấn đề biên giới, phát triển lãnh thổ về phía tây và phía nam. Năm 1471,  

Lê Thánh Tông cất quân đánh Chăm pa, chiếm thành Đồ Bàn (Bình Định), lấy vùng 

đất mới lập thành thừa tuyên Quảng Nam. Các nước trong khu vực (như Xiêm La, 

Miến Điện) đều đến triều cống. 

2.1.2.2. Xã hội 

Đại Việt thời Lê Sơ là một xã hội tương đối ổn định và phát triển, đồng thời 

là một xã hội có tính chất đẳng cấp đã chín muồi. Có hai đẳng cấp chính: Quan liêu 

và thứ dân (chia thành 4 tầng lớp: sĩ. nông, công, thương). Thời Lê Sơ các quan hệ 

giai cấp (địa chủ phong kiến và nông dân) đã đan chen vào các quan hệ đẳng cấp. 

Quan liêu là đẳng cấp cầm quyền, cai trị, đồng thời cũng được coi là tầng lớp  

ưu tú của xã hội, yêu nuôi và giáo hóa dân chúng. Đội ngũ quan chức thời Lê Sơ là 

những tri thức Nho sĩ được tuyển lựa kỹ lưỡng (chủ yếu qua khoa cử), được rèn 

luyện và kiểm soát chặt chẽ (bởi nhà vua, các quy chế, bộ Lại và chế độ khảo khóa). 

Đó cũng là đẳng cấp có nhiều đặc quyền, ưu đãi trong các tiêu chuẩn sinh hoạt (nhà 

cửa, quần áo, võng lọng), được ban cấp đất ở, ruộng lộc điền, lương bổng. 

Đẳng cấp thứ dân (bách tính) là giai tầng xã hội bị cai trị, bao gồm 4 tầng lớp 

chính: Sĩ, nông, công, thương. Nho sĩ thời Lê Sơ là cầu nối giữa bình dân và quan 

liêu. Nông dân là tầng lớp xã hội đông đảo nhất, đã phân hóa thành nhiều bộ phận: 

Địa chủ bình dân, nông dân tự canh, tá điền. Địa chủ bình dân cùng với địa chủ 
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quan liêu đã hợp thành giai cấp phong kiến. Ngoài ra, một số cường hào có thể đã 

xuất hiện trong làng xã. Thợ thủ công gồm một số công tượng và chủ yếu là thợ thủ 

công trong làng xã. Do quan điểm "ức thương", thương nhân là tầng lớp xã hội bị 

coi rẻ hơn cả, bị gán cho những tính cách "phi nghĩa", "bất nhân", nhìn chung trong 

thời gian cai trị của mình, xã hội Đại Việt thời Lê Sơ tương đối ổn định, đời sống 

nhân dân được đảm bảo, mâu thuẫn giữa các giai tầng chưa gay gắt. Đó là một trong 

những điều kiện quan trọng để phát triển giáo dục khoa cử. 

2.2. Diện mạo của nền giáo dục thời Lê Sơ  

2.2.1. Hệ tư tưởng giáo dục  

Trước thời Lê Sơ, ở Đại Việt đã có sự hội tụ của ba tôn giáo lớn là Phật giáo, Nho 

giáo và Đạo giáo mà nhiều người đã gọi thời kỳ này là “tam giáo đồng nguyên”. Tuy 

nhiên, ở mỗi giai đoạn có những tôn giáo chiếm vị trí nổi trội, ảnh hưởng lớn đến hệ tư 

tưởng của triều đại phong kiến. Sau khi thoát khỏi ách đô hộ của phong kiến phương 

Bắc, xây dựng nền độc lập tự chủ từ thời Ngô – Đinh – tiền Lê về sau đến Lý – Trần  , 

Phật giáo đã có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội nước ta nhưng đến cuối 

thời nhà Trần, Phật giáo đã bắt đầu suy yếu và bị Nho giáo lấn át. Phật giáo và Đạo giáo 

không còn chiếm ưu thế trong xã hội như trước và bị triều đình hạn chế nhưng vẫn được 

duy trì và có xu hướng đi về nông thôn, phát triển trong sự dung hòa với các tín ngưỡng 

dân gian. Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã đặt lệ thi tăng nhân và chỉ cho những nhà 

sư trên 50 tuổi, thông hiểu kinh pháp, giữ được giới hạnh được chủ trì các chùa, còn đều 

phải “hoàn tục” trở về quê sản xuất. Trong bối cảnh ấy, Phật giáo không thể hưng thịnh, 

nhất là trước đó quan quân nhà Minh đã tịch thu hết kinh điển, nên dù có những bậc mộ 

đạo đến đâu cũng không lấy gì mà nghiên cứu. Đến thời vua Lê Thánh Tông, triều đình 

còn ra lệnh không xây dựng thêm chùa, quán mới, cấm tự tiện đúc chuông, tô tượng và 

bắt các địa phương ngăn cấm bọn thầy cúng, cô đồng, bà cốt mê hoặc, lừa dối nhân dân. 

Như vậy, dưới tác động của những yếu tố khách quan, chủ quan, Nho giáo ngày càng 

khẳng định được vị thế của mình. Việc Nho giáo tiếp tục được đề cao dưới thời Lê Sơ 

như một tất yếu lịch sử do nhu cầu xây dựng Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền 

để có một  nhà nước mạnh. Nói cách khác, đến thời Lê Sơ, trước những hạn chế và yêu 

cầu của thực tiễn trong việc điều hành, phục hưng đất nước sau chiến tranh, hệ tư tưởng 
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Nho giáo được triều đình lựa chọn và nhanh chóng chiếm địa vị quan trọng, chi phối 

nhiều hoạt động trong xã hội, tạo tiền đề cho văn hóa giáo dục phát triển. 

 Nho giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Sử chép các sự kiện liên quan 

đến sự truyền bá học thuyết này khá nhiều và người ta thấy rằng phải đến thời Bắc thuộc 

thì Hán học (trong đó có Nho giáo) mới chính thức truyền sang Âu Lạc. Như vậy, thời 

kỳ nhà Triệu nước Nam Việt (207 TCN - 136 TCN), Triệu Đà (257 TCN – 137 TCN) 

được xem là người đầu tiên đưa Nho giáo vào Âu Lạc. Tuy nhiên, phải đến thời thái thú 

Sĩ Nhiếp (137 - 226) thì mới được xem là người có công phát triển Nho giáo ở Âu Lạc. 

Trong Đại Việt sử ký toàn thư, Sử gia Ngô Sĩ Liên viết: “Nước ta thông thi thư, học lễ 

nhạc, làm một nước văn hiến, là bắt đầu từ Sĩ Vương, công đức ấy không những chỉ ở 

đương thời mà còn truyền mãi đời sau, há chẳng lớn sao?” [118, tr. 27]. Trải qua một quá 

trình lâu dài, Nho giáo từ công cụ thống trị trên lĩnh vực hệ tư tưởng và tổ chức bộ máy 

nhà nước của chính quyền đô hộ, đã dần dần được nhân dân Đại Việt tiếp thu những giá 

trị đạo đức phổ biến của nó. Chính vì vậy, từ thời Lý (1010-1225) chuyển qua thời Trần 

(1225 -1400), mặc dù Phật giáo giữ vai trò quan trọng, song Nho giáo với chủ thuyết 

thiết lập và duy trì trật tự xã hội phong kiến, đã từng bước xác lập vị thế của mình trên 

chính trường, để sang đến thế kỷ XV, Nho giáo tiến lên chiếm địa vị chi phối trong xã 

hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của chế độ quân chủ tập quyền. Tư tưởng Nho giáo thống 

trị ở Đại Việt, trong thời Lê Sơ là tư tưởng triết học của phái Tống Nho, một “phái chính 

thống” do Chu Hy đứng đầu, hình thành ở Trung Quốc vào khoảng thế kỷ XI-XII:  

Chu Hy, hiệu là Hối Am, người đất Mân, tỉnh Phúc Kiến bây giờ. Năm 19 

tuổi đỗ tiến sĩ, làm quan ở huyện Đông An. Năm 24 tuổi mới bắt đầy theo Lý 

Diên Bình học sâu về tư tưởng Chu Đôn Di và Trương Hoành Cừ; Thái cực 

đồ thuyết, Lý tính. Sau này, ông tập hợp tất cả tư tưởng triết học Tống Nho, 

từ Thái cực đồ thuyết của Chu, Tượng số của Thiệu, thuyết Khí hóa của 

Trương và thuyết Lý khí của hai anh em họ Trình. Ông còn chú giải Kinh 

Dịch, Kinh Thư, Lễ Ký, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại học, Trung Dung, thuyết 

Âm Dương Ngũ hành làm sáng tỏ chủ trương Nhân Ái của Khổng tử, chữ 

Nhân Nghĩa của Mạnh Tử ... [60, tr 272- 273]. 
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Thời kỳ này, học thuyết Tống Nho là một hình thức đổi mới của Nho giáo thích 

ứng với yêu cầu phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc; đồng thời, nội dung của 

học thuyết Tống Nho ấy cũng rất phù hợp với yêu cầu phát triển của chế độ phong kiến 

Đại Việt thế kỷ XV. Vì vậy, các vua nhà Lê đã nâng học thuyết Tống Nho lên địa vị 

thống trị, dùng làm cơ sở ý thức hệ phong kiến, làm nền tảng của luân lý và đạo đức 

phong kiến, củng cố chế độ quân chủ tập quyền và ổn định trật tự xã hội vừa được xây 

dựng. Tài liệu học tập và đề tài thi cử đều lấy trong Tứ thư, Ngũ kinh, Tính lý, Bắc sử, 

đặc biệt là bộ Tứ thư, Ngũ kinh do Chu Hy và các học giả của phái Tống Nho chú giải. 

Lý và Khí là hai yếu tố của thực thể vũ trụ: Lý là nguyên lý hay nguyên hình của 

vạn hữu. Khí là nguyên tố hay sinh khí của vạn vật. Thái cực là nguyên lí điều động sự 

vận hành của vũ trụ. Loài người bẩm thụ Lý tính, bản tính vốn là thiện, nhưng vì hoàn 

cảnh xấu có thể trở thành ác. Giáo dục nhằm mục đích bảo tồn chân tâm và phát huy cái 

Lý uyên nguyên đó [60, tr 272]. 

Xác định cho mình một hệ tư tưởng chủ đạo là yêu cầu chung cho mọi quốc gia, 

mọi chính thể nếu muốn có sự phát triển đi lên trong lịch sử nhân loại. Mặc dù trong thực 

tế lịch sử các quốc gia, để có được điều này là chuyện không đơn giản. Với triều Lê Sơ, 

các bậc vua trong thời kỳ đầu của triều đại Lê Sơ như Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê 

Nhân Tông đã lựa chọn Nho giáo, đã có những cố gắng để đưa Nho giáo thâm nhập sâu 

trong lĩnh vực chính trị, chi phối sâu rộng hơn trong đời sống xã hội, vì lúc này, Nho giáo 

vẫn chưa thực sự trở thành hệ tư tưởng thống trị tuyệt đối và hoàn toàn trong xã hội,  

chưa thực sự chi phối mạnh mẽ tới tập quán, lối sống của nhân dân. Nhưng phải đến thời 

vua Lê Thánh Tông mới được xem là người biết tiếp nối và nâng cao hệ tư tưởng này 

theo yêu cầu phát triển của đất nước. Lê Thánh Tông đã tìm thấy ở Nho giáo những nhân 

tố cần thiết để ổn định tình hình chính trị lúc bấy giờ và nhanh chóng giương lên như một 

ngọn cờ tư tưởng. Điều này được thể hiện ở các bài văn đình đối trong các kỳ thi tuyển 

chọn người đỗ trạng nguyên – một hình thức thi đặc biệt bằng sự đối thoại giữa nhà vua 

và “sĩ tử” về các vấn đề tư tưởng và những vấn đề chính trị - xã hội quan trọng nhất của 

đất nước hay những đề xuất, hiến kế sách về việc xây dựng đất nước của các cống sĩ đối 

với nhà vua và triều đình. Một Nho sĩ đã viết:  
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Điều cốt yếu của việc trị nước là ở làm sáng tỏ nền thánh học, lấy đó làm gốc 

cho việc chính nhân tâm trừ tà thuyết. Thần mong tấm lòng của bệ hạ noi 

theo tấm lòng của các tôn vương, tôn sùng giáo hóa, nghiêm cẩn việc học 

hành để cho nhân  luân vua tôi, cha con sáng tỏ rạng ngời, đạo lý tam cương, 

Ngũ thường huy  hoàng rực rỡ, như thế thì trên sẽ có vua của ngôi hoàng rực 

rỡ, dưới có dân của ngôi hoàng rực rỡ, trên sẽ có vua theo đúng chính kinh, 

dưới sẽ không có người tà bậy. Lòng người nhờ đó mà được chính, dị đoan 

dó đó mà bị trừ, trăm quan được sửa sang cất nhắc, chính sự được hưng thịnh 

vững bền, tệ nạn do đó mà trừ bỏ, hiệu lực do đó mà rõ ràng, hiệu quả nền 

chính trị cũng nhờ đó mà được hình thành [104, tr. 78]. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Nho giáo ảnh  hưởng và chi phối đến tất cả các 

lĩnh vực của đời sống xã hội, Lê Thánh Tông đưa ra chính sách, biện pháp đẩy mạnh quá 

trình Nho giáo hoá triều đình và xã hội, trong đó việc quan trọng hàng đầu là tăng cường 

giáo dục Nho học và hoàn thiện chế độ khoa cử, xuất chính bằng con đường khoa bảng. 

Những biện pháp tôn vinh Nho sỹ và đề cao học tập thi cử đó đã góp phần quan trọng 

phát triển giáo dục trong nước. Số học trò đi học ngày càng nhiều, số người đi thi ngày 

càng đông. 

Việc vua Lê Thánh Tông củng cố, đưa Nho giáo lên địa vị quan trọng bậc nhất 

trong hệ tư tưởng là một bước đột phá trong cách nghĩ, cách làm lúc đó, bởi trước đây, 

quan niệm về “tam giáo đồng nguyên” đã tồn tại và phát triển trong suốt một thời gian 

dài và bản thân vua Lê Thánh Tông có xuất thân bên ngoài cung cấm, ảnh hưởng rất 

nhiều bởi quan điểm của Phật giáo, cũng như những tín ngưỡng dân gian khác. Việc vận 

dụng Nho giáo để xây dựng nhà nước phong kiến tập quyền nhằm đưa đất nước đến 

cường thịnh là một lựa chọn tối ưu trong điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước bấy giờ. 

Chính hệ tư tưởng Nho giáo lại góp phần tích cực củng cố nhà nước tập quyền quan liêu, 

củng cố nền thống nhất của xã hội nông nghiệp tạo ra một kỷ cương theo lễ và pháp trên 

cơ sở gia đình - gia tộc. Dưới thời Lê Sơ, Nho giáo đã trở thành chỗ dựa duy nhất về mặt 

lý luận cho nhà nước phong kiến tập quyền; những học thuyết của Nho giáo được xem 

như khuôn vàng thước ngọc; những giáo lý Nho giáo trở thành luật lệ mang tính chuẩn 
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mực đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tất nhiên, cũng có ý kiến ngược lại, cho 

rằng triều đại Lê Sơ trong đó có Lê Thánh Tông đưa Nho giáo lên địa vị thống trị ở Việt 

Nam là một sự thất bại trên phương diện văn hóa. 

Trong nghiên cứu Nho giáo, có nhiều quan điểm trái chiều theo cách tiếp cận 

khác nhau, không dễ có sự đồng thuận. Tuy nhiên, một đặc điểm dễ nhận thấy là các chủ 

thuyết, tư tưởng được du nhập vào Việt Nam từ bên ngoài (trong đó có Nho giáo), đều 

bám rễ, phát triển trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc. Chính vì 

được chi phối bởi yếu tố này cho nên Nho giáo phát triển ở thời kỳ này có những sắc thái 

riêng, mang bản sắc dân tộc. Xuất hiện, tồn tại và phát triển đến đỉnh cao (vào triều Lê 

Sơ, thế kỷ XV), có khá nhiều những yếu tố của Nho giáo khi vào Việt Nam đã bị truyền 

thống văn hoá dân tộc đồng hoá, biến đổi cho phù hợp với văn hoá Việt Nam. Yếu tố 

đáng chú ý thứ nhất của Nho giáo bị văn hoá Việt Nam biến đổi là xu hướng ưa ổn định. 

Đối với nền văn hoá trên cơ sở sản xuất nông nghiệp (văn minh lúa nước) ở Việt Nam thì 

ước mong về một cuộc sống ổn định là truyền thống lâu đời. Nhu cầu duy trì sự ổn định 

không chỉ có ở dân chúng mà ở cả triều đình. Yếu tố quan trọng thứ hai là việc trọng tình 

người. Vì trọng tình vốn là truyền thống lâu đời, đặc trưng của văn hoá Việt Nam nên khi 

tiếp nhận Nho giáo, người Việt Nam tâm đắc với chữ “nghĩa” và chữ “nhân” hơn cả. 

Nếu Nho giáo Trung Quốc nhấn mạnh chữ “trung”, Nho giáo Hàn Quốc nhấn mạnh chữ 

“thuận”, thì Nho giáo Việt Nam nhấn mạnh chữ “nghĩa”. Đối với người bình dân Việt 

Nam thì “nghĩa” cũng có ý là “tình”, mà “nhân” cũng đồng nghĩa với “tình” luôn. Yếu tố 

đáng chú ý thứ ba là xu hướng trọng văn, trọng văn hoá, trọng kẻ sĩ. Ở xã hội Việt Nam 

thời kỳ phong kiến, văn được coi trọng hơn hẳn võ. Người cầm quyền nhìn thấy ở Nho 

giáo nói riêng và “văn” nói chung một công cụ cai trị, còn người bình dân thì nhìn thấy 

đây một công cụ văn hoá, một con đường làm nên nghiệp lớn. Yếu tố đáng chú ý thứ tư 

là tư tưởng trung quân và yêu nước. Ở Nho giáo Trung Hoa, tư tưởng “trung quân” đóng 

vai trò rất quan trọng còn tư tưởng yêu nước thì bị xem nhẹ. Đó là đặc điểm truyền thống 

của văn hoá gốc du mục: Đề cao vai trò cá nhân của thủ lĩnh, coi nhẹ quốc gia. Trong khi 

đó, ở Việt Nam, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc lại là truyền thống. Người Việt Nam 

tiếp thu tư tưởng trung quân của Nho giáo trên cơ sở tinh thần yêu nước và tinh thần dân 

tộc sẵn có. Khi xuất hiện mâu thuẫn giữa vua và đất nước, dân tộc thì đất nước và dân tộc 
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là cái quyết định. Điều này được minh chứng bằng thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, 

chiến thắng này đã chứng tỏ một bước phát triển cao của chủ nghĩa yêu nước và Bình 

Ngô đại cáo không những tổng kết thành công thắng lợi của cuộc giải phóng dân tộc mà 

còn nói lên sự tự nhận thức mang tính khái quát và hệ thống về sự trưởng thành của dân 

tộc. Đó là nhận thức sâu sắc về bản sắc văn hóa được bố cáo cho toàn thiên hạ: “Nước 

Đại Việt ta thực là một nước văn hiến”; “cõi bờ núi sông đã riêng, phong tục Bắc Nam 

cũng khác”... Như vậy, thông qua một quá trình chọn lọc của lịch sử, Nho giáo đã dần 

khẳng định vị trí hệ tư tưởng quan trọng đối với các triều đại phong kiến Việt Nam trong 

việc cai trị, quản lý xã hội.  

Như đã phân tích ở trên, hệ tư tưởng Nho giáo đã được triều đại Lê Sơ được vận 

dụng để thực hiện các nhiệm vụ nói trên phù hợp với truyền thống văn hóa của người 

Việt. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chỉ ra sự khác biệt (không đồng nhất) của 

Nho giáo ở Việt Nam so với Tống Nho qua tư tưởng của Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng 

Tuân, Lý Tử Tấn, Trình Thuấn Du và đặc biệt là tư tưởng của vua Lê Thánh Tông. 

Chính sự khác biệt đó đã tạo ra nền tảng tư tưởng chỉ đạo công cuộc đấu tranh giành độc 

lập và xây dựng đất nước Đại Việt. Bởi lẽ, hệ tư tưởng là hệ thống các quan niệm và triết 

lý được hình thành một cách có lập trường riêng của các chủ thể chính trị khác nhau, 

phản ánh các lợi ích, thế giới quan và lý tưởng của các chủ thể đó với tư cách là những 

giai cấp, dân tộc, cộng đồng xã hội, các đảng phái chính trị và các phong trào xã hội. Hệ 

tư tưởng và hình thái ý thức xã hội là bộ phận cấu thành của văn hóa cũng như hoạt động 

tinh thần của xã hội, là nền tảng tư tưởng cho giáo dục thời Lê Sơ. Nho giáo là học 

thuyết chiếm vị thế gần như tuyệt đối cả về nội dung lẫn hình thức và về qui mô của nó 

trong xã hội. Nhà nước thông qua hệ thống giáo dục - khoa cử để truyền bá hệ tư tưởng 

mà học thuyết Tống Nho được coi là “hệ tư tưởng chính thống của Nhà nước, là bệ đỡ tư 

tưởng cho chế độ quân chủ quan liêu và duy trì địa vị, quyền uy tối thượng của nhà vua”. 

Đến thời vua Lê Thánh Tông - một vị vua uyên thâm Nho học, thì tư tưởng “sùng Nho 

trọng Đạo” được thể hiện rất rõ trong lĩnh vực giáo dục - khoa cử, giáo hóa đạo đức. Giai 

đoạn này, Nho giáo đã phát triển đến đỉnh cao, ảnh hưởng và chi phối toàn bộ nền giáo 

dục - khoa cử từ mục đích, nội dung đến phương pháp giáo dục. Sự độc tôn Nho giáo và 

phát triển Nho học thời kỳ này vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của nền giáo dục - 
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khoa cử. Việc lựa chọn Nho giáo làm hệ tư tưởng nền tảng/nòng cốt cho giáo dục có thể 

coi như sự lựa chọn lịch sử khi các nhà vua thời Lê Sơ đã lựa chọn Nho giáo và Nho học, 

trong đó, Tống Nho đã được đề cao như một hệ tư tư tưởng chính thống nhà nước. Khẩu 

hiệu chiến lược “Sùng Nho trọng Đạo là việc hàng đầu” (Bia Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất - 

1442) đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nho giáo thời Lê Sơ cũng dần dần chuyển hóa 

cho phù hợp với bối cảnh xã hội. Thời kỳ đầu, khái niệm “nhân” đã được nhấn mạnh. 

Nguyễn Trãi nói: “Người làm vua phải để lòng nơi nhân nghĩa, coi nhân nghĩa là chỗ 

đứng của mình”. Giai đoạn sau, trọng tâm của Nho giáo là được chuyển qua khái niệm 

“lễ”, mang tính giáo điều bảo thủ. Vua Lê Thánh Tông nhấn mạnh: “Người khác cầm 

thú là vì có lễ để làm khuôn phép giữ gìn” [71, tr. 128]. 

2.2.2. Thể chế giáo dục 

Thể chế giáo dục là hệ thống những cách thức, quy tắc, chuẩn mực được cụ thể 

hóa từ triết lí, quan điểm, chủ trương, đường lối giáo dục nhằm quy định và điều chỉnh 

hành vi, hoạt động của cá nhân và tổ chức trong quá trình giáo dục. Giáo dục, khoa cử 

thời Lê Sơ phát triển, trước hết do đường lối “sùng Nho” của các nhà vua thời kỳ này; 

đồng thời, cũng là để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng về đào tạo nhân tài, quan lại cho 

chế độ. Thế nên, thể chế và thiết chế giáo dục thời Lê Sơ đặc biệt phát triển, được thể 

hiện ra bằng những chiếu, chỉ của triều đình liên quan đến hoạt động giáo dục.  

Ngay sau khi đất nước thái bình, vua Lê Thái Tổ đã quan tâm đến việc 

khuyến khích con các viên quan từ Đội trưởng trở lên theo học. Tháng Giêng năm 

Thuận Thiên thứ 2 (1429), vua Lê Thái Tổ lệnh chiếu rằng: Quan võ từ chức Quản 

lãnh, quan văn từ chức Hành khiển trở lên, ai có con trai từ 15 tuổi trở xuống, 9 tuổi 

trở lên được cho vào hầu Hoàng thái tử. Ngày 15 tháng này, tới học đường để điểm 

mục, quan Nội mật viện lấy danh sách. Quan võ từ Đồng tri trở xuống đến Đại đội 

trưởng, Đội trưởng trở lên, quan văn từ Thượng thư trở lên đến thất phẩm, ai có con 

trai 17 tuổi trở xuống, 9 tuổi trở lên tới nhà Quốc học điểm mục để học quan lấy 

danh sách học [118, tr. 365 – 366]. Tiếp đến, năm Thiệu Bình thứ nhất (1434), vua 

Lê Thái Tông ra lệnh chỉ cho các quan lộ, huyện, trong cả nước phải lập ngay danh 

sách người dự thi của lộ mình, hẹn tới ngày 25 tháng này tới bản đạo tập hợp điểm 

danh, đến ngày mồng 1 tháng 2 đi thi. Người nào đỗ thì được miễn lao dịch, bổ vào 
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Quốc Tử Giám. Những học trò ở nhà học của các lộ, đến 25 tuổi trở lên mà thi 

không đỗ thì đuổi về làm dân [118, tr. 374]. Như vậy, chỉ sau 7 năm trị vì, nhà Lê 

Sơ đã mở rộng đối tượng đi học đến tận các huyện trong cả nước. Không những thế, 

thời kỳ này, các vị vua còn có những chiếu chỉ khuyến khích việc tổ chức thi cử để 

chọn lựa nhân tài phục vụ triều đình trong toàn dân: 

Muốn có được nhân tài, trước hết phải chọn lựa kẻ sĩ, mà phép chọn lựa kẻ sĩ 

phải lấy thi cử làm đầu. Nhà nước ta từ thuở xưa loạn lạc, anh tài như lá mùa 

thu, bậc tuấn kiệt như sao buổi sớm. Thái tổ ta buổi đầu dựng nước, mở mang 

nhà học, dùng cỗ Thái lao để tế Khổng Tử, rất mực sùng Nho, trọng đạo. 

Nhưng vì nước mới dựng nên chưa kịp đặt khoa thi. Trẫm nối theo chí hướng 

người xưa. Lo được nhân tài để thỏa lòng mong đợi. Nay định rõ thể lệ khoa 

thi, kỳ thi. Bắt đầu từ năm Thiệu Bình thứ 5 (1438), thi hương ở các đạo, năm 

thứ 6, thi hội ở sảnh đường ở kinh đô. Từ đấy về sau, cứ 3 năm một lần thi 

lớn, coi đó là qui định lâu dài, người nào thi đỗ, đều được ban danh hiệu tiến 

sĩ xuất thân [118, tr. 380] 

Đến năm Hồng Đức thứ 15 (1484), vua Lê Thánh Tông ban chiếu dựng bia có bài 

ký ghi tên các tiến sĩ từ khoa Nhâm Tuất năm Đại Bảo thứ 3 đời vua Thái Tông (1442) 

đến bấy giờ. Sau này, triều đình liên tục ra những lệnh dụ qui định cụ thể từng phép thi, 

đề mục thi, thời hạn vào trường thi Hương và chiếu số học trò của Thừa tuyên sứ ty các 

xứ nhiều hay ít mà liệu định ngày vào thi cho phù hợp. Như vậy, tựu chung lại thì thể chế 

giáo dục thời Lê Sơ đã ban hành qui định cụ thể trong ba lĩnh vực lớn sau: một là, lấy 

việc thi cử làm đầu trong việc lựa chọn nhân tài; hai là, định lệ 3 năm tổ chức một lần 

thi; ba là, cho dựng bia đề danh khắc tên người đỗ đạt để lưu truyền muôn đời.  

2.2.3. Mục tiêu của việc học tập và thi cử 

Với chủ trương khuyến khích Nho học và một chế độ giáo dục khoa cử nề 

nếp, cùng một lúc, giáo dục thời Lê Sơ đặt ra các mục tiêu:  

Thứ nhất, tuyển chọn được những người ưu tú cho bộ máy của nhà nước, 

thực hiện chuyển giao quyền lực từ quý tộc sang quan liêu nho sĩ. 

Thời kỳ nhà Lê Sơ, chế độ học tập, khoa cử và trọng dụng hiền tài được chú 

trọng và trở thành mẫu mực cho thời sau. Qua các bộ quốc sử Việt Nam, có thể thấy 



60 
 

thấy nội dung giảng dạy, học và thi cử trong hệ thống trường lớp từ địa phương đến 

kinh đô thời Lê Sơ chủ yếu là những  tư tưởng trong các thuyết Tam cương, Ngũ 

thường, chính danh định phận và các Nho sỹ tùy theo địa vị, chức phận của mình  

mà đem cái tri thức ấy, cái đạo  đức ấy đã được học để hành đạo. Bên cạnh việc dạy 

“đạo lý làm người”, nền giáo dục Nho giáo nhà Lê còn có mục đích quan trọng khác 

là đào tạo ra đội ngũ quan lại có tài năng quản lý và thực hiện có hiệu quả chủ 

trương, đường lối của triều đình, tạo ra đội ngũ quan lại -  Nho sĩ - trí thức có khả 

năng trị quốc, an dân và  phục vụ  giai cấp thống trị  một cách trung thành, tận tụy. 

Đó là những con người ưu tú có đạo đức, có trí thức Nho học, được chọn lựa kỹ  

càng thông qua con đường thi cử. Họ là những người có đầy đủ các phẩm chất: 

Nhân, lễ, nghĩa, chí, tín. Rõ ràng dưới thời Lê, mục đích giáo dục, khoa cử  Nho 

giáo được xác định rõ hơn, nhất quán hơn mà thực chất là đào tạo tầng  lớp quan lại 

- Nho sĩ - trí thức theo tư tưởng Nho giáo có khả năng giúp việc trị quốc, an dân, 

bình thiên hạ. Điều này thể hiện rõ qua chế độ ban cấp bổng lộc, chức tước và vinh 

danh cho những người đỗ đạt của nhà vua. Đây là thời kỳ nhà nước gắn với sự cai 

trị của các quan văn và tuân theo những tư tưởng chính trị Nho giáo. Bản thân đội 

ngũ quan chức thời Hồng Đức, những người thành công trong các kỳ thi dân sự, 

cũng có mong muốn xây dựng một nhà nước trong sạch, có kỷ cương và vững mạnh 

theo phong cách trí thức của họ.  

 Thứ hai, đưa được Nho giáo thâm nhập sâu vào xã hội và dạy “đạo lý làm người”. 

Chịu ảnh hưởng Nho giáo và tư tưởng giáo dục Nho giáo, mục đích nền giáo 

dục thời Lê là dạy “đạo lý làm người”, nhằm đào tạo những con người luôn suy 

nghĩ, hành động phù hợp với những chuẩn mực đạo đức của Nho giáo, truyền bá ý 

thức hệ phong kiến vào trong nhân dân. Giai cấp phong kiến thời Lê Sơ muốn tất cả 

các nho sĩ đã được theo học chữ thánh hiền không những chỉ suy nghĩ và làm theo 

mà còn là những người truyền bá đạo Nho cho nhân dân, là những tấm gương để 

mọi người bắt chước, noi theo. Làm cho Nho giáo bắt rễ sâu vào tâm hồn mỗi con 

người, bám trụ vào mỗi tế bào xã hội gia đình - đó là một trong những mục đích của 

giáo dục thời Lê Sơ. Dạy đạo lý làm người là còn đào tạo ra những con người 

không chỉ biết tiếp nhận đầy đủ và nắm vững những tri thức Nho học mà còn phải 
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có năng lực vận dụng những kiến thức đã học vào trong hoạt động thực tiễn, vào xã 

hội để cứu đời, giúp nước. 

 Với mỗi gia đình, các bậc cha mẹ một mặt cũng mong muốn con em mình 

cố gắng học hành, thi cử, đỗ đạt làm quan để có cuộc sống vinh hoa phú quý, thoát 

khỏi cuộc đời nghèo khổ, song, mục đích lớn hơn là nếu công thành danh toại sẽ trở 

thành hữu ích, giúp dân cứu nước; còn nếu không thành đạt thì cũng trở nên người 

biết sống theo đạo lý của dân tộc, của cha ông. Đó là lối sống nhân nghĩa, biết nhớ 

ơn ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, yêu làng xóm quê hương đất nước. 

Thứ ba, đào tạo đội ngũ người thầy đáp ứng về chuyên môn và về nhân cách. 

Với phương châm là “dạy người không biết mỏi”, người thầy thời nhà Lê rất 

gương mẫu trong việc thực hiện quy chế giáo dục, họ có trách nhiệm dạy cho học 

trò thói quen “học không biết chán” và cổ vũ ý chí học tập để trở  thành nhân tài đất 

nước. Nho giáo thời nhà Lê đã góp phần to lớn và hiệu quả vào việc tạo ra một đội 

ngũ dạy học hội tụ đầy đủ các phẩm chất: đạo đức, uyên thâm Nho học, tận tâm với 

sự nghiệp trồng người cho đất nước. Việc thường xuyên kiểm tra lại trình độ của 

người dạy để nâng cao chất lượng dạy học ở triều Lê là một những điểm tiến bộ của 

giáo dục thời kỳ này. 

Nhìn chung lại, giáo dục thời Lê Sơ có mục tiêu cốt yếu t là đào tạo nhân tài, 

góp phần tích cực vào chính sách chiêu ngộ hiền tài của triều đình. Về việc quan 

tâm sử dụng nhân tài, ngay giai đoạn đầu của triều Lê Sơ đã được quan tâm; tuy 

nhiên, phải đến thời vua Lê Thánh Tông thì tư tưởng trọng dụng nhân tài mới trở 

thành một chủ trương lớn, được xây dựng thành chính sách và cụ thể hóa bằng 

những hành động cụ thể. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, việc giáo dục, đào tạo, bồi 

dưỡng gắn bó chặt chẽ với sử dụng nhân tài, coi đó là nhân tố quyết định đến sự tồn 

vong và hưng thịnh của giang sơn, xã tắc. Đối tượng chính hướng tới là vào những 

quan chức các cấp chính quyền, nhất là đội ngũ quan chức cao cấp ở trung ương - 

điều này đã có tác dụng to lớn trong việc làm vững mạnh chính quyền. Tinh thần 

nhất quán của vua Lê Thánh Tông trong khoa cử là tập trung vào các vấn đề chính 

sự, tìm nhân tài quản lý đất nước và đề xuất các giải pháp cai trị đất nước. Ông đòi 

hỏi các nho sĩ phải đưa ra được kế thuật trị nước, an dân. Thời vua Lê Thánh Tông, 
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trong thời gian gần 40 năm, đã thường xuyên và liên tục tổ chức các kỳ thi tuyển 

nhân tài cho bộ máy quan chức nhà nước, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của triều đình và 

xã hội lúc đó. Hầu hết số nhân sĩ tuyển chọn qua các kỳ thi này đã tham gia vào bộ 

máy quan chức của nhà nước, được bổ nhiệm vào các vị trí quyền lực trong triều và 

ở các đạo, trấn – điều đó đã cho thấy sự thịnh trị của giáo dục khoa cử cũng như vai 

trò của nó trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước thời này.  

2.2.4. Hệ thống trường lớp 

Hệ thống trường học là nơi thực hiện việc giáo dục. Để duy trì hệ thống này 

thì cần hội tụ các yếu tố như: cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, hệ thống biện pháp hoạt 

động và kinh phí hoạt động cho thiết chế đó. Các vua thời Lê Sơ rất chú trọng đến các 

hệ thống này và có nhiều giải pháp để mở rộng chúng. Ngay sau khi lập vương triều, 

Vua Lê đã cho lập các nhà học để đào tạo nhân tài. Ở triều đình, cho sửa sang tu bổ 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám và tại các địa phương là các Lộ hiệu. Quốc Tử Giám ở 

Kinh đô gắn với Văn miếu, nơi thờ phụng Khổng Tử và các bậc Tiên hiền. Năm 

1483, dưới triều vua Lê Thánh Tông, Quốc Tử Giám được mở rộng thành nhà Thái 

học gồm có một giảng đường lớn, hai giảng đường Đông, Tây, kho sách, nhà ở cho 

300 xá sinh và hai dãy nhà bia Tiến sĩ ở phía ngoài. Tại Thăng Long, Quốc Tử Giám 

thực sự trở thành một trường Nho học cao cấp, có bộ máy quản lý tương đối hoàn 

chỉnh và có cách thức tổ chức học tập bài bản. 

Đứng đầu Quốc Tử Giám là Tế Tửu. Theo Quan chế thời Hồng Đức thì chức này 

có trật trong tứ phẩm tương đương với các chức: Đông các Đại học sĩ, Thông chính sứ, 

Tham chính, lương mỗi tháng là 3 quan 6 tiền, ngoài ra còn được cấp 4 mẫu ruộng đất 

thế nghiệp, 15 mẫu ruộng vua ban, 10 mẫu ruộng tế. Tế tửu Quốc Tử Giám phải có học 

vị Tiến sĩ, trình độ học vấn uyên thâm và có tuổi tác, được các quan trong triều trọng nể. 

Tế tửu còn giữ vai trò chủ tế tại Văn Miếu. 

Giúp việc cho Tế tửu có Tư nghiệp Quốc Tử Giám, được tiến cử từ những vị 

quan đỗ Tiến sĩ, có tài năng và đức độ. Tư nghiệp có hàm tòng ngũ phẩm, lương một 

tháng là ba quan tiền. 

Ngoài hai chức trên, Quốc Tử Giám còn có các chức quan đảm nhiệm việc giảng 

dạy gồm: Trực giảng; Bác sỹ, Trợ giáo; Giáo thụ; Huấn đạo. Có thời kỳ còn đặt thêm 
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chức quan Ngũ kinh bác sỹ, mỗi vị chuyên nghiên cứu sâu một loại sách kinh điển của 

Nho giáo để dạy cho học trò. 

Học sinh được trực tiếp học tập ở Quốc Tử Giám vẫn gọi là Giám sinh. Đến thời 

Hồng Đức (1470-1497), thì học sinh được chia ra làm nhiều loại Giám sinh dựa vào 

thành phần xuất thân: 

Ân Giám: Giám sinh được nhà vua đặc biệt ban cho vào học tại trường. 

Ấm Giám: Là con em của quan văn từ Tứ phẩm trở lên, quan võ từ Nhị   

phẩm trở lên. 

Cử Giám: người đã đỗ kì thi Hương nhưng chưa dự hoặc chưa đỗ thi Hội, được 

vào học ở Quốc Tử Giám để chờ thi Hội. 

Cống sinh: học sinh được chọn từ các địa phương theo quy định của triều đình. 

Học sinh được tuyển vào học, tùy theo kết quả thi sát hạch mà được hưởng chế 

độ học khác nhau. Tất cả các Giám sinh trong Quốc Tử Giám được phân làm ba xá, mỗi 

xá gồm 100 người. 

Thượng xá sinh là những người đã đỗ cả ba trường (trúng Tam trường) trong kì 

thi Hội được tuyển vào học, mỗi tháng được cấp 10 tiền. 

Trung xá sinh là những người đã đỗ hai kì (trúng Nhị trường) trong các khoa 

thi Hội, được tuyển vào học mỗi tháng được cấp 9 tiền. 

Hạ xá sinh là người đã đỗ một (trúng Nhất trường) trong ba kì thi Hội, được 

tuyển vào học Quốc tử giám mỗi tháng được cấp 8 tiền. 

Hoàng tử có chế độ học tập riêng, không phải qua kì thi tuyển. 

Con em quan lại nhỏ, dân thường mà học giỏi cũng được tuyển vào học ở 

Quốc Tử Giám, song nghe giảng riêng ở Tăng giảng đường. Những người này gọi 

là Tăng giảng sinh, không được cấp học bổng và ở nội trú. Con quan hỏng thi, 

không được tuyển vào nhà Thái học thì được đến đọc sách ở các nhà học, thư viện 

như “Sùng lâmquán”, “Nho lâm quán”, “Tú lâm quán”. Những người không muốn 

học văn thì được tuyển sang học võ ở Vệ kim ngô. 

Thời gian học tập ở Quốc Tử Giám là 3 năm, nếu thi Hội không đỗ, Giám 

sinh vẫn có thể ở lại học tập chờ thi lần sau. Ngoài việc học tập nghiêm túc, các 

Giám sinh còn phải tuân thủ những quy định rất nghiêm ngặt ở Quốc Tử Giám. 
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Năm Tân Mùi niên hiệu Hồng Thuận (1511), vua Lê Tương Dực ban hành 

quy định cụ thể ở Quốc Tử Giám. Quy định này nằm trong Trị bình bảo phạm gồm 

50 điều vào tháng 4 năm Tân Mùi (1511); trong đó, nêu lên việc củng cố kỷ cương, 

giáo hoá, cẩn thận hình phạt để ngăn ngừa lòng dân, khắc phục tình trạng rối loạn 

mục nát do đời Ðoan Khánh gây ra. Điều thứ năm của Quy định có nội dung: Các 

Giám sinh đến ngày rằm, mồng một phải mặc áo mũ để điểm danh; người nào ham 

chơi, lười học, vắng một lần thì phạt 140 tờ giấy trung chỉ, vắng 2 lần thì phạt 200 

tờ giấy trung chỉ, vắng 3 lần thì đánh 40 roi, vắng 4 lần thì giao cho Bộ hình xét hỏi, 

vắng 5 lần thì bắt sung quân. 

 Dưới thời Lê Sơ, kiến trúc ở Quốc Tử Giám phân thành hai cụm chính là 

Văn Miếu và Quốc Tử Giám. Trong khu Quốc Tử Giám có nhiều hạng mục tạo nền 

quần thể kiến trúc qui mô như điện Sùng Nho, nhà Thái học, nhà Minh luân; đồng 

thời, còn có nơi cư trú cho người học gọi là nhà Xá sinh. Nhà Xá sinh phân làm ba 

hạng: Thượng xá, Trung xá và Hạ xá. Ngoài Quốc Tử Giám, còn có một số cơ sở 

vừa là nơi làm việc của quan lại vừa là học đường để đào tạo người làm việc: 

Ngự Tiền Cận thị Cục là trường đào tạo các quan lại lớp dưới. Học sinh mãn khóa 

phải dự một kỳ thi do Bộ Lại tổ chức. Người trúng tuyển được bổ làm Huyện thừa. 

Chiêu Văn Quán là cơ quan thuộc Hàn lâm viện, giữ việc sao chép, hiệu đính tứ 

khố, đồ thư. Học trò học tại đây là các con và cháu trưởng ít tuổi, ham học của các quan 

có hàm Nhất phẩm, Nhị phẩm đến Bát phẩm, quan có các tước Công, Hầu, Bá học trong 

3 năm, thi khảo trúng tuyển thì được bổ các chức quan ngạch Văn. 

Tú Lâm cục là cơ quan thuộc Hàn lâm viện giữ việc dạy bảo nho sinh, là con cháu 

các tụng quan (ngạch quan có văn học theo hầu vua) khảo thí trúng thi thư, toán. 

Sùng Văn quán là trường học dành cho các con thứ và cháu trưởng của các quan 

có tước Công, Hầu, Bá, con trưởng của các quan văn võ trật Nhị phẩm, Tam phẩm; con 

trưởng của các quan văn võ trật Tam phẩm trở xuống Bát phẩm nhưng phải còn trẻ, 

thông minh, ham học. Sau ba năm học, ai thi đỗ được bổ làm quan văn, ai tuổi đã lớn mà 

không đỗ muốn học nghề võ thì cho vào Vệ Cẩm y học. Sau ba năm lại thi, người nào 

không đỗ thì cho về làng nghỉ với chức cũ. 
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Đứng đầu các cơ quan Chiêu Văn quán, Sùng Văn quán, Tú Lâm cục đều có các 

chức Tư Huấn, Điển nghĩa phẩm trật Chánh Bát phẩm, Tòng Bát phẩm. 

Ngoài trường ở Trung ương, trường công cũng được thành lập ở các lộ, phủ, do 

Nhà nước lập ra thường đặt tại trung tâm hành chính thường được gọi là Hương học. 

Học trò gọi là Lộ hiệu sinh. Từ thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) trở đi, trường lộ 

được gọi là trưởng phủ, học sinh được gọi là phủ sinh. Con em các gia đình lương thiên 

trong dân gian nếu đủ trình độ học lực qua các kỳ sát hạch đều được nhận vào học. Học 

sinh nào đạt kết quả xuất sắc (thường phải là hạng nhất, hạng nhì trong trường) sẽ được 

gửi lên Kinh đô học tại Quốc Tử Giám. Để khuyến khích việc học và thì ở các Lộ hiệu, 

triều đình đã cấp ruộng, tiền để duy trì hệ thống trường học cũng như khích lệ người đi 

thi. Hệ thống quản lí trường công ở trung ương và địa phương rất chặt chẽ. Ở Thái học 

viện có Tế tửu đứng đầu, sau đó là đội ngũ quan học gồm Tư nghiệp, Giáo thụ, Bác sĩ 

năm kinh… Các học quan được tuyển vào giảng ở Thái học viện phải là những người có 

năng lực, không nhất thiết phải có bằng cấp cao và phải từ 35 tuổi trở lên. Trường công ở 

các lộ, phủ do một viên huấn đạo trong coi việc giảng dạy, khảo hạch, chọn người đi thi 

Hương. Tất cả học sinh ở các trường này đều được ưu đãi, như miễn sung lính, miễn phu 

phen tạp dịch, được cấp phát tiền hàng tháng. Tuy nhiên ưu đãi này không hạn định trong 

3 năm, nếu 3 năm thi không đỗ thì đều phải sung lính hoặc quay về làm dân. Để được 

thi, thí sinh phải trải qua kỳ tiến cử và khảo hạch ở địa phương để loại bớt. 

Ngoài hệ thống trường công, ở mỗi làng xã cũng tổ chức lớp học tự mời thầy về 

dạy và người dân góp tiền để trả lương cho thầy giáo, thậm chí gia đình nào có điều kiện 

mời thầy về dạy riêng cho con em mình… Những trường này được mở khắp nơi trong cả 

nước từ phố thị cho đến các thôn xóm. Những trường học này đã giúp cho con em nhà 

nghèo, ở vùng xa mà hiếu học, không có điều kiện theo học ở trường phủ, trường huyện. 

Lớp học có thể là nhà riêng của thầy, cũng có thể là nhà của chủ- những người 

khá giả- đã mời thầy về nhà dạy học cho con em mình và lúc này lớp học tư gia có thể 

trở thành trường học chung cho cả thôn xóm. Đối với những làng khá giả thì dân cùng 

góp tiền để xây dựng nhà học chung cho cả làng. Trong hội đồng chức sắc của làng bao 

giờ cũng có một người thông chữ nghĩa sách vở Thánh hiền trông coi việc học cho cả 

làng, vị này cũng có thể trực tiếp giảng dạy, được gọi là Hương sư. Thời kỳ đó, bất kì 
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nho sĩ nào cũng có thể mở trường dạy học mà không cần phải xin phép chính quyền địa 

phương hay học quan sở tại, tuỳ theo sức học của thầy mà những trường học này có thể 

dạy nhiều bậc học từ lớp khai tâm cho đến lớp cao hơn đủ trình độ và điều kiện để đi thi 

khảo hạch ở tỉnh hay đi thi Hương. Thầy giáo là những thầy đồ am hiểu, không có điều 

kiện học cao hơn, cũng có thể những vị này đã từng đi thi nhưng chưa đỗ đạt, hoặc chỉ 

đỗ Tú tài, cũng có thể là những ông Cử, ông Nghè đã từng làm quan rồi vì lý do nào  đó 

từ bỏ trốn quan trường về quê lấy việc dạy học làm thú vui tinh thần [65, tr. 27]. 

Cách thức tổ chức sinh hoạt của một trường tư thì khá đơn giản. Trẻ em từ 6-7 

tuổi thì bắt đầu đi học, còn trước đó, cha mẹ đưa con đến xin phép thầy đồ rồi chọn ngày 

tốt để đưa con đến trường. Đến ngày đã định, cha mẹ dẫn đứa trẻ ăn mặc chỉnh tề, với lễ 

vật mang theo như khay trầu rượu, hoa quả đến chỗ thầy. Thầy vui vẻ nhận lời, lễ vật, 

thắp hương tế cáo trời đất. Sau đó, thầy cùng cha me đứa trẻ ngồi chuyên trò, coi tử vi rồi 

đặt cho đứa trẻ một cái tên mới thay thế cho cái tên cũ bởi vì ngày xưa ơ quê hay kiêng 

kị nên thường đặt những cái tên không hay. Đó là lễ Khai tâm hay nhập môn. 

Kể từ lễ Khai tâm cho đến vài tháng sau, thầy đồ sẽ dạy cho trẻ những thói quen 

tốt, những phép tắc thông thường, cách ứng xử khi giao tiếp. Mỗi ngày thầy đồ sẽ dạy 

cho học trò một vài chữ lấy từ sách Nhất thiên tự, Tam thiên tự, Tam tự kinh … Những 

học trò lớn có nhiệm vụ giúp thầy hướng dẫn học trò nhỏ tuổi hơn. 

Để quản lý lớp học, thầy đồ chọn hai người trong số học trò lớn làm trưởng tràng. 

Một anh làm trưởng tràng nội với trách nhiệm giúp thầy trông coi việc học của lớp, một 

anh làm trưởng tràng ngoại, chịu trách nhiệm ngoài phạm vi lớp học, trường học. Nếu có 

chuyện gì xảy ra thì trưởng tràng nội sẽ giải quyết hoặc trực tiếp báo cáo với thầy. Khi 

dạy, thầy ngồi trên ghế bên án thư, học trò nhỏ ngồi cạnh thầy, học trò lớn thường ngồi 

xếp bằng trên phản ở cuối lớp. 

Về thời gian học tập, buổi sáng khoảng giờ Mão, học trò đến lớp để trả bài. 

Sau đó học trò được nghỉ về nhà ăn sáng, học trò ở xa thường mang theo cơm để ăn. 

Ăn xong tiếp tục học cho đến giờ Mùi mới nghỉ. Mỗi năm học trò được nghỉ hai 

đợt: đợt 1 nghỉ một tháng vào mùa gặt tháng 5; đợt 2 nghỉ Tết khoảng hai tháng từ 

rằm tháng  chạp đến rằm tháng hai. Trong mỗi lần nghỉ, cha mẹ học trò phải đóng 

góp một số tiền tuỳ theo khả năng của gia đình để tỏ lòng biết ơn thầy, đưa thầy về 
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quê. Nếu thầy ở xa, anh Trưởng tràng ngoại phải lo tổ chức sắp xếp việc đưa tiễn 

thầy về quê [65, tr. 29]. 

Về học phí, học trò không phải đóng học phí theo định kỳ hàng tháng hoặc  hàng 

năm. Tùy theo hoàn cảnh và khả năng của gia đình mà số tiền đóng góp có thể khác nhau 

để thầy chi dùng trong sinh hoạt hàng ngày, còn về ăn ở thì theo thông lệ, thường là gia 

chủ và các bậc phụ huynh lo cho thầy. Ngoài ra, học trò còn đóng tiền để đưa tiễn thầy 

về quê mỗi dịp lễ tết hay nghỉ hè. Học trò khi đã thành đạt thi đỗ làm quan thỉnh thoảng 

đến thăm thầy. Đó là niềm hãnh diện của thầy vì đã góp phần đào tạo nên những con 

người có ích cho xã hội, những bậc khoa bảng, danh sĩ cho triều đình. Học trò còn phải 

góp một khoản tiền khác gọi là tiền đồng môn. Tiền này học trò phải góp lúc tứ thân phụ 

mẫu của thầy qua đời, hoặc vợ thầy hay chính bản thân thầy mất. Hệ thống trường lớp 

như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho hoạt động dạy học trong các trường đạt 

kết quả cao. 

Như vậy, hệ thống trường học thời Lê Sơ đã được mở rộng và không chỉ con em 

quan lại, quyền quí trong triều đình được đi học mà đối tượng tuyển sinh hướng đến cả 

những người xuất thân từ các gia đình bình dân. Ở các địa phương, hệ thống trường học 

có đến cấp phủ huyện, các lớp học có đến cấp xã. Hệ thống trường học như vậy đã góp 

phần mở mang nền giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước. 

2.2.5 Nội dung học tập và thi cử 

Dưới thời Lê Sơ, việc đi học của người dân được khuyến khích và mở rộng đến 

tận các địa phương. Tầng lớp bình dân cũng được tham gia học tại các trường học ở lộ, 

phủ và sau khi sát hạch được tuyển vào nhà Quốc học. Hàng ngày, học sinh đến lớp học 

liền 6 tiếng. Học sinh học liên tục cả 7 ngày trong tuần không nghỉ. Hàng năm có 3 kì 

nghỉ dài ngày là Tết Đoan Ngọ (nghỉ hơn 1 tháng), Tết Cơm Mới (tháng 10, nghỉ 1 

tháng), Tết Nguyên Đán (nghỉ 2 tháng). Ngoài “Lễ nhập môn” hàng năm cha mẹ học 

sinh trả tiền học phí cho Thầy 2 lần, tổng cộng khoảng 4 quan tiền. Bên cạnh đó, tùy khả 

năng, có thêm khoản tiền tết thầy nhân các kì nghỉ để thầy về thăm nhà và các khoản bất 

thường do hội đồng môn thu khi gia đình thầy có công việc lớn. Tính nhân văn của việc 

học thời kỳ này là những con nhà nghèo thường không phải đóng góp gì.  
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Việc học chữ Nho thời Lê Sơ chia thành hai bậc: Bậc tiểu học và đại học. Ở bậc 

tiểu học: Trẻ em bắt đầu học các sách do quan triều đình soạn như: Nhất Thiên tự; Tam 

thiên tự; Ngũ thiên tự, rồi đến Sơ học vấn tân; Ấu học ngũ ngôn thi. Sau đó học các sách 

do người Trung Quốc soạn như Tam tự kinh, Minh tâm bảo giám, Minh đạo gia huấn… 

Phương pháp dạy là thầy đọc trước, trò nhắc lại; thầy kể nghĩa trước, trò bắt chước kể lại 

một cách máy móc, mặc dù hầu như không hiểu gì. Về nhà thì phải học thuộc lòng để 

hôm sau đọc lại, thuộc làu sẽ được điểm cao (ưu, bình), ngắc ngứ thì điểm trung bình 

(thứ), không thuộc sẽ bị phê điểm kém (liệt). Lười học không thuộc bài… sẽ bị xử phạt 

bằng roi mây, chui gầm giường, quỳ góc nhà... Chữ Hán là chữ tượng hình học rất khó., 

bởi vậy, trẻ em phải học viết rất công phu, không chỉ ở bậc tiểu học mà còn kéo dài nhiều 

năm sau, đủ các kiểu “chân, thảo, lệ, triện”. Ở bậc đại học, cách học có phát huy tính chủ 

động của người học hơn, học sinh không phải đi học thường xuyên hàng ngày nữa mà 

định lệ mỗi tuần vài ba buổi. Đến lớp, thầy sẽ giảng những sách kinh điển của Thánh 

Hiền. Các thầy giáo ở Quốc Tử Giám một mặt xuất phát từ những nguyên lý và lý tưởng 

của đạo Nho, mặt khác bám sát yêu cầu đào tạo các quan chức ra phục vụ bộ máy quản 

lý nhà nước nên cần phải có những nội dung thích hợp để dạy dỗ học trò nhằm đào tạo 

họ thông thạo tinh thần và tư tưởng Nho giáo để có thể đảm nhận công việc cai trị dân 

chúng. Do vậy, các sách giáo khoa dùng trong các trường lớp ở thời kỳ này trước hết và 

chủ yếu là các sách của Trung Hoa như Tứ thư, Ngũ kinh, Ngọc đường văn phạm, Văn 

hiến thông khảo, Văn tuyển và Cương mục học quan. Ngoài ra, chương trình học để đi 

thi còn phải kể đến những sử sách và thơ văn gọi là ngoại thư như bộ Cổ văn gồm các 

văn phẩm của các văn thân thi sĩ Trung Hoa từ Tiên Tần, Chư Tử đến đời Tống; bộ 

Đường thi và mấy cuốn Thi văn đời Đường. 

Về nội dung học tập thời Lê Sơ, nội dung học tập thời kỳ này được thống nhất từ 

Quốc Tử Giám đến các trường công cấp đạo, phủ, huyện trong cả nước, đó là có 3 phần: 

1- Giảng sách,; 2- Làm văn; 3- Bình văn. Cụ thể như sau:  

Giảng sách: Mỗi tháng các học quan định những kỳ giảng sách nhất định. Theo lệ 

định này các học trò từ các hương trường cùng với học trò các trường khác đến đông đủ 

để nghe các vị học quan giảng sách kinh truyện. 
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Làm văn: Mỗi tháng cũng định những kỳ tập làm văn như nghe giảng sách vậy. 

Vào ngày hôm ấy, thầy giáo ra đầu bài cho học sinh làm. Có hai lối tập làm văn: Làm 

văn tại trường là thầy giáo ra đầu bài buộc học sinh làm ngay tại trường và nộp bài ngay 

trong ngày hôm đó, còn lối văn tập làm tại nhà tức là học sinh mang đề bài về nhà làm và 

đúng kỳ hạn đem nộp bài. 

Bình văn: Học sinh nộp quyển cho thầy giáo, khi đã chấm xong định ngày họp 

hội học sinh trở lại để phê bình. Những đoạn văn hay, những bài đặc sắc sẽ được đọc lên 

cho học sinh nghe, thỉnh thoảng thầy giáo còn đặt ra những giải thưởng cho cuộc bình 

văn thêm sôi nổi, hứng thú. Thông thường, những buổi bình văn sẽ được định vào ngày 

cuối tháng. Học sinh nào tốt giọng sẽ được cử ra để đọc những đoạn văn hay hoặc những 

bài xuất sắc.  

Tháng 3 năm Đinh Mùi (1467), triều đình đặt chức “Ngũ kinh bác sĩ” nhằm dạy 

Ngũ kinh, mỗi người chuyên nghiên cứu một kinh để dạy học trò. Sở dĩ có lệnh này vì 

lúc ấy Giám sinh nhiều người chuyên trị Kinh Thi, Kinh Thư, ít người học tập sách Lễ 

Ký, Chu Dịch và Xuân Thu. Trước đó, vào năm Quang Thuận thứ 5 (1465), vua Lê 

Thánh Tông còn cho tổ chức in và phát hành rộng rãi bản in Ngũ kinh cho học sinh Quốc 

Tử Giám nhằm khắc phục tình trạng thiếu sách học. Việc học kéo dài và công phu, ở 

nhà, học sinh phải “nấu sử sôi kinh” sao cho thuộc như cháo, lại phải đọc nhiều sách giải 

nghĩa, ghi nhớ các điển cố, có khi dài gấp mấy lần nguyên bản. Ngoài ra, còn phải học 

phép làm câu đối, thơ phú, kinh nghĩa, văn sách sao cho đúng phép, đúng luật. Nhiều nho 

sĩ còn được tham khảo các sách của Bách gia chư tử, Bắc sử, Nam sử… Việc tự học 

công phu như vậy kéo dài hàng chục năm mới đủ sức thi Hương. Có thể thấy rằng, ở giai 

đoạn này, người học tự học là chính. Ở bậc đại học, hàng tháng thường có hai cuộc bình 

văn vào ngày sóc và ngày vọng (mồng 1 và ngày rằm hàng tháng) hoặc một buổi vào 

ngày cuối tháng. Đầu tháng, quan Đốc học ra đề văn, niêm yết tại dinh, sĩ tử đến chép đề 

mang về nhà làm, nửa tháng sau đem nộp. Cuối tháng, quan Đốc học và các vị khoa 

bảng họp chấm bài, chọn ra một số bài hay nhất để tổ chức buổi bình văn. Trong ngày 

đó, sĩ tử khắp nơi lũ lượt kéo về tham dự, ai có bài được bình sẽ rất vinh dự, hãnh diện 

vói bè bạn, xóm làng. Mỗi năm, quan Đốc học tổ chức một kì khảo khóa, ai đỗ đầu được 
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gọi là “Thầy Khóa” và được miễn các việc phu đài, tạp dịch. Trước kì thi Hương 4,5 

tháng, có một kì tỉnh hạch để chọn danh sách gửi về bộ Lễ phân phối vào các trường thi. 

Sách giáo khoa thời kỳ này được quan tâm, in ấn kịp thời, đủ số lượng. Sách 

không chỉ có Tứ thư, Ngũ kinh mà còn gồm cả Hiếu kinh, Minh tâm Bảo giám, 

Minh đạo gia huấn, Tam tự kinh, Trạng Nguyên thi, Ấu học ngũ ngôn thi… được 

biên soạn và phát đến các trường học của phủ để các “học quan do đấy để giảng 

dạy, khoa cử do đấy để lấy nhân tài”. Nội dung những cuốn sách này nhằm định 

hướng cho học trò về hiếu lễ, trọng nghĩa và noi theo gương tốt để học hành và rèn 

luyện tính cách, đạo đức. Ngoài ra, những sách này còn giúp cho người học biết 

được về nghĩa lý của tư tưởng Nho giáo cũng như những kiến thức cơ bản nhất về 

lịch sử văn hóa của dân tộc. Những kiến thức này sẽ giúp người học không chỉ 

trong thi cử mà còn cần thiết trong nghề nghiệp sau này. 

Có thể thấy rằng nội dung giáo dục thời Lê Sơ chủ yếu theo theo hệ thống tư 

tưởng Nho giáo. Bản thân Nho giáo là một hệ thống tư tưởng nhằm mục đích tổ chức và 

cai trị xã hội. Giáo dục theo Nho giáo là đào tạo ra những người làm quan, nguồn nhân 

lực cho bộ máy chính quyền phong kiến. Đó là những người hội tụ được đủ các chuẩn 

mực đạo đức và kiến thức mà Nho giáo gọi là người Quân tử. Người Quân tử phải luôn 

theo thuyết chính danh, ở vai trò nào luôn phải xứng đáng, phải làm đủ trách nhiệm của 

vai trò đó đối với xã hội và đồng thời cũng được hưởng đủ quyền lợi mà vị trí và vai trò 

ấy mang lại. Người quân tử luôn phải “cha ra cha, con ra con, vua ra vua, tôi ra tôi”. 

Người Quân tử phải hội đủ các phẩm chất cao đẹp là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Người 

Quân tử luôn phải " tu thân, tề gia, trị quốc”. Nội dung quan trọng của mục đích đào 

tạo, giáo dục này được thể hiện qua các cuốn sách được gọi là Kinh truyện như Luận 

ngữ, Mạnh Tử, Đại học, Trung dung; Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh 

Xuân Thu. Ngoài Kinh truyện ra, còn có tài liệu khác như sử sách và thơ văn gọi chung 

là Ngoại thư, gồm những bài văn nổi tiếng thời Tiên Tần đến đời Tống. Bên cạnh đó 

còn có Đường Thi, Bắc sử…, cùng một số sách giáo khoa chính yếu cho người mới 

theo học như Hiếu kinh, Minh tâm Bảo giám, Minh đạo gia huấn, Tam tự kinh… Ngoài 

những sách do người Trung Quốc biên soạn, còn có nhiều sách của người Việt viết về 
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giáo dục đạo đức, ý chí, cốt cách con người Việt Nam như cuốn Trạng Nguyên thi- 

cuốn sách có nội dung khuyến khích lấy việc học hành chăm chỉ để đỗ được Trạng 

Nguyên, kích thích tinh thần hiếu học của học trò nhỏ tuổi. Cuốn Ấu học ngũ ngôn thi 

là cuốn sách viết theo thể thơ năm tiếng, chọn lựa hình ảnh và đưa người học đến 

những viễn cảnh vinh quang của sự nghiệp thành đạt như được vua ban yến, phong 

hầu, làm quan cùng hàng với các bậc đại thần hay vinh qui về bái tổ… Hầu hết nội 

dung giáo dục thời kỳ Lê Sơ cũng như cả trong thời kỳ trung đại ở Việt Nam chủ yếu 

định hướng cho học trò về hiếu lễ, trong nghĩa và noi theo gương tốt để học tập, rèn 

luyện tính cách, đạo đức. Chính vì thế, câu “Tiên học lễ, hậu học văn” được hình thành 

từ rất sớm và có ảnh hưởng cho đến tận ngày hôm nay. 

Toàn bộ nội dung giáo dục thời kỳ này đều nhằm cung cấp những chuẩn mực ứng 

xử theo gương của người xưa, những chuẩn mực đạo đức, kiến thức về xã hội, văn học, 

địa lý phục vụ cho việc cai trị, làm quan. Về cơ bản thì nội dung giáo dục như vậy là phù 

hợp với yêu cầu của ; chính vì vậy, nền giáo dục này đã giúp ích 

trong việc tạo ra một bộ máy chính quyền vững mạnh và tạo ra một xã hội ổn định và 

phát triển, nề nếp, có lễ giáo nghiêm cẩn, văn minh so với thời kỳ lịch sử trước đó. 

Rõ ràng, với nội dung như vậy thì phương thức giáo dục chủ yếu là bắt buộc học 

trò phải học thuộc lòng, từ từ thấm sâu vào tâm thức những câu châm ngôn để định 

hướng, điều chỉnh hành vi, lối sống của người học. Tiếp đến, ở bậc cao hơn, người học 

bắt đầu luận giải những quan điểm trong Kinh điển của Nho giáo và chuyển sang làm 

thơ, phú theo những mức độ. Đây cũng chính là nội dung trong các kỳ thi như: Giải thích 

ý nghĩa câu chữ trong Kinh truyện theo sự chú giải của các Tiên nho; làm một bài văn 

nhằm bày tỏ những hiểu biết, năng lực của bản thân về những điều mà đề bài đã đặt ra; 

vận dụng một câu trong Kinh truyện để giải thích một vấn đề mang tính thời sự của đất 

nước; biện luận, dẫn giải, minh chứng về một vấn đề nào đó, bài thi về thơ (thi), bài thi 

về phú… và cuối cùng là làm chiếu, chế, biểu, dạng như một bài văn xuôi được làm theo 

lối cổ, câu đặt thành từng vế đối nhau, mỗi vế chia làm hai đoạn. Khi làm thể loại này, 

người thi phải đặt mình ở địa vị người nói, ví dụ như bài thi về chiếu, chế thì phải thay 

vua viết với bề tôi hay bài thi về biểu thì là viết thay cho bề tôi… 
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Như vậy, phương thức và giáo dục thời Lê Sơ là phù hợp với sự lựa chọn của thời 

kỳ bấy giờ bởi mục tiêu, sản phẩm giáo dục của thời kỳ trung đại đều hướng đến việc 

học để làm quan và để làm một người trung quân ái quốc. Điều này không chỉ xuất hiện 

ở Việt Nam, khu vực Đông Á mà còn là cách học chung của nhiều nước trên thế giới. 

Thời kỳ này, châu Âu cũng bị ảnh hưởng của thần quyền, chịu sự chi phối của nhà thờ, 

nên nội dung và phương thức giáo dục cũng xoay quanh việc đề cao công tích của Chúa 

trời, bằng cách học thuộc những lời răn của Chúa trong Kinh thánh và hiểu theo sự giải 

thích của các nhà thần học. 

Về thi cử, tổ chức thi cử là trách nhiệm của Nhà nước và được giao cho Bộ 

Lễ đảm nhiệm. Những quy định về việc thi do Bộ Lễ đề xuất, nhà vua ra quyết định 

cuối cùng. Trải qua các đời vua từ Thái Tổ qua Thái Tông, Nhân Tông đến Thánh 

Tông đã hoàn thiện các thể lệ về thi cử trở thành chế độ của Nhà nước. Việc tổ chức 

thi được tổ chức tuần tự theo mức độ từ thấp đến cao qua các kỳ thi Hương, thi Hội, 

thi Đình; trong đó, thi hương là kỳ thi ở địa phương, thường tổ chức ở các đạo thừa 

tuyên. Thi hội và thi đình là kỳ thi quốc gia dành cho những người đã kinh qua thi 

hương và các giám sinh đã mãn khoá Quốc Tử Giám, nếu đỗ sẽ mang lại vẻ vang 

tột đỉnh cho một Nho sĩ và cũng là cuộc kiểm tra đánh giá cao nhất đối với các bậc 

tài năng của đất nước. Các vua triều Lê Sơ rất coi trọng việc tổ chức các kì thi để 

tuyển chọn nhân tài ra làm quan nên muốn được dự thi phải có hạnh kiểm tốt. Năm 

1462, vua Lê Thánh Tông ra lệnh chỉ cho các thí sinh trong nước, không cứ là dân 

hay lính, hạn đến thượng tuần năm nay đến nhà giám hay đạo sở tại khai tên và căn 

cước để thi hương. Ai đỗ thì gửi danh sách lên Lễ nghi viện để đến trung tuần tháng 

giêng năm sau thi hội. Cho quan sở tại và xã trưởng xác minh làm giấy bảo đảm 

rằng người ấy thực là có đức hạnh thì mới được vào danh sách dự thi. Kẻ nào vào 

loại bất hiếu, bất mục, bất nghĩa, loạn luân, điêu toa ... thì dẫu có học giỏi, văn thơ 

hay, cũng không cho vào thi. Qui định về việc thi cử như sau: Thí sinh phải nộp căn 

cước, khai rõ phủ, huyện, xã, tuổi tác cùng là chuyên học kinh nào, lý lịch ông cho 

ra sao, không được gian dối, giả mạo. Nhà phường chèo, con hát và những kẻ phản 

nghịch, ngụy quan có tiếng xấu, thì bản thân và con cháu không được dự thi. Nếu 

mang sách hay mượn người làm hộ bài thi thì bị trị tội theo luật. Phép thi hương 
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trước hết thi ám tả để loại bớt. Đề mục thi: Kì thức nhất thi Tứ thư, kinh nghĩa gồm 

5 bài. Kì thứ hai thi chiếu, chế, biểu dùng cổ thế hay tứ lục. Kì thứ ba thi thơ, dùng 

Đường luật, phú dùng cổ thế hay Ly Tao, văn tuyển, từ 300 chữ trở lên. Kì thứ tư 

thi một bài văn sách, đầu đề hỏi về kinh, sử hay việc đương thời, hạn 1.000 chữ... 

[118, tr. 434 – 435]. 

Thời Lý - Trần - Hồ, các khoa thi đã được tổ chức, song chưa nhiều và đều đặn, 

phải từ nhà Lê, thi cử mới đi vào quy củ, nề nếp. Đến thời Lê Sơ, 3 năm tổ chức một kì 

thi Hương, năm trước thi Hương thì năm sau thi Hội. Người đỗ thi Hương chia thành hai 

hạng, hạng cao là Hương cống, hạng thấp là Sinh đồ, người đỗ đầu gọi là Giải nguyên. 

Thi Hội được tổ chức cho những người đã đổ thi Hương, để lấy học vị cấp nhà nước. Ai 

đỗ thi Hội được dự kì thi Đình, tổ chức ở sân rồng do vua ra đề để lấy từ tiến sĩ trở lên. 

Thời Lê Sơ, bắt đầu từ năm 1448, Tiến sĩ được chia thành ba loại:  

- Đệ nhất giáp: Tiến sĩ cập đệ (3 người đổ đầu gọi là tam khôi): Trạng Nguyên; 

Bảng Nhãn; Thám Hoa. 

- Đệ nhị giáp : Tiến sĩ xuất thân (Hoàng Giáp). 

- Đệ tam giáp : Đồng Tiến sĩ xuất thân. 

Các tiến sĩ thời Lê Sơ được nhà vua cho dự lễ xướng danh, ban yến và tổ chức 

vinh quy bái tổ, tên tuổi được khắc vào bia đá đặt ở Văn Miếu. Ngoài các kì thi chính, 

còn có các kì thi bất thường như các khoa Minh Kinh (1429), Hoành Từ (1431) các kỳ 

thi lại viên (tuyển người viết chữ đẹp và tính toán giỏi ), thi võ… Thứ tự này cũng có thể 

thay đổi giữa các trường qua các triều đại. Ai được vào thi Đình sẽ phải làm một bài thi 

đối sách do chính vua ra đề. Bài thi thường có hai phần: cổ văn và kim văn. Về kim văn, 

vua thường lấy những vấn đề nan giải của đương triều để hỏi các thí sinh về cách giải 

quyết (về thiên tai, về vấn đề kinh tế, chính trị, thời sự….). Thời kỳ Lê Sơ (1428 -1527), 

trải qua gần 100 năm với 10 đời vua, số các khoa thi và số người đỗ có thể tóm tắt như 

sau: Tổng số các khoa thi Hội là 26; số người đỗ gồm 21 Trạng nguyên, 38 Bảng nhãn, 

21 Thám hoa, 992 Tiến sĩ (tổng cộng là 1.072 người). 

Tháng 5 năm Kỉ Dậu (1429), đã mở khoa thi ở sảnh đường để cho quan viên 

thiên hạ và muôn dân ở Đông Đô tỉnh đường (thành Thăng Long) cùng với các quan 
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khắp nội ngoại văn võ từ hàm Tứ Phẩm trở xuống, ai tinh thông kinh sử và võ kinh đều 

được vào thi… Năm Tân Hợi (1431), dùng minh kinh hoặc dung luận phú hoặc dùng 

sách đề (văn sách), tùy tài mà dùng, nhưng chưa lấy đỗ Tiến sĩ… [101, tr. 145]. 

Điều đáng chú ý là việc xây dựng các trường thi, tổ chức các hội đồng coi thi và 

chấm thi ở triều Lê Sơ làm rất nghiêm túc và quy mô. Triều Lê Sơ đã đặt ra những quy 

định trong thi cử chặt chẽ. 

Về quy định thời gian tổ chức các kỳ thi thời Lê Sơ, thi cử được tổ chức thành các 

kỳ là thi Hương và thi Hội- thi Đình. Năm 1434, Nhà nước quy định năm trước thi 

Hương tại các đạo, năm sau thi Hội tại sảnh đường kinh đô [83, tr.856]. Từ năm 1463, 

Nhà nước quy định 3 năm mở một khoa thi. Các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu tổ chức thi 

Hương, các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tổ chức thi Hội [83, tr.969]. 

Thi Hương là kỳ thi được tổ chức tại các địa phương và phải trải qua 4 vòng là tứ 

trường. Năm 1483, Nhà nước quy định cụ thể về thời gian các vòng thi tại các địa 

phương như sau: Tại tứ trấn Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Nam và Tam Giang ngày 8/8 thi 

trường Nhất, ngày 18 thi trường nhì, ngày 25 thi trường ba, ngày 1/9 thi trường tư, ngày 

7/9 yết bảng. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, các ngày thi lần lượt là 8/8, 15/8, 22/8 và 26/8, 

yết bảng vào 1/9. Tại Kinh đô và các trấn miền núi, ngày thi là 8/8, 13/8, 18/8 và 26/8, 

yết bảng vào ngày 1/9 [12, tr.17]. Sách Quốc triều chiếu lệnh thiện chính thư, Điều 14 Lễ 

thuộc cũng quy định như vậy [64, tr.632]. Đỗ kỳ thi Hương được gọi là Hương cống và 

đủ điều kiện dự thi Hội. 

Thi Hội và thi Đình là kỳ thi tiến sĩ; thời gian thi khoảng tháng 8, mùa Xân tháng 

Giêng thi Hội, đến mùa Thu tháng Tám thi Đình - đây là kỳ thi lớn, nên được gọi là đại 

khoa. Chương trình thi cử, danh xưng các học vị và chế độ khen thưởng cũng được luật 

định rõ ràng. 

Về quy định đối với thí sinh và khảo quan, thí sinh phải có đạo đức tốt, lý lịch 

trong sạch ba đời, phải đăng ký để được chấp nhận tư cách dự thi. Thể lệ quy định thí 

sinh phải nộp căn cước, khai rõ quê quán, tuổi tác, lý lịch ba đời không được gian dối, 

giả mạo. Những người bất hiếu, bất mục (sống không hòa thuận), loạn luân, điêu toa, 

những người phản nghịch, người làm nghề hát xướng…cho dù có học vấn văn chương 
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thì bản thân và con cháu họ đều không được dự thi [83, tr.964]. Điều 629 Quốc triều hình 

luật ghi: “Những con hát, phường chèo tuồng cùng cả con cháu đều không được đi thi, 

trái luật thì bị xử tội biếm hoặc tội đồ” [64, tr.187]. Năm 1501, Nhà nước lại có sắc lệnh: 

“Người có tang cha mẹ ở nhà tự tiện vào trường thi và thi thay cho người khác thì bị xử 

tội đồ, suốt đời không được đi thi và không được bổ dụng. Xã trưởng biết mà đồng tình 

dung túng cũng phải tội sung quân hạng ba” [12, tr.22]. Bản khai lý lịch ba đời phải được 

lý trưởng và quan địa phương xác nhận. Vòng sơ tuyển về lý lịch này gọi là lệ Bảo kết 

bắt đầu có từ năm 1462 [12, tr.14]. 

Về trình độ học vấn, thí sinh được kiểm tra bằng một kỳ sơ tuyển. Thí sinh phải 

chép thuộc một đoạn trong Tứ thư, Ngũ kinh không được mở sách, không có người đọc 

cho chép; đỗ kỳ này mới được vào dự thi Hương. Kỳ kiểm tra này do quan huyện tiến 

hành trước khi lập danh sách thi Hương. Ban đầu chỉ thi chép Ám tả, càng về sau, càng 

thi nhiều nội dung hơn, thậm chí kiểm tra toàn bộ văn bài bốn kỳ như thi Hương. Kỳ thi 

này chỉ có ý nghĩa sát hạch, không có học vị gì, chỉ nhằm sàng lọc lựa chọn số lượng thí 

sinh cho phù hợp và đồng đều về chất lượng. “Các xã phường phải kiểm thực xem học 

trò có thông văn lý hay không rồi mới phân loại đầy đủ, phường xã lớn 20 tên, phường 

xã trung 15 tên, phường xã nhỏ 10 tên không được quá lạm, thiếu không buộc phải đủ 

suốt, không có thì thôi. Học trò chưa đến 18 tuổi cũng cho ứng thí để rộng đường cầu 

nhân tài” [64, tr.632]. Rõ ràng, tư cách người đi thi được lựa chọn kỹ càng theo trình độ 

học vấn và tiêu chí phẩm hạnh đương thời. 

Đội ngũ coi thi và chấm thi được gọi chung là Khảo quan. Khảo quan được chia 

làm hai dạng là Giám sát và Giảm khảo. Giám sát là những người theo dõi cả thí sinh và 

các giám khảo, thấy có điều sai trái, các giám sát phải báo cáo để xử lý, nếu bỏ qua mà bị 

phát hiện thì chính mình cũng bị phạt. Điều 101 Quốc triều hình luật quy định: “Các 

giám sát thi phải khám xét…mà không khám xét hay khám xét giả dối thì đều xử tội phạt 

60 trượng, biết mà cố ý dung túng thì cũng phải tội như thế” [64, tr.73]. 

Giám khảo là những người làm nhiệm vụ phát đề thi và chấm thi, nên có nhiều vị 

trí giám khảo chỉ cần chọn người ít chữ, người không đỗ đạt nhưng thanh liêm, để đề 

phòng việc sửa bài cho thí sinh. 
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Ở kỳ thi Hương, người của tỉnh này sẽ đến làm giám khảo ở tỉnh khác. Nếu có 

con em đi thi cùng điểm thi đó, giảm khảo phải làm giấy hồi tỵ xin phép không đi chấm 

thi. Luật pháp quy định: “Quan chủ ty chấm thi cùng với người dự thi có phần thân thuộc 

phải hồi tỵ mà không từ chối thì phạt 50 roi, biếm 1 tư, nếu là các quan di phong (người 

niêm phong bài thi), đằng lục (người chép lại bài thi) phạm phải, đều phạt 80 trượng. 

Nếu không nên hồi tỵ mà hồi tỵ cũng xử tội như thế” [64, tr.72]. Quan trường cũng 

không được phép mang giấy có chữ, mang mực đen vào trường thi vì sợ sửa bài thi, cũng  

không được mang theo đầy tớ, người hầu vì đã có lính phục vụ. Những việc chi tiêu, các 

khoản tiền gạo, đồ dùng cho các quan làm giám khảo, giảm sát đều được luật pháp quy 

định rõ ràng tránh sự lợi dụng, tham ô lãng phí [64, tr.582]. 

Về quy định đối với trường thi, trường thi chia làm hai phần. Phần ngoài dành 

cho thí sinh, phần trong cho quan trường. Phần ngoài chia làm 4 vi (nơi dành cho sĩ tử 

cắm lều làm bài), có dựng chòi cao có một viên hiệu úy đứng trên chòi để tiện trông xa 

kiểm soát... Học trò ở trong lều tre, phục xuống đất mà viết [101, tr.164]. Người cùng 

nhà (ví dụ cha con hay anh em ruột) không được xếp cùng một vi. Khi thi, mỗi thí sinh 

ngồi một lều riêng, khoảng cách giữa các lều đủ lớn để thí sinh độc lập làm bài, thí sinh 

không được đi sang các lều khác để hỏi bài. Chính giữa chỗ giao nhau của hai con đường 

chia phần ngoài ra làm bốn, có xây một ngôi nhà gọi là nhà Thập đạo, là nơi thí sinh đến 

xin dấu Nhật trung và nộp quyển thi. Trước hôm thi một ngày, treo bảng yết danh và 

trường quy ghi các chữ húy phải kiêng từ sáng sớm ở mỗi cửa vi. Phía trong cũng chia 

làm hai: Nội trường dành cho các vị Sơ khảo, Phúc khảo; Ngoại trường dành cho Chánh, 

Phó chủ khảo và Phân khảo. Giữa nội và ngoại trường lại có một khu nhỏ dành cho các 

ông Đề tuyển, những giám khảo khác không được đến đây. 

Về quy chế trong thi và chấm thi, sắp đến kỳ thi Hương, thí sinh phải chuẩn bị 

nộp một quyển thi lên quan Đốc học trong tỉnh. Quyển thi không được có vết tích gì 

tránh làm dấu hiệu cho các giám khảo chấm thi. Các quyển thi được đóng dấu tên trường 

thi từ trang đầu, dấu giáp phùng vào giữa trang hai và trang ba để tránh việc mang bài thi 

sẵn hay đánh tráo bài thi. Sau này, trong khi làm bài thi, khi viết được hơn hai dòng, 

quyển thi sẽ được đánh dấu Nhật trung để chứng thực bài viết tại trường thi. Quyển thi 
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này được nộp kèm danh sách đăng ký dự thi để căn cứ vào đó, triều định sẽ định số 

lượng giảm khảo ít hay nhiều. Danh sách thí sinh được các giám khảo chia thành các khu 

vực trong trường thi. 

 Thí sinh bước vào trường thi, sau khi điểm danh, một đội kính khám xét thí sinh 

thật kỹ, không cho mang bất cứ sách vở hay bài làm sẵn, ngay cả giấy tờ có chữ không 

liên quan đến bài thi cũng bị cấm. Điều 99 Quốc triều hình luật quy định: “Mượn người 

làm hộ bài thi cùng người làm hộ đều phạt biếm 3 tư. Giấu sách vở mang vào trường thi 

phải phạt 80 trượng” [64, tr.72]. Năm 1501, Nhà nước quy định: “Ai đem theo những 

bản sao chép văn chương sách vở, thi hộ người khác phải sung quân ở bản phủ 3 năm, 

suốt đời không được đi thi” [12, tr.22]. 

Khi thi, thí sinh ngồi riêng mỗi người một lều, khoảng cách giữa các lều đủ 

để các thí sinh tự làm bài, thí sinh không thể đọc và nghe nhau được. Thí sinh 

không được sang lều của người khác để hỏi chữ. Cấm làm bài cho người khác hoặc 

nhờ người khác làm hộ. 

Thí sinh làm bài thi quan trọng nhất trong bài thi là không được viết phạm 

húy. Trước khi vào thi tại các cửa vào đều có bảng niêm yết các chữ húy phải kiêng, 

khi làm bài, gặp các chữ đó phải sửa thành những chữ gần nghĩa thậm chí một số 

chữ cần phải viết một cách kính trọng, ví dụ: chữ Vương không được viết cạnh các 

chữ có mang nghĩa xấu như hung, sát, u, hôn…; gặp chữ Thiên hay các chữ liên 

quan đến Vua như: Hoàng, Long…đều phải viết đài lên một vài hàng. Những chữ 

liên quan đến bản thân mình thì phải viết nhỏ lại và lệch sang một bên, ví dụ: Khi 

viết “Thần xin thưa” thì chữ Thần phải viết nhỏ lại. Thí sinh không thể mượn việc 

thi cử để nói xấu triều đình, phạm tội này, thí sinh có thể bị trị tội rất nặng đến mức 

xử tử; đồng thời có thể làm liên lụy đến thầy học và người thân. 

Ngoài ra, trong bài viết của mình, thí sinh không được mắc lỗi bất túc (viết không 

đủ quyển), lỗi duệ bạch (chỉ viết được vài dòng). Các lỗi này khá nặng vì chứng tỏ thí 

sinh không đủ sức đi thi mà các khảo quan và thầy học đều bị phạt. Quanh con dấu Giáp 

phùng và Nhật trung, thí sinh không được mắc lỗi Thiệp tích, nghĩa là không được tẩy, 

xóa, sửa quá 10 chữ. Trong trường hợp, quyển thi bị ố hay viết nhầm quá nhiều thì được 

thay quyển thi khác, nhưng phải xin dấu Giáp phùng và Nhật trung. Sau khi làm bài thi 
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và trước khi nộp quyển, thí sinh phải đếm các chữ bị xóa, sửa và ghi vào cuối quyển. 

Quốc triều chiếu lệnh thiện chính thư quy định: “Văn thể phải cho hồn hậu, đầy đặn, nếu 

qua quýt hoặc a dua thì nhất thiết phải bãi truất. Học trò tự ý dời lều, bỏ cách chữ đều 

đuổi ra. Nếu thi hộ thì trình lên để trị tội. Làm bài không trọn vẹn, để trống chữ, tẩy xóa 

quá nhiều đều không chấm” [64, tr.634]. 

Khi nộp bài thi phải đúng giờ, thí sinh phải trực tiếp mang nộp quyển, có đóng 

dấu chứng nhận vào cuối quyển rồi mới bỏ vào hòm đựng quyển thi. Tất cả những bài 

nộp sau thời gian thu quyển gọi là Ngoại hàm. Các quyển này không được chấm nhưng 

vẫn được đọc kỹ xem có phạm húy không. 

Quá trình chấm thi qua nhiều vòng vô cùng kỹ càng. Bài thi sau khi được thu, sẽ 

được rọc phách, được chép lại nguyên văn trước khi đưa các giám khảo chấm để phòng 

nhận ra mặt chữ, mất công bằng khi chấm thi. Bài được chép lại này cũng được đọc đối 

chiếu cẩn thận với bài nguyên văn thật chính xác. Những bài thi có chữ xấu có thể bị hạ 

điểm thậm chí bị đánh trượt. 

Các quan sơ khảo chấm trước tiên bằng mực son ta mầu gạch, phúc khảo 

chấm lại bằng mực xanh, giám khảo chấm lại bằng mực hồng đơn. Tất cả đều phải 

ghi rõ họ tên, chức vụ, điểm số rồi ký tên lên mặt quyển.  

Sau khi chấm xong, các bài được lấy đỗ sẽ đưa cho Chánh, Phó chủ khảo 

chấm lại. Các bài bị loại sẽ đưa cho các Phân khảo chấm lại, ai đáng đỗ vớt sẽ trình 

lên Chủ khảo. Chánh, phó chủ khảo và Phân khảo đều chấm thi bằng mực son mầu 

đỏ tươi. Sau khi chấm thi xong, tất cả các quyển thi, kể cả các quyển bị loại không 

được chấm đều gửi về Kinh để duyệt lại. Triều đình có thể lấy đỗ thêm hay đánh 

trượt, hoặc thay đổi vị trí thứ bậc. 

Có thể thấy rằng, quy chế thi cử, vận hành các thiết chế giáo dục của thời kỳ 

này được tạo dựng rất nghiêm túc và chặt chẽ. Quy chế này thể hiện ở tất cả các quá 

trình trong quy trình giáo dục của thời Lê sơ, từ việc tuyển chọn đầu vào, hình thức 

giảng dạy học tập, quy chế thi cử và kiểm tra chất lượng. Như vậy, giá trị quan 

trọng mà nền giáo dục thời Lê Sơ đóng góp cho lịch sử giáo dục nói chung và lịch 

sử văn hóa dân tộc nói riêng chính là tạo ra những quy định chặt chẽ cho cả quá 
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trình giáo dục. Trong quy chế học và thi thời Lê Sơ, có thể nhận thấy rõ tính khách 

quan, chống lại sự gian dối, tham nhũng trong thi cử, nhằm chọn lựa đúng những 

người tài ra giúp nước và ở mức độ nhất định, thấy rõ tính khoa học của các quy chế 

học tập -thi cử này. Tính khoa học thể hiện ở chỗ các môn học, hình thức thi đều bổ 

sung cho nhau để phát triển những năng lực trí tuệ của người học theo mục đích của 

nền giáo dục- đó là năng lực hiểu, nhớ, vận dụng và sáng tạo. Đó là kỹ năng phân 

tích, đánh giá và trình bày bằng văn bản, bằng miệng những vấn đề liên quan đến 

đời sống xã hội mà một vị quan cần phải thông thạo; đó là khả năng ứng đối nhanh 

nhẹn thông minh và sáng suốt- tất cả những kỹ năng và phẩm chất đó đều phục vụ 

cho mục đích quản lý xã hội phong kiến đương thời.  

Nếu như đối với các triều đại trước đây việc tuyển chọn người ra làm quan 

có thể do tiến cử, nhiệm cử thì đến triều Lê Sơ phương thức chủ yếu là khoa cử. 

Ngay khi còn kháng chiến chống giặc Minh, những người dựng cờ khởi nghĩa đã 

chú trọng mở mang việc học tổ chức cuộc thi ngay bên cạnh thành Đông Quan. Đến 

thời vua Lê Thánh Tông, ông coi việc thi cử là hàng đầu để “chọn người có học”, 

“chọn kẻ sĩ”. Chỉ riêng trong 37 năm dưới triều Lê Thánh Tông, có 12 khoa thi Hội 

với 501 người thi đỗ Tiến sĩ, trong đó có 10 người đỗ Trạng nguyên. Nếu đem con 

số ấy so sánh với tổng số 2.325 người đỗ Thái học sinh và Tiến sĩ từ nhà Lý đến vua 

Duy Tân, trong đó có 30 người đỗ Trạng nguyên, thì thấy rằng chỉ trong 37 năm 

dưới triều Lê Thánh Tông, số Tiến sĩ đã chiếm đến trên 20%, trong đó số Trạng 

nguyên chiếm trên 30% tổng số Tiến sĩ và Trạng nguyên trong toàn bộ lịch sử khoa 

cử thời phong kiến Việt Nam. Triều đình đã ra sắc chỉ cho các nha môn chọn các lại 

viên xuất thân nho học để bổ các chức, đều cho quan phụ trách công bằng xem xét 

mà tiến cử. Các huyện có khuyết chức chính quan nếu không có người khoa mục thì 

cho lấy người thi đỗ tam quan mà tuyên bổ [118, tr. 456]. Hiện nay, tại Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám còn lưu giữ 13 bia thời Lê Sơ. Mỗi bia khắc bài văn bia nêu cao ý 

nghĩa khoa cử, vai trò sứ mạng của kẻ sĩ và liệt kê danh sách những vị tân khoa với 

họ tên, quê quán từng người. Bài văn bia do những văn thần nổi tiếng biên soạn như 

Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Đào Cử, Đàm Văn Lễ, Ngô Luân, Lương Thế Vinh...  
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Tiểu kết  

Sau khi giành được độc lập, tiếp nhận một di sản hoang phế do nhà Minh để lại, 

đất nước lâm vào khủng hoảng về mọi phương diện. Dưới thời Lê Sơ, nhiều cuộc cải 

cách quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, chế độ quan 

lại... không chỉ nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, mà còn đưa nó phát triển đến 

đỉnh cao của chế độ phong kiến tập quyền.  

Xã hội Đại Việt thời Lê Sơ tương đối ổn định, đời sống nhân dân được đảm bảo, 

mâu thuẫn giữa các giai tầng chưa gay gắt - đó là một trong những điều kiện quan trọng 

để phát triển giáo dục khoa cử. Trên nền tảng của rất nhiều yếu tố thuận lợi, trong giáo 

dục, từ những ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo thời Lý, Trần trong đời sống xã hội mà 

đến thời Lê đã có bước thay đổi quan trọng trong việc lựa chọn cho mình một hệ tư 

tưởng mới. Sự lựa chọn Nho giáo của các vị vua triều Lê đã góp phần quan trọng trong 

việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tạo nên một đội ngũ quan lại mẫn cán, có trình 

độ từ trung ương đến địa phương. Điều này được thể hiện rõ nét qua diện mạo giáo dục 

thời Lê Sơ ở những phương diện như hệ tư tưởng giáo dục, thể chế giáo dục, hệ thống 

trường học, nội dung và quy định trong học tập và thi cử. Giáo dục thời Lê Sơ luôn luôn 

gắn liền với việc thi cử để chọn lựa nhân tài và mở nền nhân văn, khai hóa thiên hạ. 

Triều đình hết lòng chuộng kẻ sĩ và tin dùng kẻ sĩ, giao cho họ nhiều trọng trách lớn lao 

để họ thỏa chí trung thành cống hiến cho đất nước. Những bài giảng, đề thi trong các 

cuộc thi đình thường gắn với những nội dung bàn về việc trị quốc, bình thiên hạ. Hoạt 

động giáo dục thời Lê Sơ phản ánh một cách rõ nét bản chất giáo dục, thi cử thời kỳ này: 

Tập trung thực hiện mục tiêu dạy làm người và truyền bá đạo làm người và đạo đó nhất 

định phải hướng tới xây dựng những chuẩn mực đạo đức vừa mang tính chất riêng của 

con người gia đình, vừa mang tính chất con người xã hội phù hợp với những giá trị văn 

hóa Đại Việt. 
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Chƣơng 3 

DI SẢN VĂN HÓA CỦA NỀN GIÁO DỤC THỜI LÊ SƠ  

Di sản là tài sản từ trong quá khứ lưu truyền đến ngày nay. Cũng như những sáng 

tạo văn hóa khác, giáo dục thời Lê Sơ cũng để lại những di sản to lớn và quý báu. 

3.1. Di sản văn hóa vật thể 

3.1.1. Di tích  

Một nền giáo dục không thể gọi là có chất lượng nếu không có được một hệ 

thống các trường học quy củ, chuyên nghiệp và chính quy. Đây chính là môi trường  giáo 

dục quan trọng nhất của mọi quốc gia và mọi thời đại. Hệ thống thiết chế giáo dục chính 

thống, cụ thể là các trường học ở Việt Nam không phải đến thời Lê sơ mới có. Hệ thống 

này đã được hình thành và phát triển từ thời Lý, Trần. Tuy nhiên dưới các triều đại Lý 

Trần, trường học do triều đình mở chủ yếu ở cấp trung ương, mãi đến năm 1397, dưới 

triều vua Trần Thuận Tông (1388-1390) Hồ Quý Ly mới hình thành một hệ thống trường 

công có tới các phủ, lộ và có các chức quan trông coi việc giảng dạy và học tập ở các 

trường học đó. Hệ thống thiết chế giáo dục này được củng cố và mở rộng ở thời Lê Sơ. 

Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Lợi đã cho tổ chức lại Quốc Tử Giám ở kinh đô và trường 

học ở các lộ, phủ. Đến năm 1483, vua Lê Thánh Tông tiếp tục mở rộng Quốc Tử Giám 

thành nhà Thái học, xây dựng thành một trường rộng lớn bao gồm giảng đường lớn là 

Minh Luân đường, hai giảng đường Đông, Tây, bí thư khố (kho sách) và ba dãy nhà ký 

túc xá, mỗi dãy có ba nhà, mỗi nhà có 25 gian để học sinh trú ngụ. Phía ngoài cùng có 

hai dãy nhà bia để ghi tên các nhà tân khoa tiến sĩ. 

Quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày nay tại Thủ đô Hà Nội bao 

gồm Văn Miếu (nơi thờ Khổng Tử) và Quốc Tử Giám (trường đại học đầu tiên của 

Việt Nam). Văn Miếu- Quốc Tử giám được xây dựng trước thời Lê Sơ khá lâu, Từ 

năm 1070, tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông, Văn Miếu đã được xây 

dựng tại Kinh đô Thăng Long. Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Mùa Thu tháng 8, làm 

Văn Miếu, đắp tượng, Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng Thất thập nhị 

hiền, bốn mùa cúng tế. Hoàng thái tử đến đấy học” [19, tr.291]. Như vậy, ngoài 

chức năng thờ các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho, Văn miếu còn mang chức 
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năng của một trường học Hoàng gia. Đến năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường 

Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu và có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở 

Việt Nam. Ban đầu, trường chỉ dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền 

quý. Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép: “Bính Thìn, năm Anh Vũ 

Chiêu Thắng thứ 1 tháng 4... lập nhà Quốc Tử Giám; tuyển trong các văn thần lấy 

những người có văn học, bổ vào đó” [83, tr.334].  

Năm Nguyên Phong thứ 3 (1253), vua Trần Thái Tông đổi Quốc Tử Giám 

thành Quốc Học viện, cho mở rộng và thu nhận cả con cái các nhà thường dân có 

sức học xuất sắc. Chức năng trường Quốc học ngày càng nổi bật hơn chức năng của 

một nơi tế lễ: “Quý Sửu năm thứ ba (1253)... Tháng 6 lập Quốc Học viện tô 

tượng Khổng Tử, Chu công và Á Thánh, vẽ tượng 72 người hiền để thờ... Tháng 9 

xuống chiếu cho các nho sĩ trong nước đến Quốc học viện giảng học tứ thư, lục 

kinh” [20, tr.26]. Đến thời thuộc Minh, nhiều di tích lịch sử văn hoá bị đốt phá, 

nhưng Văn Miếu vẫn được người Minh tôn trọng. 

Sang thời Hậu Lê, Nho giáo rất thịnh hành. Vào năm 1484, Lê Thánh Tông cho 

dựng bia của những người thi đỗ tiến sĩ từ khoa thi 1442 trở đi. Năm Quý Mão niên 

hiệu Hồng Đức thứ 14 (1483), Lê Thánh Tông đã thực hiện một đợt đại trùng tu, được 

ghi lại trong Đại Việt sử ký toàn thư như sau:  

Tháng Giêng, mùa Xuân sửa nhà Thái học...Đằng trước nhà Thái học dựng 

Văn Miếu. Khu cũ của Văn Miếu có điện Đại Thành để thờ Tiên Thánh, 

Đông vũ và Tây vũ chia ra thờ các Tiên hiền, Tiên nho; điện Canh Phục để 

làm nơi túc yết, Một kho để chứa đồ tế khí và một phòng để làm nhà bếp; 

đằng sau nhà Thái học, dựng cửa Thái học, nhà Minh luân. Giảng đường phía 

đông và giảng đường phía tây thì để làm chỗ giảng dạy các học sinh. Lại đặt 

thêm kho Bí thư để chứa ván gỗ khắc thành sách; bên đông bên tây nhà Thái 

học làm nhà cho học sinh trong ba xá, mỗi bên ba dãy, mỗi dãy 25 gian để 

làm chỗ nghỉ ngơi của học sinh [83, tr.1121]. 

 Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: Vào tháng 11 niên hiệu Hồng Thuận năm thứ 3 

(1511), vua Lê Tương Dực sai Nguyễn Văn Lang sửa lại điện Sùng Nho ở Quốc Tử 
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Giám và 2 giải vũ, 6 nhà Minh Luân, phòng bếp, phòng kho, cùng làm mới 2 nhà bia bên 

đông bên tây, mỗi gian tả hữu đều để 1 tấm bia [21, tr.66]. 

Đời nhà Nguyễn, Quốc Tử giám lập tại Huế. Quốc Tử Giám ở Thăng Long cũ 

đổi thành học đường của phủ Hoài Đức và sau đó tại khu vực này xây đền Khải thánh để 

thờ cha mẹ Khổng Tử. 

Quần thể kiến trúc Văn Miếu - Quốc Tử Giám bố cục đăng đối từng khu, từng 

lớp theo trục Bắc Nam. Trước mặt Văn Miếu là  Văn hồ, dân gian thường gọi là hồ 

Giám, giữa hồ có gò Kim Châu. Khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám  được ngăn cách với 

không gian bên ngoài bằng tường gạch vồ và được chia làm 5 lớp không gian khác nhau, 

mỗi lớp được giới hạn bởi các tường gạch và có các cửa thông nhau: một cửa chính giữa 

và hai cửa phụ hai bên. 

Văn Miếu môn là cổng tam quan phía ngoài, phía trước Văn Miếu môn là tứ trụ. 

Từ cổng chính Văn Miếu môn, vào không gian thứ nhất gọi là khu Nhập đạo, theo 

đường thẳng tới cổng thứ hai là Đại Trung môn. Ngang hàng với Đại Trung môn có 

Thành Đức môn và Đạt Tài môn tiếp đến là Khuê Văn Các do Tổng trấn Nguyễn Văn 

Thành triều Nguyễn cho xây dựng vào năm 1805 (ngày nay, Khuê Văn Các được dùng 

làm biểu tượng của thành phố Hà Nội). Ngang với Khuê Văn các là 2 cửa Bi văn (có 

nghĩa là văn chương trau chuốt sáng sủa, có sức truyền cảm) và cửa Súc văn (có nghĩa là 

văn chương hàm súc phong phú, có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn). 

Sau Khuê Văn các là Thiên Quang tỉnh (tức giếng soi ánh sáng bầu trời) còn 

được gọi là Văn Trì (Ao Văn) ý muốn nói con người thu nhận được tinh túy của vũ trụ, 

soi sáng tri thức, nâng cao phẩm chất, tô đẹp nền nhân văn.  

Cửa Đại Thành (sự thành đạt lớn lao) và hai cửa nhỏ là Kim Thành và Ngọc 

Thành mở đầu vào không gian chính của di tích Văn Miếu. Đây là nơi thờ Khổng Tử, Tứ 

Phối, Thập Triết, Thất thập nhị hiền... Khu Khải Thánh là khu sau cùng của di tích là nơi 

thờ cha mẹ Khổng Tử. Đền Khải Thánh xưa vốn là Quốc Tử Giám, nơi rèn đúc nhân tài 

cho nhiều triều đại (năm 1946, quân Pháp đã bắn đại bác phá hủy, kiến trúc ngày nay là 

kết quả trùng tu vào năm 1999). Tầng một là nơi tôn vinh Danh sư Chu Văn An, tầng 2 

là nơi tôn thờ các danh nhân đã có công xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đóng 
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góp vào sự nghiệp giáo dục Nho học của Việt Nam - đó là các vị vua Lý Thánh Tông, Lý 

Nhân Tông và Lê Thánh Tông. 

Việc xây dựng Văn miếu vốn xuất phát từ Trung Quốc, nên việc dựng Văn Miếu 

ở Việt Nam ít nhiều chịu ảnh hưởng từ Văn Miếu Trung Quốc, song sự khác biệt giữa 

Văn Miếu Việt Nam và Văn Miếu Trung Quốc lại rất rõ ràng. Văn Miếu Hà Nội có vai 

trò không chỉ là một điện thờ mà còn là một trường học. Không chỉ là nơi thờ Khổng Tử 

và các triết gia của đạo Nho ở Trung Quốc, Văn Miếu ở Hà Nội còn là nơi thờ các danh 

Nho Việt Nam như trường hợp Chu Văn An được thờ ở Văn Miếu bên cạnh Khổng Tử 

ngay sau khi ông qua đời. 

Kiến trúc Văn Miếu thời khởi dựng nay không còn dấu vết, phần lớn kiến trúc 

đều là sản phẩm của thời Nguyễn mà lần trùng tu quy mô nhất là vào năm Đồng Khánh 

tam niên (1888), song Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội vẫn giữ được trọn vẹn giá trị 

của một khu di tích kiến trúc cổ Việt Nam. Ngày 18 tháng 3 năm Khải Định thứ 3, vua 

Khải Định đến chiêm bái Văn Miếu Hà Nội có làm thơ ngợi ca di tích này, trong đó có 

câu thơ được tạm dịch như sau: 

Nghe nói Bắc phương văn vật thịnh, 

Thảo nào Văn Miếu vẫn nguy nga  [66, tr.18]. 

Năm 1962, Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xếp hạng là khu di tích lịch sử cấp 

Nhà nước. Ngày nay, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách 

trong và ngoài nước; đồng thời, cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc, nơi công bố 

các Quyết định phong học hàm và còn là nơi tổ chức Hội thơ rằm tháng Giêng hàng 

năm. Đặc biệt, đây còn là nơi các sĩ tử ngày nay đến lễ lạt, cầu xin sự may mắn trước mỗi 

kỳ thi. 

Dưới triều vua Lê Thánh Tông, triều đình cho mở thêm một số trường học 

nữa ngoài trường Quốc Tử Giám ở kinh thành để đẩy mạnh phát triển Nho giáo. 

Văn miếu Mao Điền ở tại làng Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương được khởi dựng vào thời Lê Sơ (thế kỷ XV). Công trình gồm 5 gian Bái 

đường và 3 gian Chính Tẩm đặt trên một gò đất cao. Hai bên tả, hữu trước dãy Điện 

thờ chính là lầu chuông Đồng nặng 1042 kg đường kính miệng 115cm, cao 150cm, 

lầu trống Đại có miệng 150cm, chu vi tang trống 565cm, dài 188cm. Lầu chuông, 
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lầu trống được thiết kế theo phong cách truyền thống hai tầng tám mái toàn bằng gỗ 

lim, tuy giản dị nhưng lại rất mềm mại, uyển chuyển. Dãy nhà chính của văn miếu 

gồm hai lớp quay về hướng Tây, với 7 gian, mái cong vút, chạm trổ hình rồng, 

phượng, áp sát vào nhau. Nhà trong thờ Khổng Tử, nhà ngoài là nơi tụ hội bái lễ 

của các bậc quan trường học giả và đặt bàn thờ và bát nhang công đồng. Triều Lê tổ 

chức nhiều khoa thi tại Mao Điền mà cánh đồng Tràn phía trước Văn Miếu là nơi sĩ 

tử dựng lều chõng. Đồng thời với Văn miếu là trường thi Hương của trấn Hải 

Dương, được xây dựng tại xã Mao Điền, huyện Cẩm Giàng. Hai công trình này nằm 

cách nhau  khoảng 1 km theo đường chim bay.  

Văn Miếu Bắc Ninh được khởi công xây dựng tại vùng sơn phận Thị Cầu 

thuộc tổng Đỗ Xá, huyện Võ Giàng, phủ Từ Sơn, xứ Kinh Bắc. Tổng thể công trình 

gồm: Tiền Tế (5 gian), Hậu Đường (5 gian), hai bên hồi Hậu Đường là Bi Đình (3 

gian 2 dĩ), hai bên hồi Tiền Đường là Hội đồng trị sự và Tạo Soạn; hai bên sân 

trước Tiền Tế là nhà Tả Vu, Hữu Vu. Toàn bộ công trình có kiến trúc chồng giường 

giá chiêng, hệ thống khung gỗ lim được bào trơn đóng bén.  

3.1.2. Hệ thống văn bia  

Di sản kiến trúc Văn Miếu thời Lê Sơ, ngoài hệ thống tường xây bằng gạch vồ 

hiện nay còn lại là hệ thống các Văn bia tiến sĩ. Văn Miếu hiện còn 82 tấm bia Tiến sĩ 

dựng ở hai bên phải trái của giếng Thiên Quang. Trong 82 tấm bia còn lại tới ngày nay, 

tấm sớm nhất dựng vào năm 1484, khắc tên các vị tiến sĩ đỗ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu 

Đại Bảo năm thứ 3 (1442); tấm cuối cùng dựng vào năm 1780, khắc tên các Tiến sĩ đỗ 

khoa Kỷ Hợi, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 40 (1779). 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc 

Tử Giám có 13 bia khắc các khoa tiến sĩ triều đại nhà Lê sơ. 

Năm 1484, với chủ chương đề cao Nho học và tôn vinh bậc tri thức Nho học đỗ 

đại khoa, vua Lê Thánh Tông đã cho dựng các tấm bia tiến sĩ đầu tiên tại Văn Miếu-

Quốc Tử Giám cho các khoa thi Đình các năm trước đó của nhà Hậu Lê và 7 bia đầu tiên 

đã được dựng vào năm này. Mục đích của việc khắc tên những người đỗ đạt trên bia đá 

còn nhằm ca ngợi công đức, sự nghiệp nhà Lê, đề cao việc học hành thi cử, răn dạy các 

tiến sĩ đỗ đạt làm quan phải phục mệnh vua làm điều hay, việc thiện có ích cho dân, cho 

nước, chớ làm điều xằng bậy, tham nhũng, làm khổ muôn dân. Số lượng bia tiến sĩ được 
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dựng vào thời nhà Lê Sơ gồm 12 bia tiến sĩ cho các khoa thi từ năm 1442 đến năm 1514. 

Những người soạn nội dung văn bia đều là các danh nho bậc nhất đương thời của Đại 

Việt như các tiến sĩ Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Đàm Văn Lễ, Vũ Duệ,... Chủ trương 

của Lê Thánh Tông trong việc dựng bia Tiến sĩ nhằm tôn vinh các bậc trí thức Nho học 

đỗ đại khoa cử cũng là một sáng kiến có ý nghĩa quan trọng. Các triều vua đời sau và các 

địa phương đều hưởng ứng tạo nên một hệ thống văn bia tiến sĩ trong cả nước. Sau triều 

Lê Sơ, các triều đại sau này đều cho dựng bia Tiến sĩ. Vì nhiều lý do khác nhau, hiện nay 

còn 2 tấm bia thời Mạc và 68 bia thời Lê Trung Hưng. Tổng cộng số Tiến sĩ được đề 

danh ở đây lên đến 1304 người. Bên cạnh đó, tại Văn miếu Huế cùng tồn tại 34 bia Tiến 

sĩ. Văn miếu hàng tỉnh như Bắc Ninh hiện còn 11 bia và Văn miếu Hưng yên hiện còn 9 

bia. Ở các Văn từ, Văn chỉ địa phương và làng xã cũng có lập văn bia đề danh tiến sĩ. 

Bia Tiến sĩ hiện còn có giá trị về nhiều mặt. Đây là những tư liệu văn tự bản gốc 

duy nhất được lưu giữ tại chỗ, liên tục kể từ khi được dựng. Bia tiến sĩ được các triều vua 

phong kiến Việt Nam tổ chức dựng, khắc đá, đề danh cẩn thận, chu đáo từ việc chọn đá, 

tuyển chọn người soạn văn bia, người nhuận sắc, cho đến hình thức trang trí. Do tính 

chất quan trọng và đòi hỏi sự chính xác nên việc dựng bia được thực hiện rất công phu, 

bài bản (thường được vua giao đích danh cho Thượng thư Bộ Lễ đảm trách); do đó, đây  

đồng thời còn là nguồn sử liệu quý giá. 

Có thể tìm thấy văn bia Tiến sĩ Văn Miếu những tư liệu về lịch sử giáo dục, khoa 

cử Việt Nam. Trước hết, đó là bức tranh lớn về quy mô nền giáo dục: Mỗi tấm bia đều 

mang theo những thông tin về chế độ thi cử (niên khóa, thể lệ thi…), tên gọi các khoa thi, 

cách gọi và thứ bậc những người đỗ đạt, các quan trông coi thi, chấm thi, ngày thi Đình, 

ngày yết bảng xướng danh… Căn cứ vào số liệu số người dự thi Hội ghi trên các bia 

Tiến sĩ, có thể hình dung khá rõ nét một bức tranh về sự phát triển giáo dục thời Lê Sơ, 

đồng thời đó là minh chứng sáng rõ cho tinh thần, truyền thống hiếu học của dân tộc. 

Tuy số người dự thi không được kể đến đầy đủ trong tất cả các khoa thi, cách ghi cũng 

không thật tỷ mỷ nhưng qua đó có thể nhận thức rõ nét hơn về tình hình phát triển giáo 

dục qua các triều đại. Như ở khoa thi Tiến sĩ chính thức năm 1442 có 450 người dự thi, 

đến khoa thi năm 1448 tăng lên 750; người thi Hội khoa thi năm 1475 đạt 3.000 người. 

Đến khoa Cảnh Thống 5 (1502), tăng 5.000 người và khoa Hồng Thuận 6 (1514) đời Lê 
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Chiêu Tông lên đến 5.700 người, chiếm kỷ lục số người dự thi đông nhất trong các khoa 

thi Tiến sĩ đời Lê Sơ. 

Văn bia Tiến sĩ Văn Miếu- Quốc Tử Giám còn có giá trị lưu danh những tên tuổi 

gắn bó với lịch sử dân tộc, quê quán, danh tính những bậc nhân tài được ghi cụ thể, chính 

xác. Văn bia đã lưu dấu quá trình hình thành và phát triển của tầng lớp trí thức Nho học 

Việt Nam, những người đã tiếp thu và phát huy xuất sắc tinh hoa của giáo lý Nho học để 

xây dựng văn hiến Việt Nam giàu đậm tinh thần yêu nước và bản sắc dân tộc. Văn bia 

nêu cao vai trò của những người trí thức, nhấn mạnh ý nghĩa lưu danh đồng thời liên hệ 

chặt chẽ với vấn đề phẩm giá Nho gia để gửi gắm những lời khuyến khích cao đẹp, 

những khuyên răn nghiêm nghị. Vũ Duệ tác giả của Văn bia Tiến sĩ khoa 1514 viết:  

Hãy làm mây lành sao tỏ nêu điềm tốt cho đời, làm ngọc sáng vàng ròng để 

làm của báu cho nước, làm giáo làm gươm để dẹp trừ tiếm loạn, làm bậc tiên 

giác như cây kỷ cây tử để vững chắc cột rường… Nếu không được như vậy 

thì hiền hay không hiền, trung hay tà, phải trái nên hư phân biệt rõ ràng, ngọc 

có vết không thể che đậy. Người đời sẽ chỉ vào tên mà bàn tán, công luận thật 

nghiêm buốt, há chẳng đáng sợ lắm sao [120, tr.145]. 

Không chỉ là văn bản mang tính chất lưu trữ thông tin, các bài văn ký bia Tiến sĩ 

ở Văn Miếu còn là những áng văn biền ngẫu chữ Hán đóng góp đặc sắc cho di sản văn 

học . Bài văn thường được kết cấu theo khuôn mẫu: Ca ngợi công đức của triều 

vua trị vì, ca ngợi Nho giáo và các bậc Thánh nhân quân tử; về việc mở khoa thi, liệt kê 

tên họ, quê quán những người đỗ đạt; bình luận về ý nghĩa dựng bia, vai trò, trách nhiệm 

và nghĩa vụ của những người đỗ đạt với đất nước. Với tấm lòng chân thành, tác giả 

muốn truyền đến cho hậu thế những lời khích lệ thiết tha, mong muốn thế hệ sau vươn 

lên mà học tập, xứng đáng với người xưa, góp phần dựng xây đất nước. Các tấm bia ở 

Văn Miếu nói chung được khắc dựng rất công phu, có giá trị về điêu khắc và nghệ thuật 

thư pháp cao, thực sự là những tác phẩm truyền đời.  

Cả vườn bia đã trở thành một di tích văn hóa nổi tiếng của áng 3-

 2010, UNESCO đã chính thức công nhận 82 tấm bia tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, là 

Di sản tư liệu thế giới. 
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Ngày nay, truyền thống dựng bia đề danh những người đỗ đạt không được tiếp 

tục duy trì, nhưng việc tôn vinh những người đỗ đạt vẫn được tổ chức với nhiều hình 

thức khác nhau như việc tuyên dương và ghi tên những người đỗ thủ khoa trong các kỳ 

thi Quốc gia… 

3.2. Di sản văn hóa phi vật thể 

3.2.1. Truyền thống học tập  

* Truyền thống tôn vinh học vấn và sự học  

“Tôn sư trọng đạo” được coi là một trong những giá trị văn hóa truyền thống của  

dân tộc Việt Nam. Giá trị này không thể xác định là ra đời từ khi nào, nhưng chắc chắn 

đó là nó rất tiêu biểu cho văn hóa thời Lê Sơ. Giá trị văn hóa này thể hiện rất rõ sự tôn 

vinh người thầy, tôn vinh học vấn và sự học. Trong bộ luật Hồng Đức có quy định rõ 

rằng, nếu học trò mà phạm lỗi đánh thầy, hỗn láo với thầy thì xử nặng thêm ba bậc so với 

cũng tội danh đó khi phạm với người thường. 

Nền giáo dục thời Lê Sơ cũng củng cố thêm vị trí hàng đầu của trí thức - Nho sĩ 

trong hệ thống giai tầng của xã hội cổ truyền là sĩ - nông - công - thương. Kẻ sĩ được xã 

hội trọng vọng, được “tiến lên một bước là quan, lùi lại một bước là thầy”, nghĩa là đỗ 

đạt thì được bổ nhiệm làm quan cha mẹ của dân, nếu không đỗ đạt thì về làm những 

nghề cao quý mà xã hội tôn là thầy (thầy đồ, thầy thuốc, thày lang, thầy địa lý, thầy bói, 

thầy cúng…).  

Có được sự tôn vinh này chính là do quan điểm, đường lối, triết lý giáo dục của 

các triều đại Lê Sơ mang lại. Ngay từ năm 1426, khi cuộc kháng chiến chưa thành công, 

Lê Lợi đã rất quan tâm đến việc học và sớm cho tổ chức khoa thi ở dinh Bồ Đề, bên kia 

sông Hồng, chọn được 36 người trúng tuyển bổ nhiệm làm An phủ sứ các lộ và Viên 

ngoại lang ở các bộ.  Việt Sử ký toàn thư viết về công đức mở mang giáo dục của Lê Lợi 

như sau: “Lê Thái Tổ từ khi lên ngôi đến nay (khi mất), thi hành chính sự thực rất khả 

quan, như ấn định luật lệnh, chế tác lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, xây dựng quan 

chức, thành lập phủ huyện, thu thập sách vở, mở mang trường học... cũng có thể gọi là có 

mưu kế xa rộng, mở mang cơ nghiệp...” [118, tr. 371]. Năm 1428, khi lên ngôi Hoàng 

đế, Lê Lợi đã hạ lệnh dựng Quốc Tử Giám ở Kinh đô, mở trường ở các lộ; đồng thời, mở 
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rộng đối tượng thụ hưởng giáo dục đến con em mọi tầng lớp nhân dân. Năm 1429, Lê 

Lợi mở khoa thi Minh kinh ở thành Đông Kinh để khảo sát lại các quan văn, quan võ từ 

tứ phẩm trở xuống và tuyển lựa thêm những nhân tài đang ẩn dật vào bộ máy quan liêu. 

Trong số những người trúng tuyển ở kì thi này, có người trở lên lỗi lạc như nhà Sử học 

nổi tiếng Phan Phù Tiên. Năm 1431, Lê Lợi mở khoa thi Hoành Từ ở Bồ Đề (thuộc Hà 

Nội hiện nay) để chọn những người văn hay, học rộng bổ làm quan. Bằng những chiếu 

dụ đó, Lê Lợi đã tuyển dụng được một số lượng nho sĩ trí thức ra giúp nước, an dân sau 

nhiều năm chiến tranh. 

Năm Thiệu Bình thứ 1 (1434), nhà Lê Sơ bắt đầu quy định các thể lệ thi cử và 

ban định mở khoa thi tiến sĩ: “Hẹn tới năm Thiệu Bình thứ 5 (1438), thì thi Hương ở các 

đạo, đến năm thứ 6 (1439) thì thi Hội ở đo sảnh đường”. Từ đó về sau, cứ 3 năm một 

khoa thi, đặt làm thường lệ. Ai đỗ đều cho Tiến sĩ xuất thân theo thứ bậc khác nhau” [12, 

tr.13]. Năm 1434, Nhà nước qui định cứ ba năm mở thi Hương ở các đạo, năm sau mở 

thi Hội ở kinh thành. Cùng với việc sử dụng con em trong gia đình quan lại, quý tộc, vua 

cũng tổ chức cuộc thi cho con em bình dân, lấy đỗ hơn 1.000 người và chia làm 3 hạng: 

Hạng nhất, nhì được vào Quốc Tử giám tiếp tục học tập, hạng ba cho về học ở các nhà 

học địa phương, tất cả đều được miễn lao dịch để toàn tâm, toàn ý học tập. Năm 1438, 

vua cho tổ chức thi Hương ở các đạo, năm 1439, thi Hội tại sảnh đường Kinh đô, ai trúng 

kỳ thi hội được gọi là tiến sĩ xuất thân (đỗ tiến sĩ được ra làm quan); từ đó về sau, cứ 5 

năm tổ chức một kỳ thi Hương, 6 năm tổ chức một kỳ thi Hội.  

Từ mùa Xuân năm 1442, triều đình đã mở khoa thi Hội đầu tiên, người trúng 

tuyển vào thi Đình, lấy đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa và Tiến sĩ. Khoa thi này 

lấy 33 người đỗ, trong đó có Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên, Nguyễn Như Đỗ đỗ Bảng 

nhãn, Lương Như Hộc đỗ Thám hoa. Bên cạnh các kỳ thi Đại khoa này, nhà Lê cũng mở 

các khoa thi Lại viên với các môn toán và viết chữ. Cũng năm 1442, Nhà nước mở khoa 

thi Đình tại Kinh đô Thăng Long cho những người thi Hội đã đỗ 4 trường. Đề thi do nhà 

vua đích thân ra, ai đỗ kỳ thi này được gọi là tiến sĩ và chia ra 3 bậc. Đệ nhất giáp tiến sĩ 

cập đệ gồm 3 người xuất sắc nhất được vinh danh tam khôi: Trạng nguyên, bảng nhãn, 

thám hoa. Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân được gọi là hoàng giáp và cuối cùng là đệ tam 

giáp đồng tiến sĩ xuất thân được gọi là tiến sĩ. Những người đỗ đạt được Nhà nước đề 
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cao bằng rất nhiều nghi thức mang tính quốc gia, có tổ chức, với những qui định chặt chẽ 

như: lệ xướng danh, treo bảng, ban áo mão, đãi yến tiệc, lễ vinh quy bái tổ, khắc tên vào 

bia đá (bắt đầu từ năm 1442 thời Lê Thánh Tông) để lưu danh muôn đời. Những biện 

pháp nói trên đã góp phần quan trọng phát triển giáo dục Đại Việt, kích thích thí sinh ứng 

thi. Theo sử sách chép lại thì khoa thi Hội năm 1448 dưới triều Lê Thái Tông có 720 

người, đến năm 1463 có l.400 thí sinh, đến năm 1475 con số đó đã tăng lên 3200 người, 

còn tới năm 1514, số ứng thí lên đến 5700 người.  

Đến thời Lê Thánh Tông, khoa cử đạt tới đỉnh cao: Trong 39 năm, đã tổ chức 12 

khoa thi Hội lấy 501 tiến sĩ (toàn thời Lê Sơ, có 29 khoa thi quốc gia, lấy 988 tiến sĩ- hai 

con số này đều lớn hơn tổng số của cả hai đời nhà Lý và nhà Trần cộng lại). Vua Lê Thái 

Tông tiếp tục thực hiện một số công việc quan trọng liên quan đến giáo dục như tăng 

cường đào tạo con cháu các quan văn võ từ lục phẩm trở lên, các quan phù đạo, thủ lĩnh 

ở các phiên trấn thông qua hình thức ưu tiên lập danh sách, cho đến Quốc Tử Giám đọc 

sách chờ tuyển dụng. Năm 1466, vua Lê Thánh Tông định lệ truyền lễ xướng danh 

người đỗ, bộ lễ treo bảng vàng, ghi tên các tân tiến sĩ ở cửa Đông Hoa. Tiến sĩ được nhà 

vua trực tiếp đãi yến tiệc ở vườn Thượng uyển, ban phát áo, mũ, xiêm, đai, ngựa tốt để 

vinh quy bái tổ, sau đó được vua bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong triều hay 

ngoài lộ, phủ. Năm 1472, vua cũng định phẩm hàm, chức tước cho các tân tiến sĩ đỗ đệ 

nhất giáp. Truyền thống tôn vinh học vấn tiếp tục được tiếp nối qua những triều vua khác 

nhau và chế độ ban cấp bổng lộc và chức tước cao cho những người đỗ đạt đã khuyến 

khích việc học tập ở thời Lê và vì sự trọng dụng hết lòng của nhà vua mà các nho sĩ cũng 

hết lòng tận tụy giúp triều đình chấn hưng đất nước. 

Truyền thống tôn vinh sự học còn được thể hiện qua việc không ngừng mở mang 

trường lớp. Năm 1483, Lê Thánh Tông cho xây dựng lại Văn Miếu và mở rộng Thái học 

viện. Nhà Thái học này ở phía sau Văn Miếu, gồm có Minh luân đường và những giảng 

đường để dạy học sinh, có một thư viện lớn để tàng trữ sách vở và các ván in sách (mộc 

bản) gọi là bí thư khố và ba dãy nhà ký túc xá, mỗi dãy có ba nhà, mỗi nhà có 25 gian để 

học sinh trú ngụ. Đó là quy mô một trường học lớn nhất trong lịch sử phong kiến Việt 

Nam. Năm 1484, Lê Thánh Tông lại sai dựng bia đá ở Văn Miếu, từ khoa thi Hội đầu 

tiên năm 1442, khắc tên những người trúng tuyển các kỳ thi Hội để tôn vinh những trí 
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thức đỗ đại khoa, khuyến khích mọi người đua nhau vào con đường khoa cử, đề cao tầng 

lớp Nho sĩ. Năm 1489, vua cho tu sửa, mở rộng và phát triển Quốc Tử Giám, đổi tên 

thành nhà Thái học, xây thêm nhà học và bí thư các để làm phòng học và kho chứa kinh 

sách, ván in. 

Thời Lê Sơ, quy chế thi cử khá hoàn bị. Có 2 cấp thi: Thi địa phương (thi Hương) 

và thi quốc gia (thi Hội, thi Đình). Học vị thi Hương là Hương cống, học vị thi Hội và thi 

Đình là Tiến sĩ với 3 cấp: Tiến sĩ cập đệ (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa), Tiến sĩ 

xuất thân và đồng Tiến sĩ xuất thân. Các bài thi cũng được ấn định, mỗi khoa thi gồm có 

4 trường, lần lượt là: Kinh nghĩa, chiếu chế biểu, thơ phú, văn sách. 

Có thể nói, các vị vua Lê Sơ (thời kỳ đầu) đặc biệt quan tâm đến việc học nhằm 

xây dựng con người chính trị, trọng tâm là vấn đề đào tạo và sử dụng quan lại. Chính nhờ 

quan tâm đúng mức mà đội ngũ quan lại triều đình cũng như quan lại địa phương đã 

được tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng cả về trình độ, đạo đức và năng lực, 

đáp ứng kịp thời đòi hỏi của phát triển đất nước. Biểu hiện rõ nhất trong việc đề cao sự 

học chính là việc nhà vua hết mực quan tâm phát triển giáo dục bằng mở rộng hệ thống 

trường học từ kinh thành đến tận các địa phương và ban hành nhiều chiếu, chỉ khuyến 

khích mọi tầng lớp dân cư tham gia vào quá trình giáo dục. Không những thế, triều Lê 

Sơ còn thay đổi chính sách khai thác nguồn lực cho công cuộc chấp chính đối với quốc 

gia. Nếu trước đó nguồn lực này chủ yếu vẫn dựa vào thế lực quí tộc thì với vua Lê 

Thánh Tông, chủ yếu lại dựa vào nguồn hiền tài được hun đúc nên từ đủ thành phần xã 

hội. Với triều Lê Sơ, trường Quốc Tử Giám được mở rộng thêm không chỉ để đón nhận 

các vương tôn công tử mà còn là con em bình dân trên đường phát triển học vấn, tài năng 

nếu có. Văn bia Tiến sĩ năm Mậu Thìn (1448) do Đông các đại học sĩ Đỗ Nhuận soạn 

cũng có đoạn:  

Sự lớn lao của nền chính trị của bậc đế vương không gì quan trọng bằng việc 

trọng dụng nhân tài... Kim thượng hoàng đế thay trời mở vận trung hưng, 

gánh vác đạo lớn, đề cao Nho học, suy nghĩ canh cánh bên lòng…  Trước 

đây 6 năm mới mở một hội khoa thi lớn, nay theo quy chế nhà Chu, chỉ 3 

năm mở một khoa cũng không ngần ngại. Trước chọn kẻ sĩ chỉ lấy đỗ không 
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quá hai ba chục người, nay thì rộng chọn thực tài, không ngại số người trúng 

tuyển tăng lên gấp bội…[119, tr. 203 - 204]. 

Việc khuyến khích nhiều thành phần tham gia học, thi cử và đỗ đạt ra làm quan 

đã góp phần thúc đẩy một xã hội học tập. Điều này giúp nhà nước có lợi trên nhiều 

phương diện, trong đó có việc truyền bá một lối sống theo khuôn thước và tác động 

không nhỏ đến nhân cách của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Thượng thư Lê Ngạn Tuấn 

có viết bài ký bia tiến sĩ khoa Ất Mùi (1475) có đoạn:  

Nay những người thi đỗ đều đã được bổ nhiệm khắp nơi. Có người giữ chức 

gián quan, có người hầu cận ở Cấm đình, có người dấn thân ở chốn phong 

sương, có người giữ quyền xét xử, cũng có người giữ chức biên soạn hoặc 

làm thầy giảng dạy, có người lo việc chăn dân ở các phủ huyện, tất cả đều lo 

nung nấu lòng ngay, trau dồi tiết lớn, nêu cao thanh danh lừng lẫy, sự nghiệp 

lỗi lạc, ngõ hầu trên không phụ ơn triều đình cất nhắc, dưới không phụ chí 

khí hoài bão trong đời... [119, tr. 223]. 

Việc coi trọng sự học đã hình thành nên những đội ngũ quan lại có trình độ cao 

dưới thời Lê Sơ. góp phần không nhỏ đưa nước Đại Việt trở thành một quốc gia hùng 

cường, nhà nước Đại Việt được củng cố vững chắc, thống nhất theo mô hình nhà nước 

phong kiến trung ương tập quyền và thực hiện việc cai trị đất nước, quản lý xã hội bằng 

pháp luật. Thời vua Lê Thánh Tông, cùng với việc Nho học giành được địa vị độc tôn, 

chế độ khoa cử Nho học mới được mở rộng, phát triển mạnh mẽ và đi vào nền nếp. Sự 

phát triển của giáo dục thi cử thời kỳ này là điều kiện thuận lợi để vua Lê Thánh Tông 

lấy trình độ học vấn làm cơ sở để tuyển chọn quan lại. Các viên quan từ cấp chính quyền 

trung ương đến địa phương đều đi lên từ khoa cử, là những người đỗ đạt qua các kỳ thi 

nghiêm ngặt, dù họ thuộc thành phần xã hội nào. Thậm chí đến xã trưởng, tuy không 

phải là một chức quan triều đình, song việc lựa chọn cũng dựa trên tiêu chỉ căn bản là có 

học. Với sự quyết tâm của cả triều đình lúc đó, vua Lê Thánh Tông đã tạo được một bộ 

máy quan lại gồm những con người ưu tú trong giới trí thức Nho học, được chọn lọc kỹ 

càng làm chỗ dựa vững chắc cho bộ máy. Thời kỳ này, triều đình bỏ chế độ bổ nhiệm 

các vương hầu quý tộc vào các trọng trách của triều đình, mà chỉ lấy những người có khả 

năng thực sự. Các thân vương, công hầu... được ban cấp bổng lộc rất hậu hĩ, nhiều khi 
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quyền lợi của họ lớn hơn so với các quan chức đại thần trong triều nhưng nếu không có 

tài năng, đỗ đạt qua khoa cử Nho học thì cũng không được cử làm quan. Hơn nữa, người 

họ vua, các tước công hầu bá…ân tứ cho ruộng, bãi dâu, đầm bằng thực tiền, sau khi 

chết 3 năm con cháu chiếu sổ trả lại vua, không được ẩn dấu chiếm giữ như trước. Như 

vậy, đặc quyền về chính trị không còn, chỉ còn ưu đãi về kinh tế, hơn nữa ưu đãi này 

cũng không có tính cha truyền con nối. Đây là bước đi mạnh dạn nhằm loại bỏ tầng lớp 

địa chủ quý tộc nắm giữ quyền lực cả về kinh tế và chính trị vốn vẫn là rường cột của các 

vương triều trước, loại trừ nguy cơ cát cứ địa phương. Quốc triều hình luật, Điều 139 quy 

định: “Những người ỷ thế nhà quyền quý để cầu cạnh xin quan tước thì xử tội biếm hoặc 

đồ”. Quy định đó cũng là nhằm ngăn chặn tệ thao túng quyền lực từ tầng lớp vương hầu. 

Cũng trong thời kỳ này, triều đình thực hiện chế độ thử việc đối với quan lại (còn gọi là 

thí chức). Những viên quan thử việc sau một thời gian không mắc sai phạm thì được 

thăng cấp cho nhận chức chính thức và như vậy, mỗi viên quan phải nỗ lực học tập 

không ngừng để đáp ứng được yêu cầu của công việc. Với những ý nghĩa và tác đụng đó, 

đề cao sự học được xem là một giá trị văn hóa tiêu biểu của giáo dục thời Lê Sơ. 

Truyền thống học tập và khoa cử đã tạo ra những dòng họ có nhiều người đỗ 

đạt, những làng quê có nhiều người đỗ đạt có thể gọi là dòng họ khoa bảng và làng 

khoa bảng. Nổi tiếng ở thời Lê Sơ phải kể đến dòng họ Nguyễn ở làng Kim Đôi nay 

thuộc phường Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh. Dưới thời Lê Sơ dòng họ Nguyễn 

làng Kim Đôi có tới 13 người đỗ tiến sĩ, trong đó có 9 anh em, chú cháu cùng làm 

quan đại thần một triều. Ca ngợi tài năng của con cháu họ Nguyễn làng Kim Đôi, 

Vua Lê Thánh Tông từng khen: “Kim Đôi gia thế chu tử mãn triều” (dòng họ Kim 

Đôi áo đỏ áo tía đầy triều). 2 vị Tiến sĩ là Nguyễn Nhân Bị và Nguyễn Nhân Phùng 

còn tham gia Hội Tao đàn do vua Lê Thánh Tông làm chủ Hội. Nổi danh họ 

Nguyễn là 5 anh em ruột cùng đỗ đại khoa lúc dưới 20 tuổi chỉ trong vòng 9 năm 

(từ 1466 đến 1475) đó là Nguyễn Nhân Bị đỗ năm 1466, Nguyễn Nhân Thiếp đỗ 

năm 1466, Nguyễn Nhân Phùng (tức Nguyễn Xung Xác) đỗ năm 1469 khi mới 15 

tuổi, Nguyễn Nhân Đạc đỗ năm 1475, Nguyễn Nhân Dư đỗ năm 1472 khi mới 17 

tuổi. Nguyễn Nhân Bị có con là Nguyễn Dũng Nghĩa đỗ tiến sĩ khoa 1493. Nguyễn 

Nhân Thiếp lại có tới 3 người con đỗ tiến sĩ là Nguyễn Hoành Khoản (đỗ năm 
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1490), Nguyễn Nhân Huân (đỗ năm 1496), Nguyễn Nhân Kính (đỗ năm 1496). 

Nguyễn Nhân Phùng có con là Nguyễn Đạo Diễn đỗ tiến sĩ khoa 1496. 

Tiếp nối truyền thống của cha anh, con cháu dòng học Nguyễn Kim Đôi sau nay 

vẫn đỗ đạt cao với tổng cộng 18 tiến sĩ qua các triều đại và cùng với dòng họ Phạm (có 7 

tiến sĩ) tạo lên truyền thống làng khoa bảng Kim Đôi với 25 tiến sĩ. Một trong những 

nguyên nhân dẫn đến thành công trên con đường khoa cử của dòng họ Nguyễn là truyền 

thống giáo dục của gia đình. Điều đó có thể thấy qua sự quan tâm của gia đình với con 

cái trong việc học tập được ghi lại trên tấm bia đặt ở mộ cụ Nguyễn Lung, người sinh 5 

con trai đỗ tiến sĩ, mở đầu dòng khoa bảng Nguyễn Kim Đôi: “Con đi học xa, áo chưa 

rách đã bảo người nhà may sẵn cho, sợ bị cảm lạnh mà tổn hại đến việc học. Thức ăn 

chưa hết đã bảo người nhà mang đến sợ bị đói mà tổn hại đến việc học. Các con cảm 

động vì tình nghĩa giáo huấn của cha mẹ mà dốc lòng tu chí về nghiệp học mà thành 

danh” [12, tr.443]. 

Bên cạnh dòng họ Nguyễn Kim Đôi có thể kể thêm những gia đình, dòng học có 

nhiều đời đỗ đại khoa dưới triều Lê Sơ như: 

Thân Nhân Trung (1419 - 1499) người Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, khi đã 50 tuổi  

ông mới thi đỗ Tiến sĩ năm Quang Thuận thứ 10 (1469). Thân Nhân Trung là người mở 

đầu cho một gia tộc khoa bảng, ba đời liên tiếp với 4 vị đỗ tiến sĩ và đều làm quan dưới 

thời vua Lê Thánh Tông. Con trai ông là Thân Nhân Vũ đỗ Tiến sĩ năm 1481. Cháu nội 

ông là Thân Cảnh Vân  đỗ Thám hoa năm 1487. Ba năm sau (năm 1490) con trai Thân 

Nhân Trung là Thân Nhân Tín (là cha Thân Cảnh Vân) mới đỗ tiến sĩ [12, tr.289]. 

Quách Đình Bảo (1434 – 1508), quê xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình đỗ Thám hoa năm 1463. Em trai ông là Quách Hữu Nghiêm (1442- 1503) đỗ 

Hoàng giáp năm 1466 [12, tr.285]. 

Phạm Đôn Lễ (1457 - ?), quê làng Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng 

Hà tỉnh Thái Bình. Ông đỗ Trạng nguyên năm 1481. Con trai ông là Phạm Nguyên 

Chấn cũng đỗ Hoàng giáp tiến sĩ ở triều nhà Lê sơ [120, tr.94]. 

Đàm Thận Huy (1463 - 1526)  người làng Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh. ông đỗ tiến sĩ năm 1490. Em trai Đàm Thận Huy là Đàm Thận Giản đỗ Hoàng 
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Giáp năm 1499. Con trai Đàm Thận Giản là Đàm Cư, 30 tuổi cũng đỗ Hoàng Giáp [120, 

tr.677-681]. 

Đỗ Lý Khiêm (?), người làng Ngoại Lãng xã Song Lãng, huyện Vũ Thư tỉnh Thái 

Bình. Đỗ trạng nguyên năm 1499. Ông là anh ruột của tiến sĩ Đỗ Vinh (đỗ năm 1508). 

Hoàng Nghĩa Phú (1479- ?), người huyện Chương Mỹ, Hà Nội sau chuyển sang 

ở làng Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ông đỗ trạng 

nguyên năm 1511. Trạng nguyên Hoàng Nghĩa Phú là con trai trưởng của Tiến sĩ Hoàng 

Khắc Minh và là cha của Tiến sĩ Hoàng Thế Mỹ. 

Nguyễn Giản Thanh (1482–1514) người làng Ông Mặc (tục gọi là làng Me) 

huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ trạng nguyên năm 1508. Ông là con của tiến 

sĩ Nguyễn Giản Liêm [120, tr.691]. 

Trịnh Thiết Trường  (1390 -?), người xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. Ông đỗ thứ 14 trong số 23 người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân 

năm Đại Bảo thứ 3 (1442). Khi đó ông từ chối không nhận. Đến khoa năm Thái Hòa thứ 

6 (1448), ông lại đi thi và đỗ bảng nhãn.  

Nguyễn Nguyên Chẩn (1425-?), người xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương. Ông thi đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa thi Nhâm Tuất niên hiệu 

Đại Bảo năm thứ 3 (1442), nhưng không nhận. Đến khoa Mậu Thìn niên hiệu Thái Hòa 

năm thứ 6 (1448), ông đi thi lại, vẫn chỉ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân. 

Cùng với Nguyễn Nhân Bị, Nguyễn Nguyên Chẩn và Trịnh Thiết Tường trở 

thành 3 gương mặt nhà nho ngay từ thời Lê Sơ thi 2 lần đều đỗ Tiến sĩ và được ghi 

tên trong Văn bia Tiến sĩ. Nhưng việc học vì bằng, học và thi đỗ là con đường tiến 

thân là một mặt trái của chế độ thi cử thời Lê Sơ ít nhiều vẫn còn để lại di sản đến 

ngày nay. 

Con đường tuyển dụng quan lại thời Lê Sơ có tiến cử nhưng tuyển cử phổ 

biến hơn cả. Giáo dục đã tạo lên một đội ngũ những người khoa bảng đủ khả năng 

đảm đương các trọng trách đất nước, những danh nhân văn hóa như Lương Thế 

Vinh, Độ Nhuận, Thân Nhân Trung, Thái Thuận, Ngô Sĩ Liên…đã làm rạng danh 

non sông đất nước.  
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* Truyền thống tôn trọng và hậu đãi người hiền tài 

Tôn trọng và hậu đãi người hiền tài là vấn đề mấu chốt nhất, cốt lõi nhất, 

quyết định vận nước thịnh hay suy, không riêng gì với lịch sử Việt Nam, mà với 

nhiều quốc gia. Ngày từ lúc lập quốc, nhiều vị vua trong triều Lê Sơ đã tôn trọng, 

xây đắp, sử dụng hiền tài vào công cuộc trị nước và đưa lại hiệu quả cao. Một trong 

những giá trị quan trọng của việc thể chế hóa nền giáo dục thời Lê sơ chính là chính 

sách khuyến khích nhân tài. Ngay khi mới lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã ban chiếu 

yêu cầu mở khoa thi để chọn nhân tài ra giúp nước. Nếu các thời vua trước vẫn còn 

chủ yếu sử dụng những công thần trong bộ máy cai trị thì đến thời Lê Thánh Tông 

đã ban hành chính sách bổ nhiệm sử dụng người có học vấn, được chọn lựa qua thi 

cử một cách khá nghặt nghèo.  

Lê Sơ là vương triều có nhiều chính sách trọng hiền tài và khuyến học. Chính 

sách này luôn được thể hiện xuyên suốt qua các đời vua và được khắc in trong các văn 

bia đề danh tiến sĩ. Trong bài ký đề danh Tiến sĩ khoa Nhâm tuất niên hiệu Đại bảo năm 

thứ 3 (1442), Thân Nhân Trung ghi: “Vũ công đại định, văn đức sửa sang, muốn chiêu 

tập hiền tài, canh tân chính trị. Bèn xuống chiếu cho các nơi trong nước dựng nhà học để 

đào tạo nhân tài. Tại Kinh đô có Quốc tử giám, ngoài các phủ có trường học”  [120, 

tr.25] và: 

Lấy việc trọng đạo Nho làm việc hàng đầu, coi kén chọn anh tài tôn trọng 

hiền sĩ làm mưu lược tốt. Nghĩ việc đặt khoa thi, kén kẻ sĩ là chính sự cần làm 

trước nhất. Tô điểm cơ đồ, khôi phục mở mang trị hóa chính là ở đây, mà sửa 

sang chính sự, sắp đặt công việc, giáo hóa dân phong mỹ tục cũng là ở đây, 

các bậc đế vương đời xưa làm nên trị bình đời nào cũng theo thế [120, tr.25]. 

Cũng trong bài ký này, khi viết về mục đích khoa cử, Thân Nhân Trung đã nêu 

bật được tầm quan trọng của giáo dục nhân tài đối với việc hưng thịnh của đất nước: 

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, 

nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế, các bậc đế vương thánh minh 

không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí 

quốc gia làm công việc cần thiết” [120, tr.27].  Trong bài ký đề danh Tiến sĩ khoa Mậu 
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thìn, niên hiệu Thái Hòa năm thứ 6 (1448), Đỗ Nhuận viết: “Sự lớn lao của nền chính trị 

của bậc đế vương không gì quan trọng bằng việc trọng dụng nhân tài, ... Việc cai trị mà 

không lấy nhân tài làm gốc, ... thì đều phải coi là cẩu thả” [120, tr.38]. Qua đó có thể thấy 

việc chiêu hiền đãi sĩ, đào tạo nhân tài là chính sách hàng đầu, quan trọng trong quá trình 

xây dựng và phát triển đất nước. 

Bên cạnh việc khuyến học, việc tôn vinh những người đỗ đạt, giáo dục thời Lê Sơ 

cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của kẻ sĩ sống có ích với đất nước, xứng đáng với việc 

được hưởng ơn vua và sự kỳ vọng của người dân. Đỗ Nhuận cho rằng: “Nay những 

người được đề tên vào tấm đá này, cho dù nay đã có nửa phần tuổi tác đã cao, nhưng con 

người trung chính hay tà ngụy thế nào, việc làm được mất nên hư thế nào, công luận 

nghiêm xét, ngàn đời khó trốn” [120, tr.39]. 

Đến khoa thi năm 1463, khi soạn văn bia đề danh Tiến sĩ, Thị giảng viện Hàn 

lâm, Đông các Hiệu thư là Đào Cử cũng viết: 

Ngõ hầu trên không phụ thịnh ý của triều đình ban khen, dưới không phụ 

hoài bão lớn muốn phò vua giúp nước, để danh dự được lưu lại đời đời, danh 

thơm truyền mãi mãi, khiến cho người đời đến xem đọc tấm đá này, chỉ vào 

tên mà nói: đây là những người trung với nước, hiếu với dân, bàn nói ngay 

thẳng làm sáng thánh đạo, giữ vững đạo đức kiến lập công lao, được như thế 

là may mắn lắm. Nếu không được thế thì người xem đưa mắt bảo: kẻ này nhu 

nhược, kẻ này đức mỏng, kẻ này hèn nhát. Công luận còn đó, há chẳng nên 

cẩn thận lắm sao? [120, tr.47]. 

Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung, người soạn văn bia đề danh Tiến sĩ khoa 

thi 1442 đồng thời cũng là tác giả văn bia Đề danh Tiến sĩ khoa thi Đinh Mùi, niên hiệu 

Hồng Đức năm thứ 18 (1487) đề cập tới việc giáo dục nhân cách kẻ sĩ như sau:  

Kẻ sĩ được khắc tên vào bia đá này, thật may mắn biết bao! Cho nên phải 

đem lòng trung nghĩa tự hẹn với mình, làm sao danh và thực hợp nhau, làm 

những việc hợp sở học để làm nên sự nghiệp to lớn quang minh, khiến thiên 

hạ đời sau phải nhón chân lên mà nhắc nhở thanh danh, mến mộ khí tiết. Ngõ 

hầu trên không phụ ơn triều đình dưỡng dục, dưới không phụ hoài bão 

thường ngày thì tấm đá khắc ra sẽ đời đời không mục vậy. Thảng hoặc có 
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người ngoài có vẻ văn chương mà trong đức hạnh thiếu phần tu dưỡng, khiến 

cho điều mà người ta đọc được trên bia không giống như dư luận mà họ nghe 

biết, việc làm trái với sở học, làm huỷ hoại hạnh kiểm, điếm luỵ danh giáo thì 

là vết nhơ cho tấm đá này [120, tr.99]. 

Trên nền tảng tư tưởng chính trị Nho giáo, chính sách giáo dục thời Lê Thánh 

Tông nhằm tới và đã nâng cao trình độ văn hóa trong toàn xã hội nói chung, đặc biệt là 

cho những người được giao giữ các vị trí trong các cấp chính quyền, bổ sung và đổi mới 

đội ngũ quan lại có trình độ với năng lực ngày càng được nâng lên. Dưới thời Lê Thánh 

Tông, tư tưởng trọng dụng nhân tài trở thành một chủ trương lớn, được xây dựng thành 

chính sách và cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể; theo đó, giáo dục, đào tạo, bồi 

dưỡng luôn gắn bó chặt chẽ với sử dụng nhân tài- nhân tố quyết định đến sự tồn vong và 

hưng thịnh của giang sơn, xã tắc.  

Truyền thống tôn trọng và hậu đãi người hiền tài, tôn vinh những người đỗ đạt đã 

góp phần xây dựng một xã hội học tập, chọn học tập là con đường tiến thân, cống 

hiến cho đất nước, người người đi học, đi thi, thu hút được một số lượng lớn người 

học và tham gia các kỳ thi. Ở thời Lêm thông thường một xã có tới 20 người, một 

huyện có gần 200 người tham gia các kỳ thi. Từ năm 1466, nhà Lê định bản đồ 

cả nước, trong đó có 150 huyện của 6 trấn có trường thi: Thanh Hoá có 22 huyện, 

Nghệ An có 30 huyện, Sơn Nam có 36 huyện, Kinh Bắc 20 huyện, Sơn Tây 24 

huyện, Hải Dương 18 huyện. Như vậy, ước tính  có khoảng 30.000 người dự thi 

Hương trong một năm (một kỳ thi). 

3.2.2. Di sản văn hóa nghệ thuật và khoa học 

Chế độ giáo dục và thi cử thời Lê Sơ đã đào tạo ra hàng loạt người không những 

để bổ sung vào bộ máy phong kiến quan lại đang phát triển mạnh mẽ lúc bấy giờ, đồng 

thời chế độ giáo dục ấy cũng sản sinh ra nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà sử học lỗi lạc, 

những nhà văn hóa lớn của dân tộc. Đội ngũ trí thức Nho học này chính là lực lượng 

nòng cốt đối với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và văn học nghệ thuật hời phong 

kiến. Họ chính là chủ nhân của dòng văn hóa bác học, có đóng góp quan trọng cho văn 

hóa dân tộc ở các lĩnh vực văn học, sử học, địa lý học, toán học, y học…  
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* Các công trình khoa học tự nhiên 

Toán học thời Lê Sơ được triều đình khá coi trọng. Trên thực tế, việc xây cất 

cung điện, đền chùa, chế tạo vũ khí cũng như làm cơ sở cho các môn khoa học khác như 

thiên văn học, luôn đòi hỏi phải tính toán. Toán học thời kỳ này là toán học ứng dụng, 

với trình độ giải quyết các phép tính lập phương, khai bình phương, sai phân, tích phân 

và còn mang nhiều cách tính theo lối dân gian. Môn toán được sĩ tử theo học khá phổ 

biến và có sức hấp dẫn đối với nhiều người trong xã hội. Năm 1506, vua Lê Uy Mục mở 

kỳ thi toán ở sân điện Giảng Võ, có tới 3 vạn người tới dự thi. Triều đình lấy đỗ 1519 

người, trong đó 144 người đỗ loại giỏi. Nhà Lê tổ chức thi toán 10 năm một lần. Thời kỳ 

này có hai nhà toán học nổi tiếng là Lương Thế Vinh và Vũ Hữu. 

Lương Thế Vinh (1441–1496) là một nhà toán học, Phật học, nhà thơ Việt 

Nam thời Lê sơ. Ông đỗ trạng nguyên dưới triều Lê Thánh Tông và làm quan tại 

viện Hàn Lâm. Ông là thành viên của hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông lập năm 

1495. Quyển Đại thành toán pháp của ông được đưa vào chương trình thi cử suốt 

450 năm trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Ông cũng được xem là người chế ra bàn 

tính gẩy cho người Việt, lúc đầu làm bằng đất rồi bằng trúc, bằng gỗ, sơn màu khác 

nhau, đẹp và dễ tính, dễ nhớ. 

Y học của triều đại Lê Sơ cũng phát triển cao với cơ quan đứng đầu triều đình về 

y học là Viện Thái y chuyên lo chữa bệnh cho các thành viên trong cung đình. Đối với 

nhân dân, thường có các lang y ở các làng quê hành nghề chữa khám tư. Vua Lê Thánh 

Tông đã đề ra quy định giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm và khám nghiệm pháp y khá 

nghiêm ngặt trong luật Hồng Đức. Theo quy định, các nạn nhân bị chết trên đường mà 

thân thể có thương tích thì quan địa phương phải cho khám nghiệm pháp y rồi mới được 

chôn cất. Đồng thời, vua Lê Thánh Tông còn nghiêm cấm bán thịt hoặc chế biến thức ăn 

từ thịt thiu thối. Khi gặp dịch bệnh thì vua Lê Thánh Tông ra chỉ dụ yêu cầu: Từ nay về 

sau, phủ nào có bệnh dịch thì cho phép các quan địa phương đó dùng tiền thuế mua 

thuốc chữa cho dân [106, tr. 447]. Hai nhà y học nổi tiếng nhất trong thời kỳ này là Phan 

Phù Tiên (đồng thời là nhà sử học) và trạng nguyên Nguyễn Trực. Phan Phù Tiên là tác 

giả sách Bản thảo thực vật toản yếu. Nội dung sách bao gồm các biện pháp chữa bệnh, 
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nhưng chú trọng đến chế độ ăn uống hơn cả. Ông kê ra hơn 400 loại thức ăn động vật và 

thực vật ở Đại Việt và các công dụng của các loại thức ăn đó. Nguyễn Trực có tác phẩm 

để lại là Bảo anh lương phương (phương thuốc hay để bảo vệ trẻ nhỏ) viết xong năm 

1455. Nguyễn Trực đã nêu ra 5 phép khám bệnh cho trẻ em, đi sâu vào bệnh đậu mùa và 

liệt kê 114 vị thuốc chữa bệnh này. 

* Các tác phẩm văn học- nghệ thuật 

Ở Đại Việt, văn chương là hình thức nghệ thuật phát triển hơn mọi ngành 

nghệ thuật. Văn chương có một vị trí đặc biệt trong việc khẳng định sự tồn tại của 

đất nước. Sự kiện vua Lê Thánh Tông lập ra hội Tao Đàn chính là một hành động 

văn hoá có ý nghĩa lớn lao không chỉ với văn chương mà còn là bước chuyển lớn 

trong cách nghĩ, cách làm với đời sống văn hoá của đất nước. Hội Tao Đàn được 

thành lập trong hoàn cảnh: Nhân đất nước liên tiếp được mùa hai năm liền, vua Lê 

Thánh Tông phấn khởi, lại sẵn có thi tài thi hứng viết Quỳnh uyển cửu ca (chín bài 

ca về vườn Quỳnh) và yêu cầu các quần thần mà cũng là bạn văn chương họa thơ. 

Và từ hình thức xướng hoạ này, nhà vua tuyên bố thành lập hội Tao Đàn do chính 

mình làm nguyên soái. Hội có 28 hội viên, được gọi là “Nhị thập bát tú” (28 ngôi 

sao). Hai vị Tao Đàn phó soái là Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận. Đây được xem 

như trường hợp minh chứng cho việc văn chương đưa người đời đến với niềm vui 

để từ đó càng gắn bó, càng thiết tha với văn chương hơn, với điệu sống văn hoá 

thanh cao hơn. Những tác phẩm của hội Tao Đàn gắn liền với nhiều chủ đề. Một bài 

thơ xướng của nhà vua có kết hợp những bài thơ họa của bề tôi, cả tập có 300 bài 

thơ họa. Những thi phẩm này về hình thức, thường rất trau chuốt, gọt rũa. Về nội 

dung, đó là tiếng nói ca ngợi chế độ phong kiến, tôn vinh công đức của vua chúa, 

nhưng mặt khác cũng biểu thị tinh thần yêu thiên nhiên đất nước và ý chí tự cường 

của dân tộc. Ngoài ra, vua Lê Thánh Tông và hội Tao Đàn còn có những tập thơ 

như: Anh Hoa hiếu trị, Châu cơ thắng thưởng, Minh lương cẩm tú, Văn minh cổ 

xúy, Xuân vân thi tập, Cổ kim cung từ thi tập, Cổ kim bách vịnh thi. Riêng về văn 

thơ, vua Lê Thánh Tông có nhiều bài trong Hồng Đức quốc âm thi tập, trong một số 

sách khác và Thập giới cô hồn quốc ngữ văn viết theo thể biền ngẫu. Về thơ Nôm, 
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sáng tác của vua Lê Thánh Tông là một bước tiếp theo ít nhiều có sự đóng góp vào 

quá trình phát triển thơ ca tiếng Việt sau bước đột khởi và kết tinh của Nguyễn Trãi 

ở Quốc âm thi tập. Vua Lê Thánh Tông còn có bài Thập giới cô hồn phản ánh thái 

độ của nhà vua đối với các tầng lớp xã hội đương thời. Về văn chữ Hán, vua Lê 

Thánh Tông có Liệt truyện tạp chí (ghi chép tản mạn các truyện); Lam Sơn Lương 

thuỷ phú (bài phú núi Lam sông Lương). Riêng Thánh Tông di thảo dù về mặt văn 

bản học, còn phải xem xét có đúng là hoàn toàn của riêng vua Lê Thánh Tông hay 

chỉ một phần, thì cũng đã được coi là một cái mốc đáng ghi nhận trên quá trình hình 

thành thể loại truyện ký chữ Hán ở Việt Nam trước khi có Truyền kỳ mạn lục của 

Nguyễn Dữ ở thế kỷ XVI. Về thơ chữ Hán, vua Lê Thánh Tông có 9 tập, trong đó 

xen lẫn thơ hoạ, thơ bình của các vị quần thần đối với thơ của vua Lê Thánh Tông. 

Đó là các tập: Anh hoa hiếu trị (Sửa trị tinh hoa đạo hiếu) viết nhân dịp nhà vua 

cùng một vài quần thần về quê bái yết ở Lam Kinh. Chinh Tây ký hành (ghi chép 

trên đường chinh phục phía Tây) khi tiến quân đánh Chiêm Thành quây phá. Minh 

lương cấm tú (gấm thêu của vua sáng tôi hiền) ca tụng 13 cửa biển và một cửa ải 

trong niềm tự hào về cảnh trí đất nước. Văn minh cố xuý (cố xuý cho sự văn minh) 

viết nhân dịp nhà vua và hoàng gia cùng triều thần đi bái yết sơn lăng, với lòng biết 

ơn các bậc tiên vương và khát vọng thịnh trị của đất nước. Quỳnh uyển cửu ca (chín 

khúc ca nơi vườn quỳnh) viết nhân dịp đất nước liên tục được mùa mà vua cho là 

điềm tốt trời cho. Ở đây vừa có thơ sáng tác của vua, vừa có thơ hoạ của các quần 

thần với tâm lý ngợi ca thời đại. Cổ tâm bách vịnh (trăm bài vịnh tấm lòng người 

xưa), vịnh các nhân vật lịch sử của Trung Hoa, có khen chê theo tiêu chuẩn đạo đức 

Nho giáo. Xuân vân thi tập (tập thơ về mây xuân), vinh phong cảnh núi sông, cửa 

biển, cửa động… của đất nước mà tác giả có dịp đi qua.  

Thế kỷ XV là một thời kỳ phát triển rực rỡ nền văn hoá thời phong kiến. Đặc 

điểm của nền văn học trong giai đoạn này là về mặt văn tự, văn học chữ Hán chiếm ưu 

thế, nhưng chữ Nôm đã có một vị trí đáng kể trên văn đàn. Về mặt nội dung, trong nền 

văn học lúc bấy giờ có nhiều xu hướng khác nhau thể hiện thái độ của từng tầng lớp sĩ 

phu đối với thực trạng xã hội đương thời, biểu thị một bước trưởng thành của chủ nghĩa 
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yêu nước, của ý thức dân tộc, một tinh thần tự cường quốc gia mạnh mẽ và địa vị thống 

trị của Nho giáo. Trong và sau phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ 

XV đã xuất hiện những tác phẩm văn học chữ Hán có giá trị, tiêu biểu cho tinh thần yêu 

nước, quật khởi và ý chí tự hào dân tộc. Đó là những bài văn trong Quân trung từ mệnh 

tập và nhất là bài Bình Ngô đại cáo, một “thiên cổ hùng văn” do Nguyễn Trãi viết. Đó là 

những tác phẩm tuyệt tác, nổi bật nhất trên văn đàn thế kỷ XV và cũng là một đỉnh cao 

của văn học nước nhà. Đó là những tác phẩm của Nguyễn Trãi, nhưng cũng là sản phẩm 

của cả một thời kỳ lịch sử mở ra từ một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cực kỳ gian 

khổ, ngoan cường mang tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc.  

Công việc biên soạn lịch sử thời Lê Sơ có bước phát triển mới gắn với tên tuổi 

của những sử gia như Phan Phù Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh... Ngô Sĩ Liên đỗ đồng 

tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) đời vua Lê Thái 

Tông (cùng khoa thi với Nguyễn Trực, Nguyễn Như Đổ, Lương Như Hộc). Sau khi 

thi đỗ, Ngô Sĩ Liên đã từng giữ các chức Đô ngự sử dưới triều vua Lê Nhân Tông, 

Lê Nghi Dân và Lê Thánh Tông; Lễ bộ Hữu thị lang, Triều liệt đại phu kiêm Quốc 

Tử Giám Tư nghiệp kiêm Sử quan tu soạn dưới triều vua Lê Thánh Tông. 

Năm 1455, vua Lê Nhân Tông sai Phan Phù Tiên soạn Đại Việt sử ký chép từ thời 

Trần Thái Tông đến khi quân Minh bị đuổi ra khỏi đất nước, tức từ năm 1226 đến 1427. 

Lúc đó, Phan Phu Tiên giữ chức Quốc tử giám bác sĩ kiêm coi Quốc sử viện. Bộ sử này 

còn được gọi là Sử ký tục biên hay Quốc sử biên lục gồm 10 quyển. Năm 1479, vua Lê 

Thánh Tông sai Ngô Sĩ Liên là Sử quan tu soạn của Quốc sử viện, soạn Đại Việt sử ký 

toàn thư gồm 15 quyển trên cơ sở hai bộ sử của Lê Văn Hưu đời Trần và của Phan Phù 

Tiên đời Lê. Bộ sử này dựa theo truyền thuyết và dã sử viết thêm phần Ngoại kỷ chép về 

thời Hồng Bàng. Năm 1511, Vũ Quỳnh là Sử quan đô tổng tài soạn Đại Việt thông giám 

thông khảo (thường gọi tắt là Đại Việt thông giám) gồm 26 quyển chép từ đời Hồng 

Bàng đến năm đầu đời Lê Thái Tổ. Trên cơ sở bộ sử này, năm 1514 Lê Tương Dực sai 

Lê Tung soạn Đại Việt thông giám tổng luận.  

So với thời Lý, Trần, sử học thời Lê Sơ đạt đến một giai đoạn phát triển mới với 

nhiều đóng góp tích cực cho công việc biên soạn quốc sử. Ngoài ra thời Lê Sơ còn để lại 
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một số trước tác về truyện, lịch sử, địa lý học lịch sử và tùng thư có giá trị. Đó là bộ Việt 

điện u linh và Lĩnh Nam trích quái tu bổ lại, bộ Lam Sơn thực lục của Lê Lợi, Dư địa chí 

của Nguyễn Trãi, đặc biệt là bộ Thiên Nam dư hạ tập. Đây là công trình biên soạn đồ sộ 

gồm 100 quyển do các văn thần nổi tiếng biên soạn, có tính chất như một bộ tùng thư ghi 

lại đủ các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá của xã hội lúc bấy giờ, tiếc rằng bộ sách đã tàn 

khuyết, nay chỉ còn lưu lại 10 quyển. 

Nền nghệ thuật thời Lê Sơ có nhiều phương diện khá phát triển, phản ánh những 

chuyển biến quan trọng trong tiến triển lịch sử nghệ thuật dân tộc. Về âm nhạc, năm 

1437, Nguyễn Trãi được cử ra chế định nhã nhạc, đã tiến dâng bản đồ vẽ khánh đá và 

trình bày rõ nguồn gốc của nhạc như sau: Thời loạn dùng võ, thời bình dùng văn. Ngày 

nay chế định nhã nhạc thật là đúng thời vậy. Nhưng nếu cội gốc không vững thì lễ nhạc 

không dựa vào đâu mà đứng được, văn hiến không có thì lễ nhạc không bởi đâu mà thực 

hành được. Hoà bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc... [118, tr. 393]. Nhạc ở 

trên có 8 loại thanh âm như trống keo lớn, khánh chùm, chuông chùm (tức là bộ khánh, bộ 

chuông gồm 16 chiếc khánh từ nhỏ đến lớn và 16 chiếc chuông nhỏ từ nhỏ đến lớn cùng 

treo trên một giá), đặt các loại đàn cầm, đàn sắt, sênh, quản, thược, chúc ngữ, huân trì 

(sênh, quản, thược: đều là các loại sáo. Chúc: làm bằng gỗ, hình vuông, cao một thước 3 

tấc, giữa lồi lên như cái trống đánh. Ngữ: làm bằng gỗ, hình con hổ nằm lưng có 27 răng 

cưa bằng đồng, lấy gỗ cọ vào thành tiếng. Huân: làm bằng đất nung hình như quả trứng, có 

lỗ để thổi. Trì: làm bằng trúc, có lỗ để thổi). Nhạc ở dưới điện thì theo phương hưởng treo, 

khống hầu (pương hưởng gồm 16 thỏi gang dài, từ nhỏ đến lớn cùng mắc nghiêng vào một 

giá, có hai tầng, lấy dùi nhỏ bằng đồng để đánh. Khống hầu: là thứ nhạc khí như các đàn 

sắt nhưng nhỏ hơn. Quản dịch: là các loại sáo) [118, tr. 399]. Tiếp đó, Lương Đăng đã chế 

định xong nhã nhạc và quy định rõ thứ nhạc khí dùng trong cung đình. Sang thời vua Lê 

Thánh Tông, nhà vua sai các văn thần nghiên cứu âm nhạc Trung Quốc chế định lại lễ 

nhạc và lập ra bộ đồng văn để luyện tập nhạc khí và bộ nhã nhạc ca hát bằng lời. Vua Lê 

Thánh Tông còn đặt ra bộ giáo phường phụ trách phần âm nhạc dân gian. Theo Công dư 

tiệp ký của Vũ Phương Đề thì lối hát ả đào cũng có thể đã xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ 

XV. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước đầu thế kỷ XV còn được ghi lại trong bản 
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nhạc Bình Ngô phá trận thường được trình diễn trong buổi yến tiệc đầu xuân hay những 

buổi tế lễ ở Lam Sơn. Về nghệ thuật sân khấu, thì hát tuồng và hát chèo càng ngày càng 

phát triển. Năm 1437, sau khi Lương Đăng chế định xong nhã nhạc thì hát chèo bị bài xích 

ở cung đình, nhưng vẫn được phổ biến trong dân gian.  

* Di sản pháp lý -Bộ luật Hồng Đức 

Một trong những thành tựu quan trọng của nền chính trị thời Lê Sơ là hệ thống 

hóa pháp luật và đỉnh cao là sự ra đời của Bộ luật Hồng Đức –một bộ luật được đánh giá 

là “có hệ thống nhất trong tất cả các pháp luật của triều Lê và nó là bộ luật đầy đủ, cổ xưa 

nhất tồn tại ở Việt Nam” [132, tr.68]. Bộ luật này đã góp phần to lớn trong việc xác lập 

lại kỷ cương và cố định những trật tự xã hội nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và 

giữ gìn an ninh xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đáp ứng được những nhu cầu phát 

triển của chế độ quân chủ lúc bấy giờ.   

Giáo dục thời Lê Sơ đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống pháp 

luật thời kỳ này. Các điều luật đã ban hành, đặc biệt là Bộ luật Hồng Đức đều được biên 

soạn bởi chính các nho sĩ, sản phẩm của nền giáo dục Nho học thời Lê Sơ. 

Sau khi đánh đuổi được quân Minh xâm lược, vào giai đoạn đầu lập nước, Bình 

Định Vương Lê Lợi đã quan tâm tới việc bàn định pháp lệnh cai trị quân dân và đưa ra 

yêu cầu xây dựng pháp luật: “Từ xưa đến nay, trị nước phải có pháp luật, không có pháp 

luật thì sẽ loạn”. Sau khi thành lập vương triều mới, các vua Lê rất coi trọng việc ban 

hành pháp luật. Vua Lê Thái Tổ ban hành 32 điều luật về phân chia ruộng đất công của 

xã thôn và quyền sở hữu ruộng đất tư. Vua Lê Thái Tông bổ sung thêm 14 điều luật về 

quyền tư hữu ruộng đất và nguyên tắc xét xử những tranh chấp về ruộng đất mà theo 

Phan Huy Chú, “từ đó về sau các vụ tranh kiện về phân chia tài sản trong dân gian mới 

có tiêu chuẩn”. Thời vua Lê Thánh Tông, triều đình tiếp tục ban hành những điều luật về 

hương hỏa, bảo vệ an ninh xã hội và bổ sung những điều luật về tố tụng. Vua Lê Thánh 

Tông thể chế hóa các mục như: điền sản, hộ hôn, tang ma... vào Quốc triều hình luật. 

Vua Lê Thánh Tông cũng quan tâm đến phụ nữ như ban sắc chỉ: vợ không phạm tội thì 

không được bỏ hay hoãn xử với đàn bà đang mang thai mà bị tử hình. Sách Hồng Đức 

thiện chính thư và Thiên Nam dư hạ tập còn ghi chép lại những điều luật ban hành trong 
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thời Lê Thánh Tông theo trình tự thời gian. Riêng Thiên Nam dư hạ tập, những tập còn 

bảo tồn đến nay, ghi lại 14 điều luật ban hành đời Quang Thuận (1460-1469) và 61 điều 

đời Hồng Đức (1460-1497). Trên cơ sở tổng hợp và hệ thống hóa toàn bộ các điều luật 

đã ban hành và bổ sung thêm, vua Lê Thánh Tông xây dựng thành một bộ luật hoàn 

chỉnh thường gọi là Luật Hồng Đức hay Quốc triều hình luật, gồm 722 điều, chia làm 6 

quyển, 15 chương.  

Bộ luật Hồng Đức mang đậm tính giai cấp và thời đại, với nội dung chủ yếu 

nhằm bảo vệ chế độ quân chủ triều Lê, bảo vệ tài sản và quyền thu tô thuế, bắt phu bắt 

lính của Nhà nước, bảo vệ trật tự kỷ cương xã hội theo quan điểm Nho giáo... Tính nhân 

văn trong luật Hồng Đức được thể hiện bằng nhiều giá trị phản ánh ý thức độc lập dân 

tộc mạnh mẽ của triều Lê, cũng như sự chăm lo của Nhà nước đối với chủ quyền và an 

ninh quốc gia, đối với những lợi ích chung của nhân dân như đê điều, thuỷ lợi, mùa 

màng và sự tôn trọng của Nhà nước đối với những phong tục tập quán, những truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc. Một số nguyên tắc, tinh thần cơ bản cũng như những quy định 

chặt chẽ của nó chứng tỏ những giá trị và tính độc lập sáng tạo của hoạt động lập pháp 

thời Lê Sơ. Trong thế kỷ XV, Đại Việt là một quốc gia thống nhất gồm nhiều thành phần 

tộc người, trong đó các dân tộc thiểu số ở miền núi nói chung còn ở trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội thấp và có những phong tục tập quán khác với người Kinh. Luật Hồng 

Đức qui định nếu người miền thượng du cùng phạm tội với nhau thì theo phong tục xứ 

ấy mà định tội, người thượng du phạm tội với người trung châu thì theo luật mà định tội. 

Đây là một qui định rất phù hợp với thực tế Việt Nam, vừa biểu thị sự tôn trọng đối với 

phong tục tập quán của các dân tộc miền núi, vừa duy trì và bảo vệ pháp luật chung của 

cả nước, góp phần củng cố quốc gia thống nhất trên cơ sở đoàn kết các thành phần dân 

tộc của quốc gia. Những phong tục tập quán, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

cũng được luật Hồng Đức tôn trọng và thể chế hoá thành pháp luật.  

Để bảo vệ truyền thống tôn sư trọng đạo, Điều luật 489 quy định học trò đánh hay 

lăng mạ thầy thì bị xử nặng hơn tội đánh hay lăng mạ người thường ba bậc. Truyền 

thống nhân ái cũng được biểu thị trong nhiều điều luật. Ví dụ như: Người goá vợ, goá 

chồng, mồ côi, tàn tật nặng không nơi nương tựa thì quan sở tại phải thu nuôi, nếu bỏ rơi 

thì bị đánh 50 roi, biếm 1 tư (Điều 295). Người già trên 70 tuổi, trẻ em dưới 15 tuổi, 
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người phế tật nếu phạm tội thì không được tra tấn (điều 665) và nếu phạm tội từ lưu đày 

trở xuống thì cho chuộc bằng tiền, người trên 90 tuổi và trẻ em dưới 7 tuổi dù phạm tội 

tử hình cũng không hành hình (Điều 16). Đàn bà có thai dù phạm tội tử hình cũng để 

sinh đẻ sau 100 ngày mới thi hành án (Điều 680). 

Những kết quả nghiên cứu và so sánh đối chiếu với luật Trung Quốc, cho thấy 

trong bộ luật Hồng Đức có những điều luật tham khảo, mô phỏng luật Tùy, nhất là luật 

Đường và một phần luật Minh, nhưng cũng có nhiều điều luật riêng của nhà Lê, hoàn 

toàn không có trong luật Trung Quốc. Ví dụ, theo luật Đường, trong chế độ đại gia đình 

của Trung Quốc, việc con cái tách ra ở riêng hay đòi chia tài sản khi cha mẹ còn sống bị 

xếp vào tội “bất hiếu” thuộc loại “thập ác”, nhưng luật nhà Lê cho phép con cái được lập 

gia đình riêng khi cha mẹ còn sống, phản ánh kết cấu gia đình nhỏ phổ biến ở Việt Nam. 

Đặc biệt, quá nửa số điều luật trong luật triều Lê Sơ không có trong luật Trung Quốc. 

Đặc điểm này cho thấy bộ luật xuất phát từ thực tế xã hội Đại Việt, từ những phong tục 

tập quán của nhân dân và truyền thống dân tộc, tư tưởng Nho giáo và luật Tùy, Đường 

được tham khảo và vận dụng trên tinh thần độc lập cao. Vì vậy, bộ luật Hồng Đức đã 

phản ánh được những đặc điểm của xã hội phong kiến Việt Nam, thông qua mục đích và 

ý chí của giai cấp phong kiến Việt Nam trong thời kỳ phát triển và phồn thịnh của chế độ 

phong kiến. Qua toàn bộ nội dung của Bộ luật, có thể khẳng định rằng, “ặc dù Lê triều 

hình luật về cơ bản đã tiếp thu luật nhà Đường nhưng ở mức độ nhất định, bộ luật này 

cũng tham khảo nội dung luật nhà Tống thông qua luật pháp của hai triều đại từng tồn tại 

trước đó là triều Lý và triều Trần. Bằng chứng là trong Lê triều hình luật có nói đến 

những hình phạt như lăng trì và và thích mục” [134, tr.205]. 

Tiểu kết  

Giáo dục thời Lê Sơ phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, góp phần tạo dựng một 

đội ngũ quan lại phần lớn là 

- , mà nó còn để lại 

những di sản quý báu cho hậu thế. Những di sản, những giá trị ấy có sức sống mãnh liệt, 

làm giàu thêm kho tàng văn hóa của dân tộc Việt. 
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Một trong những di sản hàng đầu mà giáo dục thời Lê Sơ để lại chính là di sản 

văn hóa vật thể (gồm di tích và hệ thống văn bia) được thể hiện tập trung qua những văn 

bia và trường lớp mà tiêu biểu là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một trường học Hoàng gia. 

Không chỉ là nơi thờ Khổng Tử và các triết gia của đạo Nho, Văn Miếu ở Hà Nội còn là 

nơi thờ các danh Nho Việt Nam, tôn vinh sự học; đồng thời, tạo điều kiện cho sự học 

phát triển. Hệ thống văn bia không chỉ có tác dụng vinh danh người học/người đỗ đạt, 

thúc đẩy việc học của thời kỳ Lê Sơ, mà đối với hậu thế, đây là những tư liệu văn tự bản 

gốc giúp những thế hệ đi sau có thể hiểu về lịch sử giáo dục, khoa cử Việt Nam, lịch sử 

đất nước, làm phong phú, làm giầu thêm vốn văn hóa/vốn di sản của dân tộc Việt. 

Bên cạnh đó, giáo dục thời Lê Sơ cũng để lại những di sản phi vật thể như truyền 

thống học tập, cụ thể là truyền thống tôn vinh học vấn và sự học, truyền thống tôn trọng 

và hậu đãi người hiền tài – những truyền thống tốt đẹp ăn sâu/ghi dấu ấn đậm nét trong 

cách nghĩ, trong tư duy cũng như nhận thức của người Việt, tạo nên đặc trưng, cốt cách 

của người Việt. Đặc biệt, văn hóa giáo dục thời kỳ này cũng để lại một di sản văn hóa 

nghệ thuật và khoa học khổng lồ. Các công trình khoa học tự nhiên, các tác phẩm văn 

học nghệ thuật, công trình sử học, luật pháp… thời Lê Sơ không chỉ phản ánh trình độ 

phát triển tương đối cao của Đại Việt tại thời điểm đó,

Nam hiện đại. Hơn thế, những tên tuổi của những danh nhân nổi tiếng thời Lê Sơ như 

Lương Thế Vinh, Ngô Sĩ Liên, Vua Lê Thánh Tông, Nguyễn Như Đổ…là niềm tự hào của 

dân tộc Việt ngày xưa và cả ngày hôm nay. Ở họ, toát lên sự rạng rỡ của nhân cách, 

chiều sâu của học vấn và tính thiện của con người. Họ vừa là sản phẩm của nền giáo dục 

thời Lê Sơ, vừa trực tiếp đóng góp cho sự phát triển rực rỡ của nền giáo dục ấy. 

Như vậy, trong thời gian tồn tại và phát triển của mình, với sự nỗ lực của các bậc 

minh quân, của nhiều hiền tài, với những chính sách phù hợp, thậm chí là rất sáng tạo, 

giáo dục Lê Sơ không chỉ là một điểm sáng trong toàn bộ sự nghiệp của nhà Lê, mà 

những di sản nó để lại hết sức đáng quý, đáng trân trọng và cần tiếp tục phát huy, bảo 

tồn, giữ gìn với một thái độ hết sức nghiêm túc. 
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 Chƣơng 4 

GIÁO DỤC THỜI LÊ SƠ TRONG DÕNG CHẢY GIÁO DỤC  

DÂN TỘC 

4.1. Giáo dục thời Lê Sơ trong bối cảnh giáo dục Việt Nam thời phong kiến 

4.1.1. Bước phát triển của giáo dục thời Lê Sơ so với thời Lý – Trần  

Từ thời Bắc thuộc, chữ Hán đã được các quan lại cai trị Trung Quốc dạy cho 

người Việt với mục đích đào tạo những viên quan, người thực hiện công việc bản địa. 

Giáo dục lúc này không có tính chất truyền bá văn hóa. 

Đến thời tự chủ, các triều Ngô, Đinh, Tiền Lê phải lo chỉnh đốn nội bộ và gây 

dựng cơ nghiệp và hơn nữa thời gian nằm quyền quá ngắn nên văn hóa giáo dục thời kỳ 

này không để lại nhiều dấu ấn. Việc giáo dục phó thác cho các nhà sư, lịch sử đã ghi 

nhận cứ mỗi lần tiếp sứ Trung Hoa, triều đình phải nhờ đến các vị sư tinh thông Hán học 

và kinh điển lo công việc đón tiếp các sứ giả nước ngoài. Có thể khẳng định rằng, trước 

triều Lý, việc học trong dân chủ yếu là tự phát, nhiều khi thông qua con đường truyền 

đạo và chùa chính là trường học đầu tiên. Vào thời nhà Lý (1009 – 1225), Nho học đã 

bước đầu được truyền bá trong dân chúng. Điều đó được thấy rõ trong nền giáo dục và 

khoa cử thời Lý, nhưng phải đến đời Lý Thánh Tông (1054- 1072), việc giáo dục mới 

được tiến hành có bài bản bằng việc cho lập Văn Miếu. Sang đời vua Lý Nhân Tông, 

năm 1075, đã mở khoa thi đầu tiên để chọn người có tài đề bạt làm quan.  

Năm 1076, vua mở trường Quốc Tử Giám làm nơi đào tạo nhân tài, rồi đến 

năm 1086 mở khoa thi chọn người vào Hàn lâm viện. Thời bấy giờ, ngoài Phật giáo, 

Lão giáo đã được du nhập từ trước và phát triển từ trước, Nho giáo đã ít nhiều có 

ảnh hưởng trong xã hội.  

Sang triều Trần, ngay đời Trần Thái Tông (1225- 1258), việc giáo dục và 

khoa cử đã được tổ chức quy mô hơn. Năm 1232, ngoài phép thi như đời trước, 

triều đình có mở thêm khoa thi Thái học sinh, chia làm tam giáp để phân biệt cao 

thấp. Đến khoa thi năm 1247 đặt ra tam khôi (Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám 

Hoa) ở trên Thái học sinh. Năm 1252, Quốc học viện được ra đời để giảng Tứ thư, 

Ngũ kinh và lập Giảng võ đường để luyện tập võ nghệ. Đến thời Trần Anh Tông 
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(1293- 1314) đã sửa lại phép thi chia làm bốn kỳ: kỳ thứ nhất thi ám tả; kỳ thứ nhì 

thi kinh nghĩa và thơ phú; kỳ thứ ba thi chế, chiếu, biểu; kỳ thứ tư thi văn sách. 

Đời vua Trần Duệ Tông (1373- 1377), Hồ Quý Ly cải cách phép thi, đổi 

Thái học sinh làm Tiến sĩ là đồng cấp đệ xuất thân. Về chương trình, từ đời vua 

Trần Thuận Tông (1388- 1398), Hồ Quý Ly đổi mới việc thi cử, quy định lại bốn 

trường và bỏ thi ám tả. Nhất trường thi kinh nghĩa; nhị trường thi thơ phú; tam 

trường thi chiếu, chế, biểu; tứ trường thi văn sách. Đến thời vua Hồ Hán Thương 

(1401- 1407) có thêm một môn thi là toán pháp. Thời này cũng có quy định bắt đầu 

định phép thi hương, có trúng tuyển mới được dự thi hội năm sau và ai trúng hội thì 

thi một bài văn sách nữa để định cao thấp, tức là thi đình. Giai đoạn này, nhà quốc 

học chỉ đặt ở kinh đô, còn trong dân gian thì việc học hành tự ý nhân dân tổ chức. 

Năm 1398, Hồ Quý Ly đã đặt quan Giáo thụ tại các châu, các phủ, những lộ (tỉnh). 

Tùy mỗi châu, phủ lớn nhỏ mà cấp học điều là 15, 12 hay 10 mẫu. Ở mỗi lộ có quan 

Đốc học dạy sinh đồ, cứ mỗi năm chọn những người khá nhất về triều để thi hạch. 

Bảng 4.1:  Những biến đổi trong đời sống văn hóa xã hội  

thời Lê Sơ so với thời Lý – Trần 

Tiêu chí Thời Lý - Trần Thời Lê Sơ 

Hệ tư tưởng chủ đạo Phật giáo Nho giáo 

Lối sống - Nhân văn; Hồn nhiên; Dân chủ; 

Bình đẳng giới 

- Không phân biệt giữa lối sống 

cung đình và bình dân 

- Khắt khe; Quy củ, nề nếp; Bất 

bình đẳng giới 

- Phân biệt rõ lối sống bình dân và 

lối sống cung đình 

Các giá trị cơ bản - Từ bi hỷ xả Tam cương ngũ thường; Tam tòng 

tứ đức 

Mẫu người tiêu biểu 

của xã hội 

- Phật tử ( Vô ngã): Vượt qua cái tôi 

hòa vào cái ta 

- Tu dưỡng bản thân 

- Nho sỹ ( Quân tử): Khẳng định 

cái tôi trong cái ta 

- Tu thân, tề gia, trị quốc, bình 

thiên hạ 

Mục đích học - Hoàn thiện nhân cách, khai sáng - Làm quan, Hoàn thiện nhân cách. 

Nghi lễ - Đơn giản, tùy tiện, không thống 

nhất 

- Nghiêm cẩn, thống nhất 
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Tiêu chí Thời Lý - Trần Thời Lê Sơ 

Quan hệ với văn hóa 

dân gian 

- Tôn trọng, thích nghi - Tôn trọng, thích nghi 

- Xung đột, cải biến 

Trung tâm văn hóa 

chính trị tại làng quê 

- Chùa - Đình 

Lễ hội dân gian Đa dạng, riêng biệt, nhiều lễ hội 

có những nghi lễ phồn thực ở 

dạng nguyên sơ hay biểu tượng 

Thống nhất hóa theo quy trình 

nhất định, không có các nghi lễ 

phồn thực như nghi lễ chính 

thống, chỉ tồn tại ở dạng “tục 

hèm” 

Quan hệ với thần 

linh 

Tôn trọng sự đa dạng và phong 

phú của các tín ngưỡng dân gian 

Can thiệp sâu vào đời sống tâm 

linh thông qua việc san định lại 

thần tích, phân loại thần và ban sắc 

phong cho các thần 

Gia đình Đa thế hệ, dân chủ Đa thế hệ, gia trưởng 

Như vậy, có thể thấy rằng, giáo dục thời Lê Sơ đã có bước phát triển đáng 

kể so với thời Lý – Trần trên nhiều phương diện. Nếu như ở thời Lý – Trần, Nho 

giáo chưa được coi trọng, Phật giáo có ảnh hưởng lớn và là quốc giáo, cùng tư 

tưởng “Tam giáo đồng nguyên”, thì ở thời Lê Sơ, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng 

của giai cấp phong kiến thống trị, với địa vị độc tôn, là nội dung của giáo dục. 

Nếu như ở thời Lý – Trần, quy trình, thể lệ thị cử còn chưa thật chặt chẽ, chưa 

được hoàn thiện một cách liên tục, nhà nước chỉ mở khoa thi tuyển chọn nhân tài 

khi có nhu cầu, thì ở thời Lê Sơ, quy định thi cử chặt chẽ, các kỳ thi được tổ chức 

đều đặn và qui củ. Nhà nước qui định cứ 3 năm mở một kì thi Hương, năm sau mở 

kì thi hội. Các qui định về “bảo kết hương thi” và “cung khai tam đại” khá khoa 

học. Nếu như ở thời Lý – Trần, hệ thống trường lớp chủ yếu do nhà nước lập, do 

nhà nước quản lý, quán xuyến, thì ở thời Lê Sơ, hệ thống giáo dục được mở rộng, 

ngoài các trường do nhà nước lập nên, ở các Lộ, Phủ, Huyện, các đạo Thừa tuyên 

đều có các trường, có cả hệ thống trường công và trường tư, quy mô phát triển 

mạnh mẽ. Nếu như ở thời Lý – Trần, đối tượng được tham gia giáo dục, tham gia 

khoa cử chỉ bó hẹp trong bộ phận con cháu quý tộc, quan lại, thì ở thời Lê Sơ, đối 
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tượng được tham gia giáo dục đã được mở rộng đáng kể, bao gồm con em mọi 

tầng lớp nhân dân (trừ con cháu nhà xướng ca, ngụ quan, chống đối triều đình..) 

đều được dự thi. Nếu như ở thời Lý – Trần, chính sách khuyến khích giáo dục – 

khoa cử. chưa được coi trọng, thì ở thời Lê Sơ, chính sách khuyến khích giáo dục 

– khoa cử rất được chú ý, Nhà nước định lệ xướng danh, vinh quy, những người 

đỗ đạt cao được khắc tên vào bia Tiến sĩ đặt tại Văn Miếu, trọng hiện tại, chú ý 

tuyển dụng những người đỗ đạt vào bộ máy quan lại.. 

4.1.2. Sự tiếp nối của giáo dục thời Lê Sơ đối với giai đoạn Lê Trung 

Hưng – Nguyễn 

Triều Lê Trung H -

. Quá trình thiết lập và cai trị của 

triều đại này đã tạo ra cục diện Nam Bắc triều trên lãnh thổ Đại Việt suốt nửa thế kỷ XVI 

(1533 -1592) và các thế kỷ sau (XVII - XVIII). Trong khoảng thời gian ấy, ngoài công 

cuộc trung hưng, triều đại này đã đạt được những thành tựu nhất định trên nhiều lĩnh vực 

- trong đó có giáo dục. 

Sau khi lên nắm quyền, Lê Trung Hưng vẫn tiếp tục sự nghiệp giáo dục của các 

thế hệ đi trước nhằm đào tạo nhân tài và tuyển chọn đội ngũ quan lại ra giúp vua trị 

nước. Nhà Lê Trung Hưng cho duy trì và củng cố hệ thống trường học các cấp từ trung 

ương đến địa phương. Quốc Tử Giám vẫn được triều đình chọn làm trung tâm điểm để 

truyền bá giáo dục, đào tạo Nho sĩ và chấn hưng văn phong. Nơi đây là nơi hội tụ học 

trò trong cả nước thuộc mọi thành phần không phân biệt sang hèn miễn là có đủ năng 

lực học tập chỉ trừ những người con nhà hát xướng và những thành phần bị coi là 

chống đối lại triều đình. Nhà nước luôn chú ý tới việc tu bổ sữa chữa nhà thái học 

(Quốc Tử Giám) để mưu sự nghiệp học tập. Vào năm 1662, khi thấy từng nhà thái học 

phần nhiều bị đổ nát, triều đình đã giao cho Lễ bộ thượng thư Phạm Công Trứ đang 

trông coi việc thờ tự ở Quốc Tử Giám chịu trách nhiệm sữa chữa và sau đó đã cho duy 

trì lại lệ hàng tháng vào ngày rằm và ngày mồng một triệu tập các học trò đến hội họp 

để tập làm văn, làm cho phong khí nhà Nho thêm phần phấn khởi. Vào những ngày 

bình văn ở Quốc Tử Giám, các quan Tham tụng, Bồi tụng đều đến dự, sĩ tử từ khắp nơi 
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về hội họp, Quốc Tử Giám dù lớn bấy nhiêu cũng không chứa đủ người. Để tạo điều 

kiện tốt cho việc học, ở các triều đại trước mới chỉ cho dựng trường học thì đến giai 

đoạn này nhà nước đã chú ý tới việc hỗ trợ vật chất cho trường học các cấp. Cụ thể vào 

năm 1723, dưới thời vua Trịnh Cương để khuyến khích sự học ông đã đề ra chủ trương 

cấp ruộng cho các trường học lấy hoa lợi ruộng để chi dùng vào việc dầu đèn khuyến 

khích thầy giáo và học sinh theo những mức độ khác nhau như sau: Trường Quốc học 

cấp cho 60 mẫu, trường Hương học: Ở phủ lớn cấp cho 20 mẫu, ở phủ vừa cấp 18 mẫu, 

ở phủ nhỏ cấp 16 mẫu [123, tr. 568]. 

Các chúa Trịnh đã biết chăm lo đến học hành, thi cử, tổ chức thành công nhiều 

cuộc thi, tạo ra một đội ngũ các trí thức nho học đông đảo, giữ vị trí quan trọng trong xã 

hội. Trong những năm đầu của công cuộc trung hưng nhà Lê, mặc dầu phải đối phó với 

quân đội nhà Mạc, song Trịnh Kiểm vẫn tổ chức các cuộc thi hương, thi Sĩ vọng ở Thanh 

Hóa (Đa Lộc, thành Tây Đô, Vạn Lại…) nhằm tuyển chọn nhân tài tham gia vào công 

việc quân. Việc làm này không chỉ nhằm vào công việc trước mắt - tìm những người tài 

giúp việc triều chính ở miền Tây Việt, mà còn mở đường, lôi cuốn nhân tài từ miền 

Đông Việt của nhà Mạc về với nhà Lê Trung Hưng; đồng thời, ban hành nhiều chính 

sách khuyến khích giáo dục phát triển. Đặc biệt, chúa Trịnh Cương rất coi trọng việc 

phát triển văn hóa -giáo dục, nên ông đã đưa ra nhiều quyết sách đổi mới trong học tập, 

thi cử cũng như trọng dụng người hiền tài. Những quyết sách ấy đã trở thành chuẩn mực 

để đời sau noi theo mà điển hình là chính sách “tuyển hiền dữ năng” và chính sách “cầu 

lời nói thẳng” để tuyển chọn cũng như sử dụng nhân tài thực sự cho đất nước.  

Triều đại Lê Trung Hưng bắt đầu với vua Lê Trang Tông (1533 - 1548) lên ngôi 

tại Tây Đô Thanh Hóa, tuy nhiên về học hành thi cử chưa được chú trọng bởi có lẽ do 

mới nối ngôi, bận chỉnh đốn lực lượng để chồng lại nhà Mạc ở Đông Đô Thăng Long 

nên chưa kịp mở mang văn hóa, do vậy cũng không có tổ chức thi cử. Nhưng đến đời 

vua Trung Tông (1548 - 1556), triều đình đã tìm mọi cách khôi phục giáo dục, tổ chức 

thi cử tuyển chọn nhân tài. Trong giai đoạn này, việc học vẫn theo lệ cũ của thời Hậu Lê. 

Năm Thuận Bình thứ 6, khoa Giáp Dần (1554), vua Lê Trung Tông cho mở Chế khoa 

(Khoa thi đặc biệt chọn người tài giỏi), trường thi đặt tại hành cung An Trường, lấy đỗ 
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tiến sĩ xuất thân và đồng xuất thân 13 người theo các thứ bậc khác nhau và người đỗ đầu 

khoa này gọi là Đệ nhất giáp Chế khoa Đinh Bạt Tụy, quê ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ 

An [57, tr. 156]. Từ đó về sau các vua đời sau đều tổ chức các kì thi để tuyển chọn hiền 

tài cho đất nước. Năm 1721, Chúa Trịnh Cương ban phép “sảo thông” thay cho lệ “tứ 

trường” - đây là phép quan trọng để người cậy quyền thế, kẻ dùng tiền, tài không lấn át 

được học trò  nghèo, cũng là quan điểm tiến bộ  gần gũi với nhân dân chúng.  Phan Huy 

Chú chép: “ Năm Bảo Thái thứ hai, san  định phép khảo hạch thi hương, cho huyện quan 

khảo hạch học trò, ngạch cử đi thi tùy theo huyện lớn, huyện nhỏ (huyện lớn 200 người,  

huyện trung 150  người, huyện nhỏ 100 người), chọn lấy những người giỏi đưa lên phủ 

doãn hay hai ty khảo kỹ lại, chia làm hạng sảo thông và hạng thứ thông. Được cùng kêu  

tỵ nhau để định ưu liệt” [57, tr. 164]. Nhà Lê Trung Hưng có chính sách đãi  ngộ về vật 

chất và tinh thần rất lớn đối với hiền tài, đặc biệt là những người đỗ Tiến sĩ như ban 

phẩm tước, tiền bạc, nhà cửa.... 

Dưới thời Lê Trung Hưng, Quốc Tử Giám đã có một cơ sở vật chất khá đầy đủ 

được hoàn thiện từ thời Lê Sơ, nhưng các cuộc xung đột cuối thời Lê đã khiến nhiều 

công trình ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám bị hư hỏng và nhà Lê Trung Hưng đã cho 

trùng tu, bổ sung nhiều hạng mục công trình làm thành quần thể kiến trúc quy mô. Các 

phường thợ đá nổi tiếng như Kính Chủ (Hải Dương) và An Hoạch (Thanh Hóa) được 

điều ra đảm nhận công việc chạm đục bia đá,  tượng đá và thềm bậc, cột trụ đá…Văn 

bia động Kính chủ (Dương Nham) huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương, ghi lại lệnh chỉ của 

chúa Trịnh cấp cho các thợ đá  làng Kính Chủ được miễn thu phen tạp dịch lo việc tạo 

bia đá Văn Miếu trong lần tu sửa văn miếu dưới thời Lê Trịnh [98, tr. 45]. 

Chúa Trịnh rất quan tâm đến việc tu sửa Quốc Tử Giám và bái yết nhà Thái 

học. Năm Chính Hòa thứ 16 (1659), mùa Đông tháng 10, Chúa đến nhà Thái học, bái 

yết Tiên Thánh, thân làm thơ ca tụng đạo đức thánh nhân, khắc vào bia dựng ở nhà 

Thái học. Các chúa Trịnh luôn đề cao Nho giáo và chú trọng đến trường học Quốc Tử 

Giám. Tại Kinh đô, Quốc Tử Giám vừa có nhiệm vụ dạy học, gây dựng nhân tài; vừa 

quản lý, tổ chức đào tạo. Cơ quan quản lý việc học thời Lê Trịnh là bộ Lễ - bộ Lễ là 

một trong những bộ thiết yếu của Lục bộ, đảm trách nhiều nhiệm vụ, trong đó có việc 
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học hành thi cử. Đứng đầu bộ Lễ là một Thượng thư, sau đó là hai viên Tả, Hữu thị 

lang. Các chức này thời Lê Trịnh đều do những người đỗ đạt và là các đại thần 

rường cột đầy tài năng, tâm huyết, với phẩm tước từ bá đến công đảm nhận. 

Ở trường Hương học, thường là “Dùng Hiệu quan” để giảng dạy các  sinh đồ 

và đồng sinh tuấn tú trong phủ mình tình nguyện vào học. Mỗi tháng có hai khóa thi 

khảo, ai trúng được 8 kỳ thi, mà là sinh đồ thì được miễn các kỳ thi khảo hàng năm, 

còn là đồng sinh thì được vào trường thi Hương. Cho phép huyện quan khảo hạch 

các sĩ tử  theo huyện: Lớn, vừa và nhỏ [98, tr, 50]. 

Để khuyến khích việc học và thi cử ở các học hiệu phủ lộ, Nhà nước đã cấp 

ruộng, tiền để chi phí cho các trường quốc học và khích lệ người đi thi. Chẳng hạn, năm 

Quý Mão niên hiệu Bảo Thái thứ 4 (1723), cấp ruộng cho trường quốc học và Hương 

học, nhiều ít có khác nhau: trường Quốc học được 60 mẫu ruộng, trường ở phủ lớn 20 

mẫu ruộng, phủ vừa 18 mẫu ruộng, phủ nhỏ 16 mẫu. Thời Lê Trịnh, các phủ có truyền 

thống khoa bảng đều dựng văn từ làm nơi thờ phụng tiên hiền và nêu gương. 

4.1.3. Giá trị và vai trò, ảnh hưởng của nền giáo dục thời Lê Sơ trong bối 

cảnh giáo dục Việt Nam thời phong kiến 

4.1.3.1. Về giá trị của nền giáo dục thời Lê Sơ 

* Xây dựng được bộ tiêu chí giáo dục cho nền giáo dục  

Một trong những giá trị quan trọng mà giáo dục thời Lê Sơ tạo dựng được là xây 

dựng được một bộ tiêu chí mà một nền giáo dục phong kiến hướng đến: 

Tiêu chí thứ nhất nền giáo dục này đặt ra là đào tạo ra một đội ngũ nhân lực có 

văn hoá, có tri thức cai trị theo tư tưởng Nho giáo, gắn học đi đôi với hành. Thời Lê Sơ 

bắt đầu cho một cuộc đại phục hưng văn hóa dân tộc lần thứ hai. Về tư tưởng, Nho giáo 

được tạo điều kiện củng cố và vươn lên thành hệ tư tưởng chính thống thay thế vị trí chủ 

đạo của Phật giáo thời Lý Trần. Vì vậy, nền giáo dục thời Lê Sơ nói chung và thời Lê 

Thánh Tông nói riêng là nền giáo dục Nho học. Bản thân Lê Thánh Tông là một tấm 

gương mẫu mực trong việc nghiên cứu Nho học. Trước khi trở thành một vị vua ông đã 

là một nhà nho rất uyên thâm. Tiếp thu một cách cơ bản và hệ thống Nho học, Lê Thánh 

Tông đã nhìn thấy ở hệ tư tưởng này một công cụ quan trọng để xây dựng nhà nước 
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phong kiến tập quyền. Vì thế, vào thời Lê Thánh Tông, loại văn “đình đối” được đưa vào 

chương trình thi cử. Đây là một hình thức thi đặc biệt, yêu cầu thí sinh “đối thoại” với 

vua về các vấn đề tư tưởng và những vấn đề chính trị - xã hội quan trọng nhất của đất 

nước. Hình thức thi này làm cho các sỹ tử không chỉ phải hiểu sâu sắc Nho học mà còn 

phải vận dụng linh hoạt các kiến thức Nho học để giải quyết các vấn đề chính trị xã hội 

thực tế của nước nhà.  

Tiêu chí thứ hai nền giáo dục này đặt ra là đào tạo đội ngũ tri thức chuẩn mực về 

đạo đức. “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” là nguyên tắc sống của người quân tử, 

sản phẩm của Nho giáo. Chuẩn đầu ra của nền giáo dục Nho học thời Lê Thánh Tông đòi 

hỏi các kẻ sỹ phải là những tấm gương sáng về đạo đức cho dân chúng noi theo. Lê 

Thánh Tông luôn trọng nhân tài, nhưng rất nghiêm khắc với những kẻ thiếu đạo đức. 

Ông trừng trị thẳng tay đối với những kẻ tuy có công tích, đỗ đạt nhưng xu nịnh, kiêu 

căng, thiếu nhân cách. Năm 1469, ông đã bãi chức quan chỉ huy Phạm Phổ định vì vi 

phạm luật nhằm “củng cố quyền vị”, cách chức quan chỉ huy sứ vệ Vũ Lâm là Lê Tông 

Vĩnh vì khai man lý lịch. 

Tiêu chí thứ ba nền giáo dục này đặt ra là đào tạo đội ngũ trí thức tận tuỵ với công 

việc được giao, tận trung với vua và triều đình. Tiêu chí tận trung với vua, tận trung với 

triều đình là tiêu chí hàng đầu của kẻ sỹ chuẩn bị làm quan. Mối quan hệ “vua - tôi” theo 

tư tưởng chính trị Nho giáo là một trong ba mối quan hệ rường cột tạo nên xã hội. Quan 

lại phải luôn tận tụy với công việc, với chức trách của mình. Vì thế, ngay sau khi lên 

ngôi, nhằm “răn đe kẻ bất trung”, Lê Thánh Tông đã định tội nặng đối với những vị quan 

không làm tròn trọng trách, tội âm mưu làm phản và phản quốc như Lê Đắc Ninh, Trần 

Phong, Lê Lăng.  

Tiêu chí thứ tư của nền giáo dục Lê Sơ là đào tạo một đội ngũ nhân lực hiểu biết 

pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật. Lê Thánh Tông chủ trương xây dựng đội ngũ 

quan lại thông thạo, hiểu biết sâu sắc pháp luật. Vì họ là những người thay mặt vua để 

làm việc, giải quyết các công việc của địa phương, của triều đình và của dân. Căn cứ cơ 

bản để giải quyết công việc chính là hệ thống pháp luật. Vì thế, chuẩn đầu ra quan trọng 

của việc đào tạo quan lại là các kiến thức về pháp luật và khả năng vận dụng luật đúng và 
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công minh. Đồng thời họ cũng phải là một người biết tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng 

các quy định của pháp luật. Đào tạo và xây dựng được một đội ngũ nhân sự như vậy sẽ 

ngăn chặn được sự lạm quyền, sử dụng quyền lực một cách tuỳ tiện ở các cấp chính 

quyền, nhằm làm trong sạch, vững mạnh bộ máy nhà nước. Quan lại có hành vi xâm 

phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đều bị trừng phạt nghiêm khắc và 

được quy định cụ thể trong Quốc triều hình luật, ví dụ như Điều 185,  Điều 632, các điều 

636, 638, 639. Trong thi hành pháp luật, Lê Thánh Tông không để cho tình cảm riêng tư 

chen vào, ngay cả thầy dạy ông là Hình bộ thượng thư Trần Phong khi phạm tội, ông 

cũng trừng trị nghiêm khắc và khách quan.  

* Hình thành hệ thống triết lý giáo dục nhân văn và thực tiễn 

 Hệ thống triết lý giáo dục thời Lê Sơ không được thể hiện một cách đầy đủ và 

trọn vẹn trong một văn bản, một tài liệu nào cụ thể. Tuy nhiên, qua nghiên cứu những 

văn bản hành chính như các chiếu, dụ của các Vua, những ghi chép, tài liệu liên quan đến 

giáo dục thời kỳ này, dễ dàng nhận thấy thời Lê Sơ đã hình thành một hệ thống triết lý 

giáo dục chặt chẽ đậm chất nhân văn và gắn với thực tế của cuộc sống.  

Giáo dục Lê Sơ là nền giáo dục để xây dựng nhân cách con người và để tạo ra đội 

ngũ quan lại phục vụ cho bộ máy chính quyền.  

Giáo dục thời Lê Sơ đã nội sinh hóa các giá trị tốt đẹp của Nho giáo trên nền 

tảng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc để phục vụ cho việc xác lập nội 

dung và chương trình giáo dục. Triều Lê Sơ sử dụng Nho giáo làm chuẩn mực để xây 

dựng chế độ xã hội, làm công cụ để trị nước, nhưng vẫn gắn bó quyền lợi giai cấp với 

lợi ích của dân tộc. Chính điều này làm cho Nho giáo có chỗ đứng trong đời sống xã 

hội và thực sự có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử dân tộc, kể cả trong thời đại ngày 

nay trên nhiều phương diện của xã hội. Có được điều này là nhờ triều đình đã áp đặt, cụ 

thể hóa những mặt tích cực của Nho giáo bằng những quy định cụ thể, trong đó có sự 

kết hợp chặt chẽ giữa lễ và pháp sao cho cơ bản phù hợp với đời sống thời kỳ này. 

Những điều của luật Hồng Đức đã thể hiện rõ nhiều vấn đề lễ của Nho gia, bao gồm 

các lễ giáo và nghi lễ, trong đó vấn đề lễ rất được coi trọng, bởi hình thái ý thức này 

giúp khuôn mẫu hóa và ổn định các hành vi đạo đức, lối sống của con người, khiến xã 

hội đi vào trật tự, thuận tiện cho việc quản lý.  
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Đối tượng giáo dục mở rộng đến cả thứ dân dành cho mọi người có phẩm chất 

đạo đức tốt: “Những người bất hiếu, bất mục (sống không hòa thuận), loạn luân, điêu toa, 

những người phản nghịch, người làm nghề hát xướng…cho dù có học vấn văn chương 

thì bản thân và con cháu hộ đều không được dự thi” [70, tr.964]. Đây là một triết lý giáo 

dục có giá trị nhân văn và dân chủ cao so với đương thời, cho dù còn phân biệt một số 

ngành nghề và giới tính. Mọi người (trừ những người không có đạo đức tốt và nghề hát 

xướng, phụ nữ) đều có thể đi học và có thể đổi đời bằng chính năng lực học tập của 

mình. Đây thực sự là một triết lý giáo dục rất tiến bộ so với bối cảnh lịch sử trung đại của 

cả thế giới, trong khi ở các nước châu Âu, thời kỳ này, việc học hành chủ yếu dành cho 

các con em quý tộc. Bộ máy chính quyền cũng chỉ dành cho các con em quý tộc kế 

nghiệp thì thời Lê Sơ ở Việt Nam đã chủ trương tạo cơ hội giáo dục cho cả người bình 

dân để huy động họ tham gia vào bộ máy chính quyền.  

Triết lý của nền giáo dục này là học phải đi đôi với hành, nghĩa là học phải vận 

dụng được kiến thức vào cuộc sống thực tiễn và vào công việc của mình. Triết lý này thể 

hiện rõ nét hơn cả ở thời Lê Thánh Tông, khi ông đưa ra các yêu cầu rất cụ thể về việc 

học, thi và đặc biệt cải cách chương trình thi bằng bài thi “đình đối” tức đối thoại với 

triều đình về việc trị nước, an dân. Đây là một triết lý giáo dục rất tiến bộ và đổi mới so 

với thời kỳ trước đó trong lịch sử dân tộc. 

* Đưa những giá trị đạo đức Nho giáo vào đời sống xã hội 

Với triều đình Lê Sơ, mục đích giáo dục chủ yếu để chọn lựa nhân tài cho bộ máy 

quản lý hành chính nhà nước phong kiến tập quyền. Tuy nhiên, bản chất của giáo dục 

luôn luôn có chức năng khai sáng; vì thế, bên cạnh việc học để làm quan, để đổi đời, thời 

kỳ này các bậc cha mẹ luôn mong muốn cho con học chữ thánh hiền để nếu không thành 

đạt thì cũng trở nên người biết sống theo đạo lý của dân tộc, của cha ông. Đó là lối sống 

nhân nghĩa, biết nhớ ơn ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, yêu làng xóm quê 

hương đất nước. 

Cũng chính nhờ nền giáo dục Nho học thời Lê sơ mà mẫu người quân tử đã 

trở thành mẫu người tiêu biểu của thời đại này. Đó là con người luôn tuân thủ tam 

cương, ngũ thường. Tam cương là ba mối quan hệ rường cột của xã hội, mà người 
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quân tử phải đặc biệt quan tâm và tôn trọng. Đó là mối quan hệ vua – tôi, cha – 

con, chồng – vợ. Xuất phát từ mối quan hệ rường cột này con người học chữ thánh 

hiền luôn phải trung – hiếu – nghĩa. Trung với vua, với nước; hiếu với cha mẹ, 

nghĩa với vợ chồng, bạn bè. Ngũ luân là năm giá trị đạo đức mà người học chữ 

thánh hiền, người quân tử phải có đó là nhân, nghĩa, đức, trí, tín. Người học chữ 

thánh hiền phải thấm nhuần lời dạy của Không Tử, phải tu dưỡng để mình khác 

với bọn tiểu nhân hèn kém, lạc hậu và tham lam. Người quân tử theo lời dạy của 

Khổng Tử phải quang minh chính đại, khiêm tốn, hòa nhưng không đồng, bao 

dung, tôn trọng những quan điểm khác mình, luôn tu dưỡng bản thân, biết nhận lỗi 

và sửa lỗi. 

Bên cạnh những giá trị luân lý, đạo đức dành cho đàn ông, nền giáo dục Nho học 

thời Lê Sơ cũng đưa những chuẩn mực đạo đức dành cho phụ nữ vào đời sống thực tiễn 

của người bình dân. Đó chính là tam tòng (ba điều phải theo) và tứ đức (bốn đức tính 

phải có).  

Mặc dù các giá trị đạo đức này của Nho giáo dưới tác động của nền giáo dục 

chính thống đã thâm nhập vào đời sống bình dân, nhưng chúng có một độ khúc xạ 

khá lớn. Đó là vì sự tác động, chọn lọc của nền văn hóa bản địa.  

4.1.3.2. Vai trò, ảnh hưởng của nền giáo dục thời Lê Sơ 

*Ảnh hưởng tích cực 

Đối với chính trị, trước hết, giáo dục là công cụ đắc lực truyền bá hệ tư tưởng 

của giai cấp thống trị, bảo vệ quyền lợi của triều đình. Hệ tư tưởng chính thống mà nhà 

Lê Sơ chọn lựa để tổ chức và cai trị xã hội đương thời là Nho giáo. Nền giáo dục thời 

kỳ này là công cụ đắc lực nhất để truyền bá tư tưởng Nho giáo vào đời sống chính trị - 

xã hội của Việt Nam. Cả hệ thống thiết chế giáo dục từ Kinh đô đến tận các làng xã, 

với chương trình học tập và thi cử thống nhất trên toàn quốc và nội dung học tập hoàn 

toàn là Nho học, nên không thể phủ nhận vai trò truyền bá Nho giáo của nền giáo dục 

này. Đây là hệ tư tưởng có nhiều quan điểm nhân văn, vì con người, nhưng vẫn là một 

hệ tưởng nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, biện giải cho đặc quyền của 

triều đình như một quy luật khách quan. Nền giáo dục này đã làm cho dân chúng hiểu 
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rằng, Vua là Thiên tử (là con trời) nên có quyền tay trời hành đạo, Vua bảo thần dân 

chết, thần dân phải chết. Dưới tác động của giáo dục, dân chúng cũng chấp nhận một 

cách tự nhiên mô hình xã hội mà ai ở vị trí nào đều có quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm 

tương xứng (thuyết chính danh). Chẳng hạn, một viên quan thuộc phẩm bậc nào sẽ ăn 

mặc, đi đứng ra sao, được hưởng bổng lộc gì và phải có trách nhiệm gì. Luật Hồng Đức 

đã thể hiện rõ những nguyên tắc bảo vệ và củng cố vương quyền, chế độ quân chủ quan 

liêu. Trong Mười tội nặng phải chết thì có đến một nửa tội liên quan đến sự an nguy 

của vua và hoàng tộc. Trong mối quan hệ giữa “trung” và “hiếu” thì đề cao “trung”. Ví 

dụ: trong điều 504 quy định con cái được phép tố cáo nếu cha mẹ phạm tội “mưu phản, 

đại nghịch” làm tổn hại đến nhà vua hoặc triều đình. Việc phát huy văn hóa Nho giáo 

xét về bối cảnh lịch sử cũng là để khẳng định và củng cố được vị trí chính trị của 

vương triều Lê Sơ. Cũng phải nhắc lại rằng việc Nho giáo du nhập vào Việt Nam từ 

đầu công nguyên, nhưng mãi đến thời Lê Sơ mới có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến 

đời sống xã hội của Việt Nam từ triều đình đến dân chúng chính là nhờ hệ thống giáo 

dục Nho học mà các triều đại thời Lê Sơ chủ trương và thực hiện. 

Thứ hai, giáo dục góp phần cải cách, xây dựng một bộ máy chính quyền vững 

mạnh. Khi cuộc khởi nghĩa mới thành công, việc trọng đãi các công thần kéo dài, mà chủ 

yếu là những võ tướng - những người tham gia và đóng góp trong thời kỳ đánh đuổi giặc 

Minh, đã dẫn đến những mâu thuẫn nghiêm trọng trong bộ máy chính quyền giữa những 

võ quan – có công nhưng phần lớn thất học với các văn quan - nho sỹ (dân  sự).  Chính vì 

vậy, việc tất yếu để giải quyết mâu thuẫn này và làm cho bộ máy chính quyền vững 

mạnh là phải cải cách lại bộ máy triều đình. Công cuộc cải cách này ngay từ khi lập triều 

đại Lê Thái Tổ đã nhận ra, nên chính ông ngay từ khi Đông Quan còn bị bao vây cũng đã 

mở khoa thi kén nhân tài, sau đó ban chiếu yêu cầu mở khoa thi đều đặn, thường xuyên 

để chọn người tài nhằm bổ sung nhân lực, nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền 

của triều đình. Nhưng cuộc cải cách bộ máy chính quyền được hoàn thiện vào thời của 

Lê Thánh Tông. Dưới sự lãnh đạo của Lê Thánh Tông, nền giáo dục đã có cả một mô 

hình chuẩn đầu ra cần phải đào tạo và tương ứng với nó là một mô hình chuẩn với những 

yêu cầu cụ thể đối với nhân sự làm việc trong bộ máy của triều đình. Mô hình này thống  
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nhất với “chuẩn đầu ra” của nền giáo dục, bao gồm các phẩm chất hay tiêu chí của qyab 

lại. Quan lại phải là những thấm nhuần tư tưởng Nho giáo, biết vận dụng các luận thuyết 

Nho vào vào giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống. Quan lại phải là những tấm gương 

chuẩn mực về đạo đức. Quan lại phải là những người tận tuỵ với công việc được giao, 

tận trung với vua và triều đình. Tiêu chí tận trung với vua, tận trung với triều đình là tiêu 

chí hàng đầu của kẻ sỹ chuẩn bị làm quan. Quan lại phải luôn tận tụy với công việc, với 

chức trách của mình. Lê Thánh Tông đã định tội nặng đối với những vị quan không làm 

tròn trọng trách, tội âm mưu làm phản và phản quốc. Quan lại phải hiểu biết pháp luật 

và có ý thức chấp hành pháp luật. Quan lại là những người thay mặt Vua giải quyết 

mọi công việc của triều đình, của địa phương và của dân, vì thế Lê Thánh Tông chủ 

trương xây dựng đội ngũ quan lại thông thạo, hiểu biết sâu sắc pháp luật.  

Ngoài ra, những ảnh hưởng, tác động của nền giáo dục thời Lê Sơ đối với 

đời sống xã hội đương thời và sau này biểu hiện rõ nét ở các phương diện sau: Hình 

thành một lớp chủ thể sáng tạo văn hóa mới – các Nho sĩ, hình thành một hệ giá trị 

mới, chuẩn mực mới điều chỉnh xã hội, tác động làm đổi mới hệ thống phong tục 

tập quán truyền thống.  

Trước hết, giáo dục thời Lê Sơ giúp xã hội hình thành một lớp chủ thể sáng tạo 

văn hóa mới: Đó là các Nho sĩ. Sản phẩm của nền giáo dục Nho học, tất nhiên là các 

Nho sĩ. Nho sĩ về thực chất đã xuất hiện ngay từ những kỳ lịch sử trước đó, như thời Lý - 

Trần - Hồ, nhưng lớp chủ sáng tạo văn hóa bác học của các triều đại đó vẫn là các tăng 

lữ. Chỉ khi nền Nho học được mở rộng từ trung ương đến địa phương và việc thi cử liên 

tục được tổ chức thì các Nho sĩ mới thực sự là những chủ thể sáng tạo văn hóa tiêu biểu 

của nền văn hóa nước nhà. Các Nho sĩ được vũ trang những kiến thức của nền Nho học 

nên đã tạo ra những tác phẩm văn hóa mang đạm nét ảnh hưởng của Nho giáo trên nền 

tảng của văn hóa truyền thống bản địa.  

Thứ hai, nền giáo dục thời Lê Sơ làm thay đổi cấu trúc xã hội và mở mang được 

dân trí. Về cơ bản, cấu trúc xã hội Việt Nam cổ truyền cho tới đầu thế kỷ XX vẫn chủ 

yếu gồm 4 giai tầng, đó là sĩ - nông – công – thương. Nền giáo dục Nho học thời Lê Sơ 

đã làm biến đổi cấu trúc này ở hai khía cạnh.: Một là, thay vì sĩ là các tăng lữ, đạo sĩ thì 
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nay là các nhà nho; hai là, trên nền tảng của bốn giai tầng này xã hội chia thành hai 

đửng cấp rõ rệt: quan liêu và thứ dân. Đẳng cấp trên gồm hoàng tộc, công thần và các 

nho sỹ đã đỗ đạt, đẳng cấp thứ hai gồm các nho sỹ chưa đỗ đạt và toàn bộ các giai tầng 

còn lại. Người dân cho con em mình đi học với mong muốn đỗ đạt cao và ra làm quan 

(chuyển đẳng cấp từ thứ dân sang quan liêu). Cùng với thời đại “Nho học độc tôn”, 

Nho sĩ dần chiếm vị trí quan trọng trong bộ máy triều đình từ trung ương đến địa 

phương. Đội ngũ quan chức thời Lê Sơ đa số là những tri thức Nho sĩ được tuyển lựa 

kỹ lưỡng (chủ yếu qua khoa cử), được rèn luyện và kiểm soát chặt chẽ. Đó cũng là 

đẳng cấp có nhiều đặc quyền, ưu đãi trong các tiêu chuẩn sinh hoạt, được ban cấp đất 

ở, ruộng lộc điền, lương bổng. Mặc dù trong giai đoạn đầu thời Lê Sơ, các công thần 

giữ vị trí quan trọng chủ yếu là quan võ nhưng sau này đã dần chuyển sang các quan 

văn. Với việc mở rộng khoa cử, các Nho sĩ trí thức bình dân đã có điều kiện tham gia 

chính quyền, tạo nên sự bình đẳng tiến thân, thoáng rộng hơn so với thời Lý - Trần. 

Tuy nhiên, quan lại lúc này cũng bị kiểm soát ràng buộc nghiêm ngặt bởi các lễ thức, 

quy phạm Nho giáo, do vậy, đã mang nhiều tính chuyên chế và quan liêu hơn. Có thể 

nói Nho sĩ thời Lê Sơ là cầu nối giữa bình dân và quan liêu.  

Trong suốt gần 100 năm trị vì triều Lê Sơ bên cạnh chọn cho mình một đường lối 

cụ thể và tạo tiền đề cho những giai đoạn về sau. Sự lựa chọn này còn tác động đến việc 

cải đổi hệ tư tưởng của toàn xã hội theo hướng căn bản và toàn diện, do đó kéo theo sự 

vận hành, khởi động đồng bộ, từ triều đình đến tận địa phương, với nhiều biện pháp để 

có thể truyền bá tới mọi tầng lớp xã hội. Phải nói đến yếu tố ý thức chính trị có vai trò rất 

quan trọng trong việc quyết định này. Sau khi đã xác lập được cho mình một hệ tư tưởng, 

người đứng đầu triều đình (thời Lê Sơ) đã lấy đó làm căn cứ để ra quyết định, điều hành 

đất nước và thể chế hóa bằng hàng loạt các luật lệ thông qua luật, chiếu, chế... nhằm điều 

chỉnh mọi hành vi ứng xử của mỗi cá nhân trong xã hội. Triều đình đã tiến hành triển 

khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng 

nhân tài thông qua hệ thống trường lớp ở kinh thành và các địa phương. Công tác đào tạo 

và tổ chức quan lại từ cấp địa phương thời kỳ này rất được quan tâm. Cũng vì thế nên 

ngay vào những ngày đầu, việc mở trường lớp, xây dựng hệ thống điển chương và mở 
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rộng hệ thống khoa cử được triều Lê Sơ quan tâm một cách đồng bộ. Với mục đích đào 

tạo một đội ngũ quan lại trí thức nhằm tổ chức một nhà nước theo chuẩn mẫu Nho gia và 

thực hiện ý đồ Nho giáo hóa xã hội của mình, ngay từ đầu, hệ thống khoa cử đã được các 

vua nhà Lê sử dụng như một công cụ quan trọng. Đặc biệt dưới thời Lê Thánh Tông, chế 

độ khoa cử đã được tích cực hoàn thiện, rất nhiều chính sách chế độ về khoa cử được 

thực thi đã khiến cho việc học tập kinh điển Nho gia được mở rộng, đồng thời việc sử 

dụng và chế độ đãi ngộ cao đối với quan lại đã là động lực to lớn đối với việc học của 

người dân. Điều này tác động rất lớn đến nhận thức của người dân, khi họ hiểu rằng 

muốn vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn thì chỉ có đi học, do đó bất cứ gia đình nào 

trong các làng xã đủ khả năng cho con ăn học đều cho con đi học. Và như vậy, số người 

biết chữ ở làng xã, đặc biệt ở khu vực kinh đô Thăng Long và vùng phụ cận tăng lên 

nhanh chóng. Các kỳ thi luôn thu hút đông đảo sĩ tử, và để đi thi được phải trải qua một 

quá trình lâu dài học tập kinh điển, hấp thu tư tưởng Nho gia.  

Nền giáo dục thời Lê Sơ giúp xã hội hình thành một hệ giá trị mới, chuẩn mực 

ứng xử mới dể quản lý, điều chỉnh xã hội. Nền Nho học rộng khắp, thống nhất và bền 

bỉ gần một thế kỷ đã biến xã hội Việt Nam đương thời thành một xã hội đậm chất 

Nho giáo. Đó là xã hội có kỷ cương, nền nếp do một hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử 

Nho giáo điều chỉnh. Thời Lý - Trần, xã hội Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ nhất 

của hệ giá trị Phật giáo, dưới tác động của hệ giá trị này, con người Việt Nam có lối 

sống nhân ái, dân chủ, lối sống cung đình, quý tộc cũng gần gũi với lối sống bình 

dân. Con người sống hồn nhiên, coi trọng tình cảm, bình đẳng nam nữ. Bên cạnh đó 

nếp sống của nền văn hóa tiểu nông khá tùy tiện và phóng khoáng vẫn được tôn trọng 

và duy trì. Xã hội Nho giáo có nhiều điểm khác biệt. Xã hội này được điều chỉnh bởi 

hàng loạt các quy tắc, chuẩn mực chặt chẽ. Mọi hành vi úng xử trong xã hội đều được 

nghi lễ hóa một cách nghiêm túc. Lối sống cung đình đã khác biệt hoàn toàn so với 

lối sống bình dân. Xã hội được điều chinh bởi thuyết chính danh, bởi tam cương ngũ 

thường, bởi tam tòng tứ đức. Ý thức xã hội của con người nâng cao hơn. Sự bât bình 

đẳng nam nữ được coi là tự nhiên theo quan niệm của Nho giáo. Những giáo điều 

khắt khe đối với tình cảm tự nhiên của con người và dối với thân phận người phụ nữ 
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của Nho giáo khi bắt đầu thâm nhập vào sau lũy tre làng đã vấp phải không ít sự phản 

kháng của văn hóa bình dân. Nhiều minh chứng sinh động còn ghi lại trong văn hóa 

dân gian của Việt nam thời kỳ này. Nhưng nền giáo dục liên tục, thống nhất đã làm 

cho các giáo điều, quy định khắt khe đó chiến thắng. 

Hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử mới của Nho giáo làm cho xã hội Việt Nam 

đương thời có kỷ cương, nền nếp. Nó tác động sâu sắc cả vào hệ thống phong tục tập 

quán truyền thống, tạo ra sự biến đổi vô cùng sâu sắc. Dưới tác dộng của hệ giá trị và 

chuẩn mực ứng xử Nho giáo, triều đình ban hành rất nhiều điều luật để thống nhất phong 

tục, tập quán, nghi thức giao tiếp giữa con người với con người trong xã hội và cả con 

người với thần linh. 

Các nghi lễ của Nho giáo can thiệp rất sâu vào nghi lễ vòng đời người làm 

cho các nghi lễ sinh nở, trưởng thành, cưới hỏi, ma chay có trở nên thống nhất. Nho 

giáo còn can thiệp cả vào đời sống tâm linh của cộng đồng, thông qua việc san định 

lại các thần tích, và phong tước cho các thần. Phân chia các thần thành hai loại 

chính thần và tà thần. Chính thần là các thần linh có nguồn gốc cao quý, rõ ràng, có 

công đối với dân, với nước thì được triều đình ban sắc phong và khuyến khích tiếp 

tục thờ cúng. Tà thần là các thần linh có nguồn gốc thấp hèn, hoặc dâm và tục theo 

quan điểm của Nho giáo thì bị cấm không được thời cũng nữa. Những thần linh bị 

cấm không được thờ cúng phần lớn là các thần liên quan đến tín ngưỡng phồn thực, 

một tín ngưỡng dân gian rất phổ biến ở Đại Việt. 

Lễ hội dân gian cũng được thể chế hóa một cách thống nhất theo lễ giáo của 

Nho giáo, chính vì vậy mà hầu hết các lễ hội dân gian truyền thống đều có một mô 

hình tổ chức chung thống nhất bao gồm: Cúng xin mở hội, Lễ mộc dục, lễ tế, lễ 

rước, lễ tạ. Các nghi lễ phồn thực vì bị coi là dâm và tục nên bị cấm không được 

thực hiện. Tuy nhiên các nghi lễ này không bị mất đi mà chúng tồn tại bên lề của 

các lễ hội như những “tục hèm”. 

* Hạn chế của giáo dục thời Lê Sơ và một số ảnh hưởng tiêu cực 

Bên cạnh những giá trị và ảnh hưởng tích cực đã bàn đến trên đây, nền giáo dục 

thời Lê Sơ cũng bộc lộ khá nhiều điểm hạn chế. 
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Một là, nền giáo dục này thể hiện quan điểm đẳng cấp cực đoan, thiếu tinh thần 

khoan dung trong việc lựa chọn người học, người thi. Triều đại này giới hạn đối tượng đi 

học, đi thi một cách khắt khe. Với quan điểm Nho giáo độc tôn coi thường phụ nữ, nền 

giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê Sơ đã loại họ khỏi quá trình đào tạo, thi cử để được 

đóng góp tài năng cho đất nước. Nền giáo dục khoa cử này chỉ đề cao vai trò của kẻ sĩ, 

đặc biệt là có những nhìn nhận phiến diện, hẹp hòi đối với một số ngành nghề  như buôn 

bán và ca hát, với một số giai tầng xã hội như thương nhân, con hát. Đây là tình trạng 

chung của các nước chịu ảnh hưởng của Hán học. Do hạn chế tất yếu của thời đại phong 

kiến thế kỳ XV mà nền giáo dục, khoa bảng của triều Lê Sơ cũng chỉ phát huy được 

trong một chừng mực nhất định, bởi vì nó chỉ được phát triển tập trung ở đô thị, hướng 

vào đào tạo con quan là chủ yếu. 

Hai là, nền giáo dục này cũng thể hiện sự cực đoan, phiến diện về nội dung giáo 

dục. Nền giáo dục và khoa cử Nho học Lê Sơ chỉ chú trọng trang bị cho người học kiến 

thức về khoa học xã hội và nhân văn, không quan tâm coi trọng các kiến thức về khoa 

học tự nhiên và khoa học kỹ thuật trong giáo dục. Chương trình giáo dục quá câu nệ vào 

kinh điển Nho giáo và Bắc sử. Các tài liệu về giáo dục - khoa cử dường như không đề 

cập đến vai trò của chữ Nôm để phát triển tư duy dân tộc, cũng như sự giảm thiểu lệ 

thuộc vào phương Bắc. Việc sử dụng chữ Nôm thời Lê Sơ chủ yếu trong sáng tác văn 

chương nghệ thuật. Nội dung học và thể thức thi cứng nhắc chỉ quẩn quanh một chương 

trình với một số kiến thức cố định, cứng nhắc với con đường duy nhất là đi học, thi đỗ để 

ra làm quan. Và tất yếu dẫn đến quan niệm trọng danh hơn trọng thực trong đời sống xã 

hội. Tâm lí chuộng bằng cấp, địa vị xã hội cũng là mặt trái của hệ thống giáo dục - khoa 

cử Nho học được manh nha từ đây và có cơ hội phát triển ở các giai đoạn về sau này và 

đó cũng là mầm mống xuất hiện nạn tiêu cực trong khoa cử.  

Ba là, nền giáo dục thời kỳ này có chứa đựng những tư tưởng giáo điều theo 

chủ nghĩa kinh nghiệm và bệnh khuôn sáo làm kìm hãm sự phát triển xã hội. Đây 

cũng xem là nguyên nhân then chốt cho những bất cập trong điều hành quản lý đất 

nước của các triều đại sau thời vua Lê Thánh Tông và được biểu hiện ra qua nhiều 

phương diện, từ người đứng đầu triều đình cho đến hệ thống giáo dục đã và đang 
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vận hành. Chính việc quẩn quanh trong những giáo điều của Nho học, với sự chỉ 

đạo theo ý chủ quan của triều đình, mà chủ yếu ở đây trông chờ vào người đứng đầu 

(vua), nên khi đất nước có một vị minh quân thì nhân dân được nhờ cậy nhưng khi 

có một vị vua tồi thì cả triều đình nhanh chóng rời vào suy thoái và tan rã. Trong 

thời kỳ Lê Sơ, khi những ông vua tốt, được lòng dân thì “quốc thái, dân an” nhưng 

cũng hệ tư tưởng ấy với những vị vua bê tha, ham rượu chè, gái đẹp, chỉ mải ăn 

chơi sa đọa, vơ vét của dân để xây cung điện… như vua Lê Uy Mục (được gọi là 

Quỷ Vương) hay vua Lê Tương Dực (được gọi là Vua Lợn) thì sớm muộn cũng đưa 

đất nước đến sự suy vong, mất đi sự ủng hộ của người dân.  

Bốn là, nền giáo dục thời Lê Sơ quá chú trọng đào tạo quan chức. Đây là hạn 

chế nữa mang tính bản chất của giáo dục triều Lê Sơ chính là nền học vấn theo Nho 

giáo cũng chỉ khiến nền giáo dục thể tạo ra được những nhà Nho - ông quan, thực 

hiện theo những giáo điều ghi sẵn trong kinh sách. Mô hình giáo dục này không chú 

trọng đến tầng lớp sáng tạo, là hạt nhân thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội như nhà khoa 

học, nhà kĩ thuật, nghệ sĩ... Chính bởi bản chất của nhà Nho là loại hình tri thức 

nguyên hợp, điển hình cho một bộ phận rất nhỏ trong xã hội, nên giới Nho sĩ 

thường kiêm luôn công việc của nhiều loại “chuyên gia” trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau, thậm chí khá xa lạ đối với nhau. Xã hội lúc này xem “thầy” là người biết tất 

cả, từ thầy đồ dạy học, thầy thuốc, thầy địa lí cho đến thầy tướng số, thầy dùi (tư 

vấn cho các bên tham gia). Chính tư tưởng của Nho giáo đã mặc định các nhà nho 

đi đến cùng con đường mình đã chọn mà không dám rẽ ngang để thực hiện những 

công việc mà mình thích hay phù hợp. Mẫu tri thức nhà Nho bị đánh giá là phân 

tách, chuyên môn hóa khá muộn, không có chuyên gia thực thụ ở hầu hết các lĩnh 

vực sáng tạo tinh thần. Trong các hoạt động nghệ thuật, chỉ thơ là có thành tựu nổi 

bật, nhưng không có ai trở thành nhà thơ “chuyên nghiệp, kể cả đại thi hào Nguyễn 

Du sau này. Và một khi hoạt động sáng tạo tinh thần, lao động trí óc chưa được 

chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa thì mọi hoạt động lao động khác gắn liền với 

hệ thống tri thức chuyên nghiệp sẽ chỉ trở thành các loại lao động thủ công, nghiệp 

dư [129, tr. 191]. 
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4.2. Nhận diện những hƣởng của nền giáo dục thời Lê Sơ trong bối cảnh 

giáo dục Việt Nam hiện nay  

4.2.1. Điểm tương đồng của nền giáo dục thời Lê Sơ với nền giáo dục Việt 

Nam hiện nay 

Qua nghiên cứu giáo dục thời Lê Sơ, chúng tôi nhận thấy mặc dù nền giáo dục 

này tồn tại khoảng một trăm năm và cách thời điểm hiện tại đã hơn năm trăm năm nhưng 

có những ảnh hưởng nhất định, cũng như có một số điểm tương đồng đối với nền giáo 

dục Việt Nam hiện nay trên một số phương diện sau: 

Về xuất phát điểm: Xuất phát điểm của cả hai nền giáo dục Lê Sơ và hiện đại đều 

có những nét tương đồng. Cả hai đều bắt đầu từ một đất nước bị tàn phá trong chiến 

tranh, bị ảnh hưởng của chính sách đồng hoá văn hóa của ngoại xâm, thừa kế nền giáo 

dục èo uột, với tuyệt đại đa số dân mù chữ, cơ sở giáo dục phân tán, tập trung chủ yếu ở 

đô thị. Nền khoa học dân tộc lạc hậu, yếu kém. Văn hóa dân gian vẫn chiếm ưu thế so 

với văn hóa bác học (dù thời hiện đại văn hoa bác học có phát triển hơn), bộ máy công 

quyền thiếu nhân lực trầm trọng, vì đều phải xây dựng một bộ máy chính quyền hoàn 

toàn mới, chứ không phải kế thừa bộ máy cũ. 

Để hoàn thành đề tài nghiên cứu, tác giả đã thực hiện phỏng vấn 3 nhóm nhà 

quản lý giáo dục, giảng viên và sinh viên về thực trạng giáo dục đại học ở Việt Nam hiện 

nay trên các mặt mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục, mối 

quan hệ giữa thầy và trò trong nhà trường hiện nay. Kết quả nghiên cứu này cũng cho 

thấy những nét tương đồng của nền giáo dục hiện nay với nền giáo dục trong lịch sử một 

triều đại thời kỳ phong kiến. 

Bảng 4.2:  Số lƣợng phiếu hỏi phát ra và tỉ lệ phản hồi 

STT Mẫu nghiên cứu  Số phiếu phát ra  Số phiếu thu về  Tỷ lệ trả lời  

1 QLGD 100 95 95% 

2 GV 100 90 90% 

3 SV 100 100 100% 

 Tổng số 300 285 95% 

(QLGD: Quản lý giáo dục, GV: Giảng viên; SV: Sinh viên) 
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Về mục tiêu giáo dục: Mục tiêu giáo dục của thời Lê Sơ và ngày nay có 

nhiều nét tương đồng. Mục tiêu thứ nhất, quan trọng hơn cả của giáo dục ngày nay 

là đào tạo nguồn nhân lực để làm việc, học để có một việc làm trong bộ máy hành 

chính nhà nước, cơ quan nhà nước vẫn đang là ưu tiên số một của nhiều gia đình và 

thanh niên (thời Lê Sơ là làm quan) 

Bảng 4.3:  Bảng khảo sát mục tiêu giáo dục đại học hiện nay 

 
Số phiếu 

Tổng số 
Phần 

trăm QLGD GV SV 

Mục tiêu lớn nhất của giáo dục đại học hiện nay 

Để đào tạo nguồn nhân lực để làm việc 52 60 64 176 61.8 

Để hoàn thiện nhân cách con người 30 16 20 66 23.2 

Để nâng cao dân trí, khai sáng. 13 14 16 43 15.1 

Mục đích học tập chủ yếu của sinh viên hiện nay 

Để phục vụ thi cử 35 45 60 140 49.1 

Để nâng cao hiểu biết 32 30 28 90 31.6 

Để có kỹ năng làm việc 28 15 12 55 19.3 

Quan niệm “học để làm quan”  

Phù hợp 5 21 12 38 13.3 

Không phù hợp 90 69 88 247 86.7 

Qua khảo sát cho thấy 61.8% đối tượng được hỏi đều cho rằng mục tiêu lớn 

nhất của giáo dục đại học hiện nay là đào tạo nguồn nhân lực để làm việc.  

Giáo dục là cả quá trình dạy và học. Xã hội Việt Nam từ trước đến nay đều 

coi trọng sự học. Thời xưa thì mục đích chính của nền giáo dục là đào tạo ra 

làm quan và muốn làm quan được thì phải qua quá trình học và thi. Thời nay 

đào tạo cán bộ cũng thế. Quan niệm học làm quan của thời phong kiến xưa 

vẫn đúng trong xã hội ngày hôm nay. Họ vẫn làm việc cho nhà nước, hay 

công chức cũng phải chính là công bộc của dân. Thứ hai là xã hội bây giờ 

dù phát triển thế nào thì ở chúng ta vẫn ảnh hưởng của Nho giáo (dù đã mờ 

hơn, yếu dần) do tác động của nền kinh tế thị trường, nhưng về phía chính 

thống những đạo lý Nho giáo trong giáo dục vẫn được coi trọng [Trích PVS 
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số 1, GS. K.T.H, Viện Nghiên cứu văn hóa]. 

 Mục tiêu thứ hai của nền giáo dục là hoàn thiện nhân cách con người (ở thời 

Lê Sơ là hoàn thiện nhân cách của một nho sĩ, con người quân tử; còn thời hiện nay là 

hoàn thiện nhân cách của con người cộng sản). Có 23,2 % đối tượng được hỏi cho 

rằng giáo dục đại học gắn với mục tiêu này. Mục tiêu thứ ba là giáo dục để nâng cao 

dân trí, khai sáng. Cả hai nền giáo dục Lê Sơ và hiện đại đều chưa thực sự quan tâm 

đúng mức đến mục tiêu thứ ba này, nó chỉ đặt ra như một tiêu chí phụ của hai tiêu chí 

nêu trên (chỉ có 13,1 % số người được hỏi cho rằng mục tiêu này là quan trọng). 

Chính vì vậy, mà việc học tập chủ yếu để phục vụ thi cử chứ không để nâng cao hiểu 

biết, đam mê nghiên cứu tìm tòi, phát lộ những cái mới lạ trong tự nhiên, vũ trụ và xã 

hội. Qua phỏng vấn, nhiều nhà quản lý giáo dục, giảng viên và sinh viên vẫn cho rằng 

mục tiêu học tập của sinh viên chủ yếu chỉ là để phục vụ thi cử (chiếm 49,1%), có 

31,6% người được hỏi cho rằng mục tiêu học tập của sinh viên là nâng cao hiểu biết 

và 19,3% cho rằng học để có kỹ năng làm việc. Đây là một nhược điểm trong hoạt 

động giáo dục mà từ thời Lê Sơ đến nay vẫn chưa khắc phục được. Điều này ảnh 

hưởng không nhỏ đến sự phát triển khoa học, văn hóa nghệ thuật của  và hệ 

quả tất yếu là ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế -xã hội. Tâm thế học chủ yếu 

để thi dần dần dẫn đến cách học đối phó, hình thức chứ không học một cách thực chất 

để biết, hiểu và vận dụng sáng tạo vào cuộc sống. 

Về việc tiếp thu các hệ tư tưởng, các giá trị văn hóa bên ngoài để xây dựng nền 

giáo dục dân tộc- đây là một điểm tương đồng lớn của hai nền giáo dục mặc dù cách 

nhau tới vài trăm năm. Điều này bị quy định bởi chính bối cảnh lịch sử, khi xuất phát 

điểm của cả hai nền giáo dục đều ở mức rất thấp do sự tàn phá của chiến tranh. Nền học 

vấn , yếu kém; vì vậy, muốn xây dựng đất nước hùng cường cần 

phải có một nền giáo dục hiện đại và tiến bộ. Chính vì vậy mà cả hai nền giáo dục đã 

chọn lựa những giá trị tiến bộ của nhân loại vào thời điểm đó để xây dựng nền giáo dục 

dân tộc của mình: thời Lê Sơ chọn hệ tư tưởng Nho giáo, thời hiện đại chọn chủ nghĩa 

Mác- Lênin. Việc chọn hệ tư tưởng như vậy sẽ dẫn đến việc lựa chọn các giá trị văn hóa 

khác của nhân loại để phục vụ cho chương trình giáo dục đào tạo thông qua lăng kính 
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của hệ tư tưởng này. Thời Lê Sơ do điều kiện giao lưu văn hóa còn hạn hẹp, nên mọi giá 

trị mà nền giáo dục này lựa chọn không chỉ thông qua lăng kính của Nho giáo mà còn 

thông qua cả bộ lọc của văn hóa Trung Quốc. ngày nay, điều kiện giao lưu văn hóa mở 

rộng nên có nhiều cơ hội chọn lựa, có cơ hội để tiếp thu nhiều tinh hoa nhân loại. 

Về chính sách giáo dục: Cả hai nền giáo dục đều hướng đến sự giáo dục rộng 

rãi cho nhân dân, không phân biệt giữa quý tộc và thứ dân. Tuy nhiên, ở thời Lê Sơ 

còn có sự phân biệt về nghề nghiệp, phẩm cách và giới, trong khi nền giáo dục hiện 

đại mở rộng cho tất cả mọi người. Kết quả khảo sát đa số (78,9%) cán bộ quản lý 

giáo dục, giảng viên và sinh viên cho rằng đối tượng được hưởng thụ nền giáo dục 

Việt Nam hiện đại là toàn thể mọi người dân trong xã hội, chỉ có 14,4% số người 

được hỏi đồng tình với ý kiến cho rằng chỉ có những người có địa vị trong xã hội 

mới được thụ hưởng nền giáo dục này, và 10.2 % cho rằng những người có khả 

năng kinh tế mới được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại.  

Bảng 4.4:  Bảng khảo sát đối tƣợng đƣợc thụ hƣởng nền giáo dục hiện nay 

 
Số phiếu 

Tổng số 
Phần 

trăm 
QLGD GV SV 

Đối tƣợng đƣợc thụ hƣởng nền giáo dục hiện đại 

Toàn thể người dân 88 74 63 225 78.9 

Những người có địa vị trong xã hội 6 18 17 41 14.4 

Những người có khả năng kinh tế 1 8 20 29 10.2 

Về phương thức học truyền thống: Thầy đọc – trò ghi nhớ. Đây là một điểm 

tương đồng dễ nhận ra trong cách học của giáo dục thời Lê Sơ với cách học hiện nay, 

đó là việc một bộ phận học sinh đến trường vẫn chỉ học thuộc lòng và mối tương tác 

giữa thầy và trò là thầy đọc – trò ghi nhớ. Cách học này phổ biến thời Lê Sơ bởi tiêu 

chí đánh giá của các kì thi là xem người học có thuộc chữ thánh hiền và có khả năng 

viết lại cách giải thích của các bậc Tiên nho hay không. Cách học này không khuyến 

khích khả năng sáng tạo, lập luận, suy diễn theo năng lực riêng của mỗi cá nhân. Tuy 

nhiên, đây là chủ đích của triều đình khi muốn tạo sự đồng thuận cao trong dân chúng 

cũng như tạo nên một đội ngũ quan lại có sự hiểu biết tương đối thống nhất trong xử 

lý công việc. Cách học này vẫn phổ biến trong các cấp học ở Việt Nam, đặc biệt là 
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giáo dục đại học. Qua khảo sát có 63,5% đối tượng được phỏng vấn cho rằng cách 

học thầy đọc – trò ghi vẫn là cách học chính trong các trường đại học hiện nay; chỉ có 

20,4% đối tượng cho rằng phương pháp học thầy hướng dẫn – trò tự học, tự nghiên 

cứu được áp dụng trong các trường đại học.  

Bảng 4.5:  Khảo sát nội dung và phƣơng pháp giáo dục đại học hiện nay 

 
Số phiếu Tổng 

số 

Phần 

trăm 
QLGD GV SV 

Nội dung giáo dục đại học 

Hàn lâm, nặng lý thuyết   65 64 85 214 75.1 

Chú trọng đến tính thực hành, thực tiễn 12 16 7 35 12.3 

Không đổi mới, cập nhật với thế giới 18 10 8 36 12.6 

Phương pháp giáo dục 

Phương pháp học truyền thống: thầy đọc – trò ghi 52 57 72 181 63.5 

Phương pháp học hiện đại: thầy hướng dẫn – trò tự học 22 21 15 58 20.4 

Đan xen cả 2 phương pháp  21 12 13 46 16.1 

Có thể nhận thấy, cách học này đã không còn phù hợp trong bối cảnh giao lưu và 

hội nhập sâu rộng như hiện nay bởi sản phẩm giáo dục theo xu hướng này chỉ là những 

con người thụ động, nghĩ theo, nói theo khuôn mẫu, chứ không nghĩ và nói bằng chủ 

kiến của mình hay cách học này rất khó có thể tạo nên những con người sáng tạo, nếu có 

được thì phải trông đợi vào những cá nhân vượt trội, tức là họ đủ mạnh để bứt phá ra 

khỏi cách đi của đám đông, tự khẳng định mình, góp phần vào tiến trình tri thức chung 

của đất nước.  

Với cách học này dẫn đến việc học để biết chứ không học để làm (thiên về lý 

thuyết chứ không quan trọng thực hành). Bản thân những nhà tư tưởng của Nho 

giáo xây dựng học thuyết của mình hướng về một xã hội lý tưởng trong quá khứ 

(nhà Chu). Thế nên, nội dung và cách học này rất khó đáp ứng được yêu cầu của 

thực tiễn. Những điều học được trong các Kinh sách thời Lê Sơ tuy thu hoạch khá 

nhiều kiến thức, song cái học đó cốt để biết, chứ không đem ra thực hành được, tức 

là không để làm. Và dường như vẫn thấy điều này trong hệ thống giáo dục hiện nay, 

khi mà nội dung trong sách giáo khoa thiên về cung cấp kiến thức hàn lâm mà xem 

nhẹ việc tạo nên năng lực thực hành của người học. Theo PGS.TS.Nguyễn Văn Giá,  
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c

và mục đích học như phân tích ở trên sẽ không thể đào tạo ra những nhà tri thức độc 

lập, có khả năng phản biện xã hội cao để đóng vai trò là người dẫn dắt, tư vấn và 

phổ biến các giá trị văn hóa cho nền giáo dục dân tộc nói riêng và văn hóa dân tộc 

nói chúng, góp phần phát tiển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Theo tôi, điều dễ nhận thấy trước tiên của nền giáo dục phong kiến là đã tạo 

lập một cách học thuộc lòng chứ không theo cách học sáng tạo. Các nho 

sinh ban đầu học chữ. Học thuộc lòng tức là học theo điển mẫu, điển phạm 

trong nền văn hóa Trung Hoa. Nếu viết khác, nói khác những gì trong sách 

Trung Hoa đã có tức là sai. Cách học này chỉ giáo dục con người học theo 

cách thụ động, biến người học thành kẻ chỉ biết nghĩ theo, nói theo, chứ 

không nghĩ và nói bằng chủ kiến của mình. Trong nền giáo dục này, đại đa 

số các nho sinh đều thấm đẫm tinh thần học thụ động, máy móc này. Nó tạo 

ra những con người bắt chước chứ không tạo ra con người sáng tạo. Sinh 

viên hiện nay có rất nhiều bạn trẻ còn thiếu sáng tạo trong việc học [Trích 

PVS số 4, PGS.TS.N.V.G, trường Đại học Văn hóa Hà Nội.] 

Về truyền thống tôn sư trọng đạo và tôn vinh sự học, thời Lê Sơ đã củng cố 

sâu sắc truyền thống tôn sư trọng đạo và tôn vinh sự học, vì học là phương thức duy 

nhất để đổi đời. Có nhiều phương thức tôn vinh sự học và người đỗ dạt như các 

nghi lễ vinh quy bái tổ, xướng danh, vua ban mũ áo, tạc  bia  ghi công trạng. Truyền 

thống này vẫn được gìn giữ, kế thừa cho đến hiện tại. Ngày nay, nhà nước đã có 

nhiều chính sách ưu đãi đối với nghề dạy học, như học nghề sư phạm không phải trả 

học phí, có chính sách phụ cấp nghề và thâm niên nghề cho giáo viên, giảng viên, 

có nhiều danh hiệu cao quý dành cho người thầy và tri thức như nhà giáo ưu tú, nhà 

giáo nhân dân, phó giáo sự, giáo sư…Luật giáo dục quy định mọi trẻ em đến tuổi đi 

học phải dược tạo điều kiện để đến trường - đây là truyền thống tốt đẹp vẫn còn gìn 

giữ cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mặt trái của nền kinh 

tế thị trường đang tác động một cách tiêu cực đến giá trị truyền thống này. Những tệ 

nạn của xã hội như tham nhũng, đút lót đang thầm lặng găm nhấm giá trị tinh thần 
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tuyệt vời này mà xã hội hiện đại đã ý thức được nhưng chưa có cách phòng chống 

hữu hiệu. 

Bảng 4.6:  Ảnh hưởng của nền giáo dục phong kiến đến giáo dục đại học hiện nay  

 
Số phiếu 

Tổng số 
Phần 

trăm 
QLGD GV SV 

Mức độ ảnh hƣởng  

Không ảnh hưởng  2 17 41 60 21 

Có ảnh hưởng 75 61 52 188 66 

Ảnh hưởng sâu sắc 18 12 7 37 13 

Ttruyền thống giáo dục phong kiến quan trọng trong giáo dục hiện nay 

Tôn sư trọng đạo 82 76 94 252 88.3 

Trọng danh hơn trọng thực 8 11 3 22 7.8 

Đề cao kẻ sĩ trong xã hội 5 3 3 11 3.9 

Tóm lại, có thể khái quát những luận cứ liên quan đến những điểm tương đồng 

của hai nền giáo dục này trong bảng thống kê dưới đây: 

Bảng 4.7: Những điểm tƣơng đồng giáo dục thời Lê Sơ và giáo dục thời hiện đại 

Tiêu chí  Giáo dục thời Lê Sơ Giáo dục thời hiện đại 

Bối cảnh 

lịch sử 

- Sau chiến tranh tàn phá 

- Sau chính sách đồng hóa văn hóa 

của Phương Bắc 

- Dân cư tuyệt đại đa số mù chữ 

- Cần nhân lực để đổi mới Bộ máy 

chính quyền mới gồm các công 

thần không có học vấn 

- Sau chiến tranh tàn phá 

- Sau cuộc giao lưu văn hóa cưỡng 

bức với Phương Tây 

- Dân cư tuyệt đại đa số mù chữ 

- Cần nhân lực cho bộ máy chính 

quyền mới 

 

Thiết chế 

giáo dục 

Manh mún, không tập trung Manh mún, chủ yếu ở thành thị 

Nội dung 

giáo dục 

- Tiếp thu Nho giáo 

Tiếp thu các giá trị khoa học thời 

đại qua lăng kính của Nho giáo 

- Tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê nin 

Tiếp thu những giá trị khoa học 

hiện đại qua lăng kính của chủ 

nghĩa Mác – Lê nin 

Vai trò - Tuyên truyền hệ tưởng mới: Nho - Tuyên truyền hệ tư tưởng mới: Chủ 
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Tiêu chí  Giáo dục thời Lê Sơ Giáo dục thời hiện đại 

chính trị 

của giáo 

dục 

giáo nghĩa Mác - Lênin 

Mục tiêu 

giáo dục 

- Học để làm quan 

- Học để làm người 

- Học để hiểu biết 

- Học để làm cán bộ, công nhân 

- Học để làm người 

- Học để hiểu biết 

Đối tượng 

giáo dục 

- Mở rộng không phân biệt giai cấp 

- Phân biệt ngành nghề và giới 

Mở rộng, không phân biệt giai cấp, 

ngành nghề và giới 

Phương 

pháp dạy 

học 

- Thụ động vai trò của Thầy là chủ 

đạo 

- Học thuộc, không phê phán 

- Một bộ phận lớn vẫn học thụ động 

- Đã có những cách dạy -học lấy người 

học làm trung tâm 

Tôn sư 

trọng đạo 

và tôn 

vinh sự 

học 

- Tạo dựng và duy trì - Kế thừa 

- Hiện đang có nguy cơ băng hoại 

Như trên đã phân tích, đến thời Lê Sơ, V

tộc hoàn thiện cả về hệ thống triết lý giáo dục, hệ thống thiết chế, chính sách giáo dục, 

chương trình giảng dạy và quy chế kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Vì lẽ đó, thời 

Lê Sơ đã góp phần tạo ra những nền tảng vững chắc cho nền giáo dục những giai đoạn 

sau. Giáo dục vốn là một thành tố của văn hóa, vì vậy nó luôn phát triển theo quy luật kế 

thừa và phát triển. Vượt qua không gian và thời gian, những giá trị quan trọng của nền 

giáo dục Lê Sơ vẫn ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau lên nền giáo dục hiện đại. 

Những nét tương đồng chủ yếu nêu trên chính là những ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu 

cực của nền giáo dục Lê Sơ lên giáo dục hiện đại. 

4.2.2. Ý nghĩa thực tiễn  

Thứ nhất, đối với quá trình chuyển đổi và tiếp nhận một mô hình giáo dục mới 

Ngày nay, nhân dân Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước trong khuôn khổ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Song, những dấu vết của Nho giáo vẫn tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể và tác động 

vào đời sống xã hội theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Sở dĩ Nho giáo vẫn có ảnh 
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hưởng trong xã hội Việt Nam vì hệ tư tưởng này đã được Việt hoá và từ lâu đã hoà đồng 

với nền văn hoá Việt Nam để tạo nên một truyền thống tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức và 

lối sống. Đó là ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm đạo đức của mỗi người đối với 

cộng đồng. Đó là sự hiếu học, coi trọng nhân tài, trọng người có học vấn và tôn sư trọng 

đạo, là sự tích cực nhập thế, tích cực dấn thân vào công cuộc phát triển kinh tế của đất 

nước làm cho dân giàu, nước mạnh. Không thể phủ nhận được rằng Nho giáo đã góp 

phần tạo nên diện mạo của ý thức dân tộc trong sự hình thành văn hoá dân tộc. Cho nên, 

trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nền giáo dục, rất cần phải có sự hiểu biết đúng về 

những giá trị của Nho giáo, về những giá trị tích cực của nó đối với nền văn hoá dân tộc, 

cũng như với đời sống tinh thần của con người Việt Nam.  

Từ hệ tư tưởng Nho giáo chuyển sang tiếp nhận chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ 

Chí Minh là một quá trình, một sự chuyển biến về tư tưởng cơ bản, từ một hệ tư tưởng 

duy tâm mong muốn điều chỉnh mối quan hệ trong xã hội sang chủ nghĩa duy vật với 

phương pháp luận khoa học, từ tư tưởng tôn ti trật tự gia trưởng sang dân chủ… nên rất 

cần một quá trình lâu dài, với nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn.  

Thứ hai, đối với quá trình giáo dục vận động và biến đổi phù hợp với sự phát 

triển xã hội 

Đây được xem là một xu thế tất yếu khi xây dựng giáo dục ở mỗi quốc gia, vào 

những thời điểm lịch sử khác nhau. Vào mỗi một giai đoạn của lịch sử đều có những vấn 

đề riêng của nó, nếu cứng nhắc bấu víu vào một hệ tư tưởng, lấy nó làm kim chỉ nam cho 

mọi hoạt động trong xã hội là đi ngược lại quy luật. Tùy vào tình hình xã hội, phương 

thức sản xuất hay sự phát triển chung của xã hội mà rất cần có sự điều chỉnh sao cho phù 

hợp. Nho giáo phát triển vào những ngày đầu của triều Lê Sơ và ở đỉnh cao vào thời vua 

Lê Thánh Tông nhưng cũng chính nó là một trong những nguyên nhân thoái trào, dẫn 

đến khủng hoảng chính trị, xã hội vào thời kỳ sau (ngay trong thời Lê Sơ) và triều 

Nguyễn (sau này). Vào thời Lê Sơ cũng như sau này, nhiều nhà trí thức cùng người dân 

nhận ra cần có sự thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế nhưng do tâm lí ngại thay 

đổi, muốn an toàn trong “hào quang” quá khứ mà nhiều đề xuất canh tân đất nước bị gạt 

bỏ, bỏ qua nhiều cơ hội phát triển, tăng trưởng kinh tế, xã hội trong giai đoạn này. Có thể 
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thấy lúc đầu, giáo dục theo mô hình này phù hợp nhưng sau đó, do không có sự điều 

chỉnh mà nó trở nên lỗi thời, thậm chí trở thành lực cản cho sự phát triển của đất nước. 

Thứ ba, đối với nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trước yêu cầu phát triển 

giáo dục  

 Điều này rất quan trọng vì nó gắn liền với lợi ích của người dân. Việc phụ thuộc 

quá nhiều vào một cá nhân, kể cả là người đứng đầu, sẽ rất nguy hiểm vì nó sẽ mang tính 

lệ thuộc, nhiều khi duy ý chí. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh về giáo dục thời Lê Sơ có thể 

nhận thấy rằng, để mở mang việc học, triều Lê Sơ đã ban hành những chính sách khuyến 

khích việc mở trường, người dạy và cả người học. Không chỉ thế, với quản lý tầm vĩ mô 

trong nhiều phương diện từ văn hóa đến kinh tế, đã có thời điểm triều đình nhà Lê Sơ đủ 

sức hấp thụ toàn bộ những trí thức được đào tạo, đỗ đạt qua những kì thi. Ngay kể cả 

việc xác lập các chức quan có căn cứ từ việc thi cử mà dần làm trong sạch cũng như nâng 

cao trình độ của đội ngũ công bộc triều đình. Điều này về lâu về dài rất có lợi cho cả đất 

nước, trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Như vậy, những chủ trương nào của nhà vua 

đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, vì quyền lợi và trách nhiệm của người dân, mang lại 

kết quả khả quan cho đất nước thì có thể thu lại kết quả mong muốn. 

Đối với một đất nước có bề dầy văn hóa như Việt Nam rất cần có một nền giáo 

dục đảm bảo giữ gìn được bản sắc vừa có tính hội nhập, kế thừa những tinh hoa, thành 

tựu của nhân loại. Cơ sở vững chắc trong việc xây dựng giáo dục theo hướng phát triển 

bền vững chính là trên những nhu cầu có thật của cuộc sống, đồng thời gắn liền với lợi 

ích của đại bộ phận người dân. Điều này dễ nhận thấy trong gian đoạn thịnh vượng của 

triều Lê Sơ, đại bộ phận người dân đều có cơ hội được đi học và góp phần đưa đến sự 

ổn định cả trong và ngoài nước. Việc ổn định trong mỗi quốc gia là điều quan trọng vì 

tự nó có sức đề kháng trước mọi mối hiểm nguy, rình rập từ bên ngoài. Lịch sử cũng 

chứng minh rằng chỉ khi đất nước có biến cố, chia rẽ hay bất ổn thì nạn ngoại xâm mới 

có cơ hội để dễ dàng đạt được mục đích. Nói cách khác, từ điểm xuất phát đến đích của 

giáo dục phải là từ chính người dân, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của đông đảo 

người dân mà không thể là của một bộ phận nhỏ nào trong xã hội, bất kể đó là ai hay 

nhóm lợi ích nào. Để giáo dục trở thành thế mạnh của đất nước, góp phần thúc đẩy cho 
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sự phát triển của cả dân tộc rất cần sự cộng cảm, trong đó tính đến các yếu tố liên quan 

như bản sắc, lối sống, phong tục, tập quán... của từng dân tộc.  

Thứ tư, giáo dục vì sự phát triển cộng đồng 

Giáo dục triều Lê Sơ thời cực thịnh được tổ chức sâu rộng từ trung ương xuống 

tận địa phương, xây dựng được một xã hội học tập. Hệ thống trường lớp được phát triển 

khá rộng:  Ở địa phương, mỗi lộ phủ có một trường công do một học quan huấn đạo, 

trông nom việc giảng dạy, khảo hạch để tuyển chọn học sinh vào danh sách thi Hương 

(kể cả học sinh trường tư). Ngoài hệ thống trường công, ở các làng xã có các trường lớp 

tư thục, dân lập, do dân tự lo liệu. Giữa hai hệ thống trường công và trường tư không có 

gì khác nhau ngoài việc các thầy giáo trường tư thì sống bằng tiền đóng góp của học trò 

còn các thầy giáo trường công thì hưởng lương bổng của triều đình. Con em tầng lớp 

bình dân thì phải học qua các trường học ở lộ, phủ và sau khi sát hạch mới được tuyển 

vào nhà Quốc học. Tính nhân văn của việc học thời kỳ này là những con nhà nghèo 

thường không phải đóng góp gì.  

Cho đến nay, các quan điểm cơ bản về phát triển giáo dục cho mọi tầng lớp dân 

cư rất được nhà nước quan tâm. Người dân vẫn được tạo điều kiện để tham gia các bậc 

học phù hợp, cũng như nhà nước có chế độ ưu đãi đối với con em gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn. Những điều này được thể chế hóa trong sự nghiệp giáo dục toàn dân. Bởi việc 

tổ chức hoạt động giáo dục được sâu rộng, đến đông đảo quần chúng, nhân dân lao động 

mọi thành phần mới là nền tảng, cơ sở cho một xã hội phát triển bền vững, tiến bộ và văn 

minh. Tinh thần này luôn được duy trì phát triển trong bối cảnh xã hội đương đại.  

Thứ năm, thi tuyển và sử dụng nhân tài trong bộ máy chính quyền 

Chính sách thu hút nhân tài ra làm quan của triều Lê Sơ đã từng bước đặt nền 

móng cho nhận thức là làm quan mới có địa vị xã hội (thuyết Chính danh), tức là thay thế 

địa vị văn hóa bằng địa vị chính trị. Có lẽ vì thế, giới trí thức luôn tự hào mình thành đạt 

hơn bộ phận còn lại. Sự tự mãn đó của giới trí thức khiến họ không biết lắng nghe những 

tiếng khóc của cuộc sống, dần xa rời cuộc sống. Điều này không chỉ gây đến sự rối loạn 

về sau của triều Lê Sơ mà còn có ảnh hưởng trong nhận thức của một bộ phận không nhỏ 

các trí thức ngày nay. Giới trí thức lạc hậu, sai lầm, tha hóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giáo 

dục, vì họ là những thành phẩm mang tính biểu tượng của xã hội, là những mẫu hình để 
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mọi người trong xã hội vươn tới. Cho nên giới trí thức có ảnh hưởng không nhỏ, tác 

động trực tiếp đến chất lượng giáo dục nói riêng và văn hóa giáo dục nói chung.  

Đào tạo nên một tầng lớp trí thức, mà chủ yếu có đủ kiến thức để đáp ứng được 

nhu cầu tuyển dụng làm quan. Điều này đã dẫn đến coi đầu ra của giáo dục là kiến thức 

chứ không phải con người. Việc đào tạo không xem đối tượng được đào tạo là con 

người, không tạo không gian cho con người phát triển các năng lực của mình chắc chắn 

không thể hiệu quả, dẫn đến sức ì, sự thiếu sáng tạo... cho nên không đào tạo được những 

con người có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu của xã hội trước yêu cầu phát 

triển của thời đại. 

4.2.3. Một số bài học kinh nghiệm  

4.2.3.1. Chú trọng xây dựng con người với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo 

dục và chủ thể sáng tạo văn hóa 

Người Việt trong quá trình lịch sử đã thể hiện rõ những ưu điểm, khuyết điểm của 

nền văn hóa nông nghiệp. Tuy nhiên, những mặt hạn chế và tích cực của con người 

không ngừng phát triển, liên tục biến đổi để hoàn thiện và xã hội nào sản sinh con người 

ấy, con người như thế nào thì cũng xây dựng, tổ chức xã hội tương ứng với một giai đoạn 

lịch sử nhất định. Dưới góc độ văn hóa, văn hóa Việt Nam thuộc loại hình văn hóa nông 

nghiệp, với một nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước. Trong quá trình lịch sử của 

mình, dân tộc ta luôn phải đối đầu với hai nguy cơ lớn, quyết định sự tồn vong của mình: 

Một là, các thế lực phong kiến phương Bắc luôn luôn phát động chiến tranh xâm lược, 

âm mưu đồng hóa về văn hóa và cả về chủng tộc; hai là, suốt cả lịch sử tồn tại của mình, 

dân tộc Việt phải liên tục phòng chống thiên tai (bão lụt) như một điều kiện tiên quyết 

cho sản xuất nông nghiệp và cho cả sự sống còn của mình. 

Do đó, ngay trong những ngày đầu của triều Lê Sơ, vua Lê Thái Tổ đã có chủ 

trương chú trọng đến yếu tố con người là chủ thể của hoạt động giáo dục là phù hợp bởi 

con người là chủ thể sáng tạo văn hóa (con người nào, văn hóa đó). Con người đồng thời 

cũng là sản phẩm văn hóa (văn hóa nào, con người đó). Xét trong bối cảnh xã hội thời kỳ 

này thì đây được xem là yếu tố mang tính tiến bộ, đã vượt ra khỏi những yếu tố hạn chế 

bởi điều kiện lịch sử khi đó. Việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy con người là trung tâm 
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chính là gắn kết việc xây dựng văn hóa với xây dựng, giáo dục con người. Chính điều 

này nên chủ trương “xã hội học tập” phát triển mạnh trong giai đoạn này, không có quá 

nhiều giới hạn đối với giai tầng tham gia (có hạn chế với một số đối tượng hành nghề 

trong xã hội nhưng chiếm tỉ lệ không đáng kể). Trong cách tiếp cận văn hóa thì rõ ràng 

đây là một quyết sách mang tính căn bản, toàn diện bởi sự nâng cao dân trí trong xã hội 

không chỉ đạt được mục tiêu ban đầu đề ra là trọng dụng hiền tài tham gia quản lý, điều 

hành đất nước mà thông qua giáo dục cũng làm mở mang, khai sáng thêm cho người 

dân, từng bước xác lập nên một nền văn hóa mới, phù hợp với sự phát triển chung của 

đất nước. 

Trong bối cảnh hiện nay, bài học này rất cần được nhìn nhận trên một số 

phương diện sau:  

Việc xây dựng con người với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo dục cần 

chú ý những điểm như tăng tính thích nghi, năng động, có lợi cho công cuộc công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hạn chế tâm lý tiểu nông, thiếu tinh thần hợp tác, 

chỉ lo lo cho cuộc sống trước mắt mà không có ý chí vươn lên, tính kế làm ăn lâu 

dài, ổn định; yếu tố trọng tình của người Việt là đáng quý nhưng cần tăng cường ý 

thức pháp luật, chấp hành kỷ cương; tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường lý lẽ (duy 

lý, có căn cứ khoa học), khắc phục kinh nghiệm chủ nghĩa, thiếu tư duy phân tích, 

nặng về tổng hợp, thiếu tinh thần phê phán; xây dựng tác phong khoa học.  

Việc xây dựng con người với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo dục sẽ 

góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước, việc nâng cao dân trí cũng sẽ 

giúp pháp luật được công dân chấp hành tốt hơn. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động 

giáo dục, mỗi cá nhân sẽ thay đổi nhận thức, có được những hành vi đúng đắn và 

điều này sẽ góp phần giúp xã hội sẽ phát triển tốt đẹp hơn. 

Việc xây dựng con người với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo dục cần 

kế thừa và nâng cao những ưu điểm của lối sống nông nghiệp, của những truyền 

thống tốt đẹp trong văn hóa Việt Nam xưa, đặc biệt trong lề lối, ứng xử đạo đức 

giữa người với người bởi điều này góp phần không nhỏ trong việc hạn chế những 

xu hướng mới nảy sinh trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế sâu rộng như 
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hiện nay như coi trọng đời sống vật chất, giá trị vật chất hơn đời sống tinh thần,  

giá trị tinh thần; nặng về lý, nhẹ về tình; quan tâm đến lợi ích cá nhân nhiều hơn 

lợi ích cộng đồng; quan hệ gia đình có phần lỏng lẻo hơn xưa; đời sống cá nhân 

được chú ý nhiều hơn trước… Do đó, thông qua hoạt động giáo dục sẽ giúp mỗi 

cá nhân trở nên hài hòa hơn trong những mối quan hệ xung quanh mình, đó là: Hài 

hòa giữa xã hội, giữa con người với giới tự nhiên; hài hòa giữa cái tự nhiên với cái 

xã hội trong con người; hài hòa giữa lý trí và tình cảm; hài hòa giữa đời sống vật 

chất và trí tuệ; hài hòa giữa cá nhân và xã hội; hài hòa giữa lợi ích trước mắt và lợi 

ích lâu dài... 

4.2.3.2. Bảo tồn các yếu tố truyền thống trong giáo dục; đồng thời, không ngừng 

tiếp thu những giá trị văn hóa nhân loại để phát triển giáo dục  

Khi mới dựng lên triều Lê Sơ, những vị vua đã đặc biệt quan tâm đến giáo dục và 

qua đó hình thành nên những thiết chế giáo dục rộng khắp trong cả nước, hình thành đội 

ngũ quan lại mẫn cán phục vụ triều đình với một hệ tư tưởng thông suốt, từ người đứng 

đầu đất nước cho đến những người dân. Nếu theo quan điểm xã hội học thì văn hóa là 

tập hợp những hành vi và quan niệm mà con người học hỏi được với tư cách là thành 

viên của xã hội. Con người thông qua giáo dục để dùng văn hóa nhằm thích ứng với thế 

giới mà họ đang sống và để thay đổi nó. Do đó, văn hóa là khái niệm trung tâm dùng để 

giải thích lý do các hành vi của con người. Ở thời Lê Sơ, giá trị và chuẩn mực mang dấu 

ấn sâu sắc của Nho giáo, với những quy định về đạo lý trong cách ứng xử của toàn dân 

được duy trì qua gần một trăm năm, trở thành truyền thống, ăn sâu vào tiềm thức, tâm lý, 

chi phối hành vi, cách ứng xử giữa các thành viên trong xã hội, trong mối quan hệ từ gia 

đình đến ngoài xã hội, từ người dân đến quan lại và quan lại với vua. Và như vậy, văn 

hóa giáo dục thời Lê Sơ, trong giai đoạn đầu, là hệ thống những giá trị, chuẩn mực khu 

biệt đặc thù, điều tiết mối quan hệ giữa các thành viên trong xã hội. Chính nó phản ánh 

bản chất của các hình thái đặc trưng trong xã hội.  

Có lẽ đó là những truyền thống giáo dục, như sự hiếu học, trọng người có học, 

trọng người hiền tài. Trí tuệ của người tài lúc nào cũng cần. Tuy nhiên, cần chú ý 

đến mặt cực đoan của nó là “thần thánh hóa” việc học, chỉ có người có học mới 
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cầm quyền được thì không đúng [Trích PVS số 2, GS.TS.H.V, Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh] 

Không thể phủ nhận những thành tựu đạt được của giáo dục thời kỳ đầu của thời 

Lê Sơ nhưng xét trong bối cảnh lịch sử, với sản xuất trong nước chủ yếu là nông nghiệp, 

phương thức sản xuất giới hạn của điều kiện lịch sử thì một nền kinh tế như vậy không 

thể hấp thụ được hầu hết những kẻ sĩ lúc bấy giờ. Chính việc xã hội coi trọng việc học 

tập theo những khuôn mẫu có sẵn cũng làm hạn chế rất nhiều những năng lực, phẩm chất 

của mỗi cá nhân. Khi một hệ tư tưởng được mặc định chung cho toàn xã hội thì những ai 

nghĩ khác, làm khác đều trở nên sai trái (bất chấp kết quả đem lại). Các hiện tượng văn 

hóa không chỉ được đánh giá tùy theo các yếu tố chủ quan của người đứng đầu nhà nước 

mà còn tùy thuộc vào các điều kiện và hoàn cảnh khách quan. Ở mỗi thời điểm lịch sử, 

giá trị của một hiện tượng văn hóa cũng như ảnh hưởng của nó phụ thuộc vào những 

điều kiện khách quan và tương quan các điều kiện khách quan ấy. Trong tiến trình của 

lịch sử, những giá trị đó cũng luôn biến đổi, sẽ luôn có những giá trị mới đang và sẽ sinh 

ra để thay thế những gì đã và đang lỗi thời. Do đó, giáo dục thời Lê Sơ với đỉnh cao vào 

thời vua Lê Thánh Tông từng đóng vai trò tiến bộ nhưng rồi trở nên lạc hậu và rất cần 

thay đổi bằng một hình thái khác thì mới phát triển phù hợp với sự phát triển của lịch sử.  

. Trong ngàn năm Bắc 

thuộc, người Hán bằng nhiều cách thức, trong đó bằng cả con đường cưỡng bức, đã 

dùng hệ tư tưởng Nho giáo như một phương tiện hữu hiệu để đồng hóa người Việt. 

Tuy nhiên, lịch sử đã ghi nhận và chứng minh rằng sức sống dân tộc Việt vô cùng 

mạnh mẽ và bằng căn tính của mình, người Việt đã khéo léo tiếp thu tinh hoa của 

Nho giáo để làm phong phú hơn cho chính nền văn hóa của mình. Ngay cả đến khi 

quân Minh (Trung Quốc) đô hộ, trong vòng gần 20 năm, và sử dụng những hình 

thức hà khắc nhất khi cho tàn phá hết những gì liên quan đến giáo dục của người 

Việt, cho in ấn và truyền bá hàng loạt những sách vở của người Hán với mục đích 

đồng hóa người Việt trên mọi phương diện, thì sức sống của văn hóa Việt vẫn âm ỉ, 

tạo nên một bản sắc riêng. Điều này thể hiện rõ ngay khi đánh đuổi được quân 

Minh, giành được độc lập, triều Lê Sơ đã triệt để đưa hệ tư tưởng Nho giáo (ở đây 
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là Tống Nho) vào quản lý và điều hành xã hội nhưng đó là một Nho giáo mang bản 

sắc riêng của người Việt. Rõ ràng, những vị vua đầu triều Lê Sơ không đánh đồng 

những giá trị của văn minh nhân loại (giá trị của Nho giáo) với những hành vi tàn 

bạo của giặc Minh, không vì căm ghét sự bạo tàn của người Hán mà quay lưng với 

những giá trị của văn hóa Trung Hoa. Sự lựa chọn hệ tư tưởng Nho giáo ngay sau 

khi đánh đuổi quân Minh không phải dễ dàng trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ bởi 

sự phản kháng của bộ phận không nhỏ dân chúng và quan lại trong triều.  

Cách thức khép lại quá khứ, hướng đến tương lại và tiếp thu những giá trị văn hóa 

nhân loại để xây dựng nền văn hóa dân tộc là một bài học có ý nghĩa thực tiễn ngày nay. 

Đón nhận những giá trị văn hóa nhân loại phải trên tinh thần “hòa nhập nhưng không hòa 

tan”. Với việc lựa chọn và thừa nhận hệ tư tưởng Nho giáo là chủ đạo đã tác động đến 

nhiều mặt trong đời sống xã hội, ảnh hưởng ngay cả đến phong tục, tập quán, lối sống 

của đại bộ phận dân chúng. Tuy nhiên, việc tiếp nhận này mặc dù đã tạo nên sự biến đổi 

lớn trong đời sống văn hóa nhưng vẫn phù hợp với sự tiếp nhận của người Việt, không 

tạo nên những xung đột văn hóa sâu sắc hay biến chuyển thành những cuộc “cách mạng” 

về văn hóa. 

4.2.3.3. Xác định một triết lý giáo dục phù hợp để chấn hưng giáo dục Việt Nam  

Trong bối cảnh lịch sử như đã phân tích khái quát ở trên, việc lựa chọn một 

hệ tư tưởng mới, một nội dung mới cho phát triển xã hội và xây dựng nền giáo dục 

là vấn đề sống còn của chính quyền và của đất nước. Nền giáo dục Lê Sơ được xây 

dựng trên một hệ tư tưởng thống nhất, làm nòng cốt cho việc điều hành, quản lí 

chung xã hội. Việc triều đại Lê sơ lựa chọn Nho giáo là hệ tư tưởng chủ đạo đã góp 

phần tạo nên những biến chuyển nhất định trong dòng chảy của văn hóa lịch sử nói 

chung của dân tộc. Ở khía cạnh văn hóa thì sự thay đổi hệ tư tưởng này đã đem lại 

những thành tựu rõ ràng khi xây dựng được một hệ thống giáo dục tương đối hoàn 

chỉnh, trải rộng khắp đất nước, và là cơ sở chính để đào tạo nên nguồn nhân lực đáp 

ứng được yêu cầu quản lí và phát triển đất nước.  

Để thấy được tính tích cực trong sự lựa chọn Nho giáo là hệ tư tưởng chính của 

các vị vua thời Lê Sơ thì cần phải hiểu về xuất phát điểm của vương triều này. Vị vua 

khai quốc và các công thần của nhà Lê Sơ có xuất thân từ nguồn gốc bình dân, sau nhiều 
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năm tạo dựng cơ đồ thì hùng cứ một phương. Vì thế, nên sau khởi nghĩa dành được 

thắng lợi thì vấn đề quản lí và cai trị đất nước đối với Lê Lợi và các cộng sự là một vấn 

đề không đơn giản. Không như các triều đại trước khi có sự kề thừa, chuyển tiếp của bộ 

máy quản lí từ trung ương đến địa phương (như triều Lý, triều Trần), vua Lê Thái Tổ 

“buộc” phải bổ nhiệm những người có công, đã đi theo mình trong cuộc kháng chiến lâu 

dài và gian khổ vào những vị trí then chốt trong thời gian đầu, mặc dù đa phần trong số 

họ có xuất thân từ nông dân (rất ít người có xuất thân từ tầng lớp quí tộc như Nguyễn 

Trãi, Trần Nguyên Hãn...). Như vậy, về mặt đường lối và nhân lực trong những ngày đầu 

lập nước của nhà Lê Sơ thực sự thiếu hụt những người giỏi trong việc giúp vua quản lý 

và điều hành đất nước. Chính vì điều này nên vua Lê Thái Tổ phải lựa chọn cho đất nước 

một lối đi phù hợp nhất trong bối cảnh lịch sử lúc đấy, đó là thống nhất về hệ tư tưởng và 

khuyến khích, tìm người tài giỏi ra giúp nước. Năm 1429, vua Lê Thái Tổ đã ra chiếu 

lệnh tiến cử người hiền tài (chưa qua thi cử) với nhận thức rõ ràng rằng “muốn thịnh trị 

phải được người hiền tài”. Việc quyết định lựa chọn này nhanh chóng phát huy hiệu quả, 

từ những vị trọng thần như “Văn giai như Công Soạn tuổi gần tám mươi, tể thần như Lê 

Ê không biết một chữ” [100, tr. 426] mà đến năm 1464, trong lời tấu của Hàn lâm viện 

đại học sĩ - quyền Ngự sử đại phu Trần Bàn đã “cúi xin định lệ ban xuống cho các 

huyện, lộ, mỗi nơi đặt một người duyên lại thường xuyên, am hiểu sổ sách, giấy tờ, giỏi 

viết, chữ, làm tính để giữ công văn giấy tờ. Như thế thì sổ sách giấy tờ không còn lo 

chậm đọng nữa...”. Vua y cho, nên định lệ này [118, tr. 442].  

Như vậy, không có một triết lý giáo dục phù hợp, không có những nội dung giáo 

dục hiện đại, tiên tiến, nền giáo dục không thể cất cánh, không thể đáp ứng yêu cầu phát 

triển, chấn hưng kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội. 

4.2.3.4. Gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục đào tạo và sử dụng nhân lực; đồng thời, 

luôn đổi mới giáo dục phù hợp với sự phát triển của thời đại 

Một nền giáo dục có hiệu quả là phải gắn kết thực sự với nhu cầu thực tiễn của 

xã hội. Đây là một bài học kinh nghiệm quý giá mà giáo dục Lê Sơ để lại. Thông qua 

việc truyền bá văn hóa Nho giáo, thông qua giáo dục và thi cử, nền giáo dục đã góp 

phần chuẩn hóa đội ngũ quan lại về trình độ và tư duy. Trong 32 năm của ba triều vua 

Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông đã có 9 khoa thi với hàng vạn người thi 
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và có 107 người được nêu tên trên bảng vàng. Đến thời vua Lê Thánh Tông thì đã tổ 

chức đến 12 khoa thi (trong số 26 khoa thi thời Lê Sơ) và hầu hết số tiến sĩ được 

tuyển chọn qua các kì thi này đều tham gia vào bộ máy của nhà nước.  

Để có nguồn nhân lực đáp ứng đúng nhu cầu của thời đại, đó là đào tạo ra 

các vị quan thanh liêm, có nhân cách tốt, tận tụy với công việc và triều đình nền 

giáo dục khoa cử Nho học thời Lê Sơ đi liền với trang bị kiến thức là việc chú trọng 

giáo dục đạo đức, gắn với mục tiêu là đào tạo ra những con người sống theo lý 

tưởng Nho giáo. 

Ngày nay, muốn đất nước  ổn định, phát triển bền vững phải đặt lợi ích của 

dân tộc lên trên hết. Người cán bộ trong bộ máy nhà nước phải có đức, đó là điều 

kiện đầu tiên để dân tin yêu, kính phục và phải có tài, có chuyên môn mới đáp ứng 

được công việc.  

Quá trình vận hành, phát triển và suy yếu của nền giáo dục thời Lê Sơ để lại bài 

học quý giá về sự kế thừa và phát triển trong văn hóa nói chung và giáo dục nói riêng. 

Sau khi Lê Thánh Tông đã đưa nền giáo dục lên một đỉnh cao nhờ khôn khéo kế thừa 

những giá trị của các đời Vua trước và mạnh dạn đổi mới cho phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn thì các vua sau này lại không phát huy được bài học kinh nghiệm đó. Vì vậy, nền 

giáo dục sau Lê Thánh Tông đã dần trở nên trì trệ và suy yếu. Kể từ thời vua Lê Hiến 

Tông (1497 – 1504) đã không có sự đổi mới, sáng tạo trong văn hóa giáo dục so với các 

triều vua trước. Vua Lê Hiến Tông đã nói: Thánh tổ gây dựng trung châu, hoàng phụ ta 

trong trị ngoài dẹp. Ta tuân giữ phép cũ… chẳng qua chỉ là người làm rộng thêm cho 

sáng tổ ra… mà thôi. Đây cũng là vị vua cuối cùng của nhà Lê đánh dấu mốc chặng 

đường đi lên sau 76 năm sáng lập triều Lê Sơ, để rồi sau đó suy vong và mất quyền trị vì 

đất nước về tay nhà Mạc. Chặng đường hơn bảy mươi năm gây dựng và phát triển nền 

giáo dục đã có những thành tựu rực rỡ nhưng những triều đại về sau lấy đó là chuẩn mực, 

không có sự đổi mới hay đặt văn hóa giáo dục trong chính sự chuyển động và phát triển 

của đời sống xã hội. Một giá trị chỉ đúng khi nó hội tụ đầy đủ những điều kiện để nó tồn 

tại, khi mất những điều kiện cơ bản dẫn đến sự tồn tại, đặc biệt là yếu tố con người thì sự 

suy vong là không tránh khỏi. Nếu nhìn thực chất của vấn đề, có thể thấy rằng chính việc 
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quá đề cao vai trò của những giá trị trong quá khứ sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. 

Việc cố đi theo những giá trị được hình thành trong quá khứ sẽ dẫn đến khu biệt với sự 

phát triển của hiện tại, không tìm thấy định hướng đúng đắn để đi tới tương lai.  

Ngoài ra, để luôn đổi mới giáo dục phù hợp với sự phát triển của thời đại, cần 

cảnh giác khi tiếp thu di sản giáo dục của thời kỳ trước đây. 

Như đã phân tích, bên cạnh những giá trị, những yếu tố tích cực thì nền giáo dục 

thời Lê Sơ vẫn không tránh khỏi có hàng loạt những yếu tố tiêu cực, ví dụ như quan 

điểm đẳng cấp cực đoan, đôi khi thiếu tinh thần khoan dung trong việc lựa chọn người 

học, người thi. 

, nhân văn, xem nhẹ kiến thức của 

khoa học tự nhiên, khoa học- kỹ thuật. Bên cạnh đó, nền giáo dục thời kỳ này có chứa 

đựng những tư tưởng giáo điều theo chủ nghĩa kinh nghiệm và bệnh khuôn sáo làm kìm 

hãm sự phát triển xã hội. Nền giáo dục này cũng quá chú trọng đến việc đào tạo quan 

chức, không chú trọng đến tầng lớp sáng tạo, là hạt nhân thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội 

như nhà khoa học, nhà kĩ thuật, nghệ sĩ khiến cho việc học không chỉ vì kiến thức, vì sự 

cống hiến cho xã hội mà học để làm quan. Tiếp thu những di sản của nền giáo dục thời 

Lê Sơ, luôn phải nhận biết những mặt tiêu cực của nó để tinh lọc, thâu nhận những giá trị 

phù hợp và đích thức.  

Tiểu kết  

Nền giáo dục thời Lê Sơ đã tạo dựng ra nhiều giá trị văn hóa đáng trân trọng như 

xây dựng được một hệ thống các triết lý giáo dục nhân văn và thực tiễn, thể chế hóa nền 

giáo dục, đào tạo một đội ngũ nho sĩ có nhân cách tốt đẹp góp phần làm rạng rỡ nền văn 

hóa dân tộc, đưa các giá trị văn hóa Nho giáo thấm sâu vào đời sống xã hội; đề cao học 

vấn và sự học; tôn trọng và trọng dụng nhân tài không phân biệt nguồn gốc xuất thân. 

Đây là những giá trị tiê

Nam nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Phân tích những điểm tương đồng của nền 

giáo dục Lê Sơ đối với nền giáo dục hiện đại, phân tích những bài học kinh nghiệm và ý 

nghĩa thực tiễn của nền giáo dục Lê Sơ đối với văn hóa dân tộc nói chung và với nền 
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giáo dục hiện đại nói riêng, góp phần nhìn nhận rõ hơn những đặc trưng giá trị của chính 

nó, cũng như một số hạn chế, yếu điểm. Bên cạnh đó, có thể dễ dàng nhận thấy một số di 

sản của giáo dục Lê Sơ vẫn đang tiếp tục được kế thừa, có những ảnh hưởng nhất định 

đối với nền giáo dục đương đại. Tất cả những bài học kinh nghiệm được rút ra từ cả 

những điểm tích cực và tiêu cực của nền giáo dục Lê Sơ đều có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng trong việc kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa của cha ông trong đời sống hiện 

tại và trong sự phát triển nền giáo dục hiện nay. Nghiêm túc học hỏi và rút kinh nghiệm 

thì mới tránh khỏi sự tụt hậu, bảo thủ, đồng thời tận dụng một cách hiệu quả được những 

di sản quý báu mà cha ông đã dày công tạo dựng và duy trì. 
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KẾT LUẬN 

Triều Lê Sơ được thành lập là kết quả của công cuộc kháng chiến cứu quốc lâu dài, 

gian khổ suốt 10 năm (1417 – 1427). Sau khi giành được độc lập, Triều đình đã tiến hành 

những cuộc cải cách quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực, đưa đất nước phát triển đến đỉnh 

cao của chế độ phong kiến tập quyền. Trên nền tảng ổn định chính trị và kinh tế -

phát triển, văn hóa – giáo dục cũng vận động theo chiều hướng tích cực. 

Nhận thức đầy đủ vai trò của giáo dục sự ổn định, phát triển đất nước, các vị 

vua thời Lê Sơ đã có ý thức rõ ràng trong việc xây dựng và phát triển một nền giáo 

dục đáp ứng yêu cầu củng cố vương triều, xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế 

trung ương tập quyền hùng mạnh. Giáo dục thời Lê Sơ phát triển nhanh chóng và 

mạnh mẽ, lấy Nho giáo làm hệ tư tưởng giáo dục; tuy nhiên, Nho giáo thời kỳ này dần 

dần chuyển hóa phù hợp với bối cảnh xã hội. Giáo dục thời Lê Sơ có mục tiêu đào 

tạo người tài cho bộ máy của nhà nước; đồng thời, đưa giáo lý  Nho giáo thâm nhập 

sâu vào xã . Với mục tiêu này, giáo dục thời Lê Sơ có một thể chế giáo dục rõ ràng, 

một hệ thống trường học mở rộng từ Trung ương đến các địa phương, nội dung giáo 

dục - khoa cử thời kỳ này gắn liền với giáo huấn, với việc thể chế hóa, luật pháp 

hóa các chuẩn mực đạo đức Nho giáo. 

Với sự phát triển rực rỡ, nền giáo dục thời Lê Sơ đã để lại một một di sản văn hóa 

vật thể và phi vật thể to lớn. Di sản vật thể bao gồm di sản kiến trúc trường lớp và di sản 

văn bia.  Có thể tìm thấy từ những di sản vật thể này những tư liệu về lịch sử giáo dục, 

khoa cử Việt Nam. Ngoài di sản vật thể, di sản phi vật thể mà nền giáo dục thời Lê Sơ để 

lại là hết sức phong phú- đó là di sản khoa học, di sản nghệ thuật, di sản pháp luật, di sản 

trọng hiền tài, đề cao sự học… N

. 

Bên cạnh những ưu điểm và giá trị, giáo dục thời Lê Sơ cũng có những mặt hạn 

chế nhất định như nền giáo dục này thể hiện quan điểm đẳng cấp cực đoan, quá chú 

trọng đào tạo quan chức, thiếu tinh thần khoan dung trong việc lựa chọn người học, 

người thi, phiến diện về nội dung giáo dục, chứa đựng những tư tưởng giáo điều theo chủ 
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nghĩa kinh nghiệm… Những mặt hạn chế này có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển, 

vận hành xã hội… 

Trong dòng chảy giáo dục dân tộc, giáo dục thời Lê Sơ có bước phát triển một 

cách căn bản, toàn diện hơn so với giáo dục thời Lý – Trần cả về hệ tư tưởng giáo dục, 

quy định thi cử, hệ thống trường lớp đến chính sách đối với giáo dục và đối tượng thụ 

hưởng giáo dục…Những ưu điểm căn bản đó được nhà Lê Trung Hưng tiếp tục duy trì 

và củng cố. Các chúa Trịnh đã chăm lo đến học hành, thi cử, tổ chức thành công nhiều 

cuộc thi, tạo ra một đội ngũ các trí thức nho học đông đảo, giữ vị trí quan trọng trong xã 

hội. Đặt trong bối cảnh giáo dục phong kiến, nền giáo dục thời Lê Sơ đã để lại những giá 

trị quan trọng như: Đã xây dựng được bộ tiêu chí giáo dục cho nền giáo dục, đã hình 

thành nên hệ thống triết lý giáo dục nhân văn và thực tiễn; đã đưa những giá trị đạo đức 

Nho giáo ăn sâu, bám rễ vào đời sống xã hội. Trong suốt chiều dài tồn tại, phát triển của 

mình, giáo dục thời Lê Sơ đã có những ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt của đời sống xã 

hội, nhất là trong lĩnh vực chính trị- tư tưởng, đạo đức… Cùng với những giá trị đó, giáo 

dục thời Lê Sơ còn có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, nhất là đối với quá trình chuyển đổi 

và tiếp nhận một mô hình giáo dục mới, nó cho thấy giáo dục cần luôn vận động và 

biến đổi phù hợp với sự phát triển xã hội; đồng thời, giáo dục phải là trách nhiệm của cả 

cộng đồng, vì cộng đồng; phải gắn giáo dục với đào tạo nhân tài. 

Nhìn lại những ảnh hưởng của nền giáo dục 

tương đồng với giáo dục thời Lê Sơ về điểm xuất phát, về mục tiêu giáo dục, về chính 

sách giáo dục, về truyền thống “tôn sư trọng đạo”, về việc coi trọng sự học, coi trọng 

nhân cách người thầy…. Từ việc nhận thức diện mạo, giá trị, ảnh hưởng của giáo dục 

thời Lê Sơ tại thời điểm đó cũng như hiện nay, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm 

như: Chú trọng xây dựng con người với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo dục và chủ 

thể sáng tạo văn hóa; giữ gìn các truyền thống giáo dục nhưng không ngừng tiếp thu 

những giá trị giáo dục nhân loại; gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân 

lực; xác định một triết lý giáo dục phù hợp trong đổi mới, phát triển giáo dục Việt 

Nam… 



148 
 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.  Nguyễn Thành Nam, “Bàn về chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục và sử 

dụng nhân lực trong di sản thời Lê Thánh Tông”, Tạp chí Thế giới Di 

sản, (11), tr.74 – 75. 

2.  Nguyễn Thành Nam, “Việc học và thi thời Lê Sơ (1428 – 1527)”, Tạp chí 

Nghiên cứu văn hóa, (13), tr.59 – 63. 

3. Nguyễn Thành Nam,  “Bàn về khái niệm văn hóa giáo dục”, Tạp chí Nghiên cứu 

văn hóa, (15), tr.11 – 14. 

 

 

 



149 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 

1. Đào Duy Anh (1998), Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Đồng Tháp. 

2. Đào Duy Anh (2002), Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX, Nxb Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội. 

3. Lê Ngọc Anh (1999), “Về ảnh hưởng của Nho giáo ở Việt Nam”, Tạp chí Triết học, 

(số 3), Hà Nội. 

4. Ban Hán Nôm (1978), Tuyển tập văn bia Hà Nội, tập 1, Nxb Khoa học Xã hội, Hà 

Nội. 

5. Chris Barker (2011), Nghiên cứu văn hóa- Lý thuyết và thực hành, Nxb Văn hóa 

Thông tin. 

6. Trần Lê Bảo (2014), “Văn hóa – Giáo dục và xu thế phát triển”, Tạp chí Văn hóa học, 

(số 2), tr.3- 10, Hà Nội. 

7. Đặng Quốc Bảo (2007), “Một số quan điểm đặt nền tảng cho triết lý giáo dục Việt 

Nam qua các cuộc cải cách, đổi mới giáo dục”, Tạp chí Khoa học giáo dục, 

(số 16), tr 1- 4, Hà Nội. 

8. Nguyễn Duy Bắc (2011), Văn hoá giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb Thời Đại, 

Hà Nội. 

9. Nguyễn Thanh Bình (2000), “Nho giáo với vấn đề phát triển kinh tế và hoàn thiện con 

người”, Tạp chí Lí luận giáo dục, (số 5), Hà Nội. 

10. Các nhà khoa bảng Việt Nam (1993), Nxb Văn học, Hà Nội. 

11. Nguyễn Đình Chú (2005), “Hôm nay với Nho giáo”, Tạp chí Hán Nôm, (số 1), 

Hà Nội. 

12. Phan Huy Chú (2007),  Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 

tập 2. 

13. Đỗ Minh Cương (2006), “Tuyển chọn và sử dụng quan lại ở nước ta thời kỳ trung 

đại”,Tạp chí Xây dựng Đảng, Hà Nội. 

14. Phan Hữu Dật (chủ biên) (1994), Phương sách dùng người của ông cha ta trong lịch 

sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 



150 
 

15. Phạm Văn Đức, Nguyễn Tài Đông (2013), “Trách nhiệm xã hội của tri thức nho 

giáo Việt Nam xưa”,Tạp chí Lí luận Chính trị, (số 6), tr 35 – tr.39, Hà Nội. 

16. Phan Đại Doãn (1997), “Vài ý kiến về cải cách của Lê Thánh Tông”, Tạp chí 

Nghiên cứu Lịch sử, (số 6), tr.52 – 66, Hà Nội. 

17. Phan Đại Doãn (1999), “Một số đặc điểm Nho giáo Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu 

Lịch sử, (số 2), tr.32 – 37, Hà Nội. 

18. Đại Việt Thông sử (2012), Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh. 

19. Đại Việt sử ký toàn thư (2004), tập I, Nxb KHXH 

20. Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 

21. Đại Việt sử ký toàn thư (1998), tập III, NXB KHXH, Hà Nội. 

22. Quang Đạm (1994),Nho giáo xưa và nay, Nxb Văn hóa, Hà Nội. 

23. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, 

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

24. Bùi Xuân Đính (2010), Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long – Hà Nội, Nxb 

Hà Nội, Hà Nội. 

25. Phạm Minh Hạc (1995), Giáo dục con người hôm nay và ngày mai,Nxb Giáo dục, 

Hà Nội. 

26. Phạm Minh Hạc (1996), Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, kết 

hợp với tinh hoa nhân loại, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

27. Mai Xuân Hải (1992), “Bài văn khuyên chăm học của Lê Thánh Tông”, Tạp chí 

Hán Nôm, Hà Nội. 

28. Dương Phú Hiệp (chủ biên), 2012, Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu 

văn hóa và con người Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

29. Hội khoa học lịch sử Hà Nội – Hội đồng họ Trịnh Thăng Long Hà Nội (2010), Chúa 

Trịnh Cương cuộc đời và sự nghiệp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nxb văn hóa 

thông tin, Hà Nội. 

30. Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê (1997), Giáo dục học đại cương, Nxb Giáo dục, 

Hà Nội. 

31. Nguyễn Văn Huyên toàn tập - tập 2 (2001), Văn hoá và giáo dục Việt Nam, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 



151 
 

32. Trần Đình Hượu (1996), Đến hiện đại từ truyền thống, Nxb Văn hóa, Hà Nội. 

33. Trần Đình Hượu (1999), Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại, Nxb Giáo 

dục, Hà Nội. 

34. Trần Đình Hượu (2001), Các bài giảng về tư tưởng phương Đông, Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà Nội. 

35. Kiều Thu Hương (2006), Tư tưởng coi trọng pháp luật trong trị nước của Lê Thánh 

Tông, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh, Hà Nội. 

36. Nguyễn Thừa Hỷ (1999), Lịch sử văn hóa Việt Nam: Truyền thống giản yếu, Nxb 

Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

37. Trương Vĩnh Khang (2007), “Tìm hiểu tư tưởng của Lê Thánh Tông về pháp luật”, 

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (số 8), tr.50 – 57, Hà Nội. 

38. Trương Vĩnh Khang (2010), “Chính sách của vua Lê Thánh Tông đối với việc 

bảo vệ lãnh thổ đất nước”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (số 36), tr.18 – 

24, Hà Nội. 

39. Trương Vĩnh Khang (2016), “Lại bàn về thiết chế chính trị - pháp lý thời Lê Sơ”, 

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, (số 2(99), tr. 62-71, tr.63, Hà Nội 

40. Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà (2010),Từ điển văn hóa 

giáo dục Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

41. Bùi Huy Khiên (2008), “Tuyển chọn quan lại dưới triều vua Lê Thánh Tông và 

vua Minh Mệnh: Di sản kế thừa và tham khảo”, Tạp chí Quản lý nhà 

nước, Hà Nội. 

42. Phan Khôi (1930), “Đọc cuốn Nho giáo của ông Trần Trọng Kim”, Phụ nữ tân văn, 

Sài Gòn, số 54, ngày 29-5-1930. 

43. Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia 

(2014), Nguyễn Hải Kế với lịch sử và văn hóa Việt Nam, Nxb Thế giới, 

Hà Nội. 

44. Nguyễn Hải Kế (chủ biên) (2010), Giáo dục Thăng Long - Hà Nội quá trình, kinh 

nghiệm lịch sử và định hướng phát triển, Nxb Hà Nội, Hà Nội. 



152 
 

45. Trần Trọng Kim (2003), Nho giáo, Nxb Văn học, Hà Nội. 

46. Trần Trọng Kim(2011), Việt Nam Sử lược,Nxb Văn học, Hà Nội. 

47. Nguyễn Văn Kim (2009), “Đại Việt trong bối cảnh lịch sử, chính trị Đông Á thế kỷ 

XV”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (số 2), tr.33 – 45, Hà Nội. 

48. Nguyễn Văn Kim (2009), “Đại Việt trong bối cảnh lịch sử, chính trị Đông Á thế kỷ 

XV”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (số 3), tr.24 – 29, Hà Nội. 

49. Nguyễn Văn Kim (2002), “Lê Thánh Tông - Cuộc đời và sự nghiệp qua nhận xét, 

đánh giá của một số nhà sử học nước ngoài”, Tạp chí Khoa học,  ĐHQG  

HN, số 3 (T.XVIII), tr.25-38. 

50. Phan Huy Lê (1959), Chế độ sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ 

(thế kỷ XV), Nxb Văn Sử Địa, Hà Nội. 

51. Phan Huy Lê (1962), Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập 2, Nxb Giáo dục, 

Hà Nội. 

52. Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang (Chủ biên) (1994), Các giá trị truyền thống và con 

người Việt Nam hiện nay, Tập 1 - 2, Chương trình khoa học công nghệ cấp 

nhà nước KX - 07, đề tài KX 07-02, Hà Nội. 

53. Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn (1969), Khởi nghĩa Lam Sơn, Nxb KHXH, Hà Nội. 

54. Thịnh Lê (chủ biên) (1999), Từ điển Nho - Phật - Đạo, Nxb Văn Học.  

55. Phan Ngọc Liên (2006), Giáo dục và thi cử Việt Nam trước cách mạng tháng Tám 

1945, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội. 

56. Phan Ngọc Liên (chủ biên) (2009), Phương pháp luận sử học, Nxb Đại học Sư 

phạm, Hà Nội. 

57. Nguyễn Công Lý (2011), Giáo dục - khoa cử và quan chế ở Việt Nam thời phong 

kiến và thời pháp thuộc, Nxb Đại học quốc gia TP.HCM. 

58. Lý luận văn hóa và Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

59. C.Mác- Ph.Ăngghen tuyển tập (1979), tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội. 

60. Ian P.McGreal (2005), Những tư tưởng gia vĩ đại phương Đông, Nxb Lao động, 

Hà Nội. 



153 
 

61. Vũ Duy Mền (2011), “Vài nét về giáo dục Nho học từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XX 

ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (số 5), tr.10 – 24, Hà Nội. 

62. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 3 - 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

63. Huỳnh Công Minh (2011), Đổi mới giáo dục và hội nhập các nền giáo dục tiên tiến: 

Vấn đề nhìn từ thực tiễn Tp. Hồ Chí Minh,Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

64. Một số văn bản điển chế và pháp luật Việt Nam từ thế kỷ XV đến XVIII (2009), Nxb 

Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

65. Cao Văn Niêm(2007), Lịch sử Việt Nam từ  tiền sử đến 2007, Nxb Thanh Niên, 

Hà Nội, 

66. Đỗ Văn Ninh (2000), Văn bia Quốc Tử Giám Hà Nội, Nxb Văn hóa Thông tin. 

67. Nguyễn Tôn Nhan (2002), Bách khoa thư Văn hóa cổ điển Trung Quốc, Nxb Văn 

hóa Thông tin, Hà Nội. 

68. Nguyễn Thị Nga và Hồ Trọng Hoài (2003),Quan niệm của Nho giáo về giáo dục 

con người,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

69. Đặng Kim Ngọc (1997), Chế độ đào tạo và tuyển dụng quan chức thời Lê Sơ (1428-

1527), Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Lịch sử, Viện Sử học- Trung tâm Khoa 

học Xã hội và Nhân văn quốc gia, Hà Nội. 

70. Phan Ngọc (2002), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội. 

71. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên) (2006), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, 

Hà Nội. 

72. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học – tập 1, Nxb Giáo dục. 

73. Võ Thị Thu Nguyệt (2004), “Xã hội Việt Nam hôm nay và Nho giáo”, Tạp chí 

nghiên cứu Đông Nam Á, (số 4), Hà Nội. 

74. Nhiều tác giả (1963), Mấy vấn đề về sự nghiệp và thơ văn Nguyễn Trãi: Nhân kỉ 

niệm 520 năm ngày Nguyễn Trãi mất, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

75. Nhiều tác giả (2002), Giáo trình lí luận văn hóa Mác – Lê Nin, Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội. 

76. Nhiều tác giả (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

77. Nhiều tác giả (2005), Từ điển bách khoa Việt Nam, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội. 



154 
 

78. Nhiều tác giả (2014), Từ điển bách khoa Britannica, Nxb Giáo dục Việt Nam – 

Britannica, Hà Nội. 

79. Nguyễn Danh Phiệt (2003), “Thời Lê sơ vào buổi suy tàn bi kịch và hệ quả”, Tạp chí 

Nghiên cứu Lịch sử, (số 6), tr.3 – 14, Hà Nội. 

80. Hoàng Phê (2005), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học. 

81. Vũ Thị Phụng (1990), Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb Khoa học Xã 

hội, Hà Nội, Hà Nội. 

82. Lê Văn Quán (2013), Lịch sử tư tưởng chính trị- xã hội Việt Nam thời kỳ Lê- 

Nguyễn,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

83. Quốc sử quán triều Nguyễn (2007),  Khâm định Việt sử thông giám cương mục, 

Nxb Giáo dục. 

84. Trương Hữu Quýnh (1992), “Công cuộc cải tổ và xây dựng nhà nước pháp quyền 

thời Lê Thánh Tông”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, (số 6), Hà Nội. 

85. Trương Hữu Quýnh (1994), “Chính sách của nhà nước phong kiến Việt Nam”, 

Tạp chí Văn học, (số 3), tr.5-10, Hà Nội. 

86. Trương Hữu Quýnh (1995), “Chế độ đào tạo và tuyển chọn quan chức ở nước ta”, 

Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (số 1), Hà Nội. 

87. Trương Hữu Quýnh (1997), “Lê Thánh Tông con người và sự nghiệp rạng rỡ một 

thời”, Tạp chí nghiên cứu Lịch sử, (số 6), tr.52 – 56, Hà Nội. 

88. Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh (2009), Đại cương lịch sử 

Việt Nam, tập I, Nxb Giáo Dục Việt Nam. 

89. Lê Thanh Sinh (2003), “Khổng giáo với vấn đề hiện đại hoá xã hội”, Tạp chí Khoa 

học Xã hội, (số 1), Hà Nội. 

90. Nguyễn Hữu Sơn (2003), Nguyễn Trãi – về tác giả và tác phẩm, Nxb Giáo dục, 

Hà Nội. 

91. Tạ Văn Thành (1986), Khái niệm và quan niệm về văn hóa, Viện Văn hóa, Hà Nội. 

92. Trịnh Văn Thảo (2013), Ba thế hệ trí thức người Việt (1863 – 1954) – Nghiên cứu 

Lịch sử xã hội, Nxb Thế giới, Hà Nội. 

93. Trịnh Văn Thảo (2014), Xã hội Nho giáo Việt Nam dưới nhãn quan xã hội học lịch 

sử, Nxb Tri thức, Hà Nội. 



155 
 

94. Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế (1991),Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Nxb 

Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

95. Trần Ngọc Thêm (1996), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Tp Hồ Chí Minh, 

Tp Hồ Chí Minh. 

96. Trần Ngọc Thêm (2000), Khái luận về văn hóa - Phác thảo chân dung văn hóa Việt 

Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

97. Nguyễn Văn Thịnh (1996), Bước đầu tìm hiểu văn chương khoa cử thời Lê Sơ, Luận 

án Phó Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân 

văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

98. Đinh Khắc Thuân (2009), Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài 

liệu Hán Nôm, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.  

99. Nguyễn Khắc Thuần (1997), Đại cương Lịch sử Văn hóa Việt Nam tập 3 – Nho giáo 

và quá trình tham gia vào đời sống văn hóa và tư tưởng ở Việt Nam, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 

100. Nguyễn Khắc Thuần dịch và hiệu đính (2008), Lê Quý Đôn tuyển tập, tập 1, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 

101. Nguyễn Khắc Thuần dịch và hiệu đính (2008), Lê Quý Đôn tuyển tập, tập 4, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 

102.  Nguyễn Tài Thư (1993), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tập 1, Nxb Khoa học Xã hội.  

103. Nguyễn Đăng Tiến (chủ biên) (1996), Lịch sử giáo dục Việt Nam trước Cách mạng 

Tháng 8- 1945, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

104. Nguyễn Văn Tình (1997), Giáo dục khoa cử Nho học, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.  

105.  Nghiêm Toản (1949), Việt Nam văn học sử trích yếu, Nxb Vĩnh Bảo, Sài Gòn. 

106. Dương Thiệu Tống (2000),Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam, Nxb Trẻ, Tp 

Hồ Chí Minh. 

107. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia - Viện Sử học (1997), Lê triều 

quan chế, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

108. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Viện Thông tin khoa học xã hội 

(1999), Truyền thống và hiện đại trong văn hóa, Hà Nội. 



156 
 

109. Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám (2004), 

Văn Miếu Quốc Tử Giám Thăng Long - Hà Nội, Nxb Văn hóa Thông 

tin, Hà Nội. 

110. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (1997) Lê 

Thánh Tông (1442-1497) – con người và sự nghiệp, Nxb Đại học Quốc gia, 

Hà Nội. 

111. Phạm Hồng Tung (2008), Lược khảo về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng 

nhân tài trong lịch sử Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

112. Nguyễn Hoài Văn (2002), Tìm hiểu tư tưởng chính trị Nho giáo Việt Nam từ Lê 

Thánh Tông đến Minh Mệnh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

113. Nguyễn Hoài Văn (chủ biên) (2008), Sự phát triển của tư tưởng chính trị Việt Nam 

thế kỷ X - XV, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

114. Nguyễn Hoài Văn, Đặng Duy Thìn (2012), Chính sách đào tạo sử dụng quan 

lại thời Lê Thánh Tông và công tác cán bộ hiện nay, Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội. 

115. Hoàng Vinh (2002), Những vấn đề văn hóa trong lịch sử xã hội truyền thống Việt 

Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Viện Văn hóa, Hà Nội. 

116. Hoàng Vinh (2003), Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nền văn hoá ở 

nước ta, Viện Văn hoá và Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

117. Viện Sử học Việt Nam (1991), Quốc triều hình luật, Nxb Pháp lý, Hà Nội. 

118. Viện Khoa học xã hội Việt Nam (1993), Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học Xã 

hội, Hà Nội. 

119. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – Viện nghiên cứu Hán Nôm (2014), 

Văn bia Lê sơ tuyển tập, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.  

120.  Viện Nghiên cứu Hán Nôm (2006), Văn bia đề danh tiến sĩ Việt Nam, Nxb 

Giáo dục 

121.  Nguyễn Khắc Viện(2003), Tác phẩm – tập 1, Nxb Lao Động, Hà Nội. 



157 
 

122. Nguyễn Khắc Viện (2007), Đạo và Đời, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

123.  Trần Thị Vinh (2007), Lịch sử Việt Nam tập IV thế kỷ XVII - XVIII, Nxb Khoa 

Học Xã hội, Hà Nội. 

124.  Trần Ngọc Vương (1980), “Tư tưởng nhân dân của Nguyễn Trãi”, Báo cáo khoa 

học tại Hội nghị khoa học Quốc tế do UNESCO tổ chức kỉ niệm 600 năm 

sinh Nguyễn Trãi, Hà Nội. 

125. Trần Ngọc Vương (1980), “Nguyễn Trãi với việc phản ánh khí phách và bản sắc 

dân tộc”, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Hà Nội. 

126.  Trần Ngọc Vương (1999),  Nhà Nho tài tử và văn học Việt Nam. Nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

127. Trần Ngọc Vương (1999), Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung. Nxb 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

128. Trần Ngọc Vương (tuyển chọn) (2007), Trần Đình Hượu tuyển tập, tập 1 – Những 

vấn đề triết học và lịch sử tư tưởng, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

129.  Trần Ngọc Vương (2010), Thực thể Việt nhìn từ các tọa độ chữ, Nxb Tri thức, 

Hà Nội 

130. Trần Quốc Vượng – Hà Văn Tấn (1960), Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập 

1, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

131.  Insun Yu (1994), Luật và xã hội Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII, Nxb Khoa học Xã 

hội, Hà Nội. 

132.  Insun Yu (2006), “Sự thành lập triều Lê và sự xác lập lý luận Nho giáo từ ý niệm 

Phật giáo đến ý niệm Nho giáo”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (số 1), tr.18 – 

27, Hà Nội. 

133. Insun Yu (2006), “Sự thành lập triều Lê và sự xác lập lý luận Nho giáo từ ý niệm 

Phật giáo đến ý niệm Nho giáo”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (số 2), tr.28 – 

44, Hà Nội. 

134.  Yu Insun (2001), Luật pháp triều Lý - Sự tiếp thu luật nhà Đường và ảnh 

hưởng của nó đến Hình luật triều Lê, Lý Công Uẩn và vương triều 

Lý; Lee Mee Sun dịch, Nguyễn Văn Kim hiệu chỉnh; Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 



158 
 

Tiếng Anh 

135. WilliamJ.Duiker (1989), Historical Dictionary of Vietnam, The Scarecrow 

Press, IncAmerica 

136. W. W. Taylor, J. L. Fischer, & E. Z. Vogt (Eds.), Culture and life: Essays in 

memory of Clyde Kluckhohn, Southern Illinois University Press. 

 



0 
 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             

TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI 

******** 

 

 

 

 
 

NGUYỄN THÀNH NAM 
 

 

 

 

GIÁO DỤC THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527) 

NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA HỌC 

 

 

 

 
 

 

PHỤ LỤC LUẬN ÁN 

 

 

 

 

 
          

 
HÀ NỘI,  2017 

 

 



159 
 

MỤC LỤC PHỤ LỤC 

STT Tên phụ lục Nguồn Trang 

1 Phụ lục 1: Các triều đại thời Lê Sơ (1428 –           

1527), 99 năm, quốc hiệu Đại Việt 

Tác giả sưu 

tầm 

160 

2 Phụ lục 2: Thể thức, địa điểm và học vị của các kỳ thi 

Nho học thời Lê Sơ 

Tác giả sưu 

tầm 

161 

3 Phụ lục 3: Thống kê khoa thi Hội, số người dự thi và 

số người đỗ thi Hội thời Lê Sơ 

Tác giả sưu 

tầm 

162 

4 Phụ lục 4: Một số viên quan thời Lê Sơ xuất thân từ 

Tiến sĩ Nho học 

Tác giả sưu 

tầm 

163 

5 Phụ lục 5: Những quy định của thời Lê Sơ có liên 

quan đến giáo dục 

Tác giả sưu 

tầm 

164 

6 Phụ lục 6: Trích một số bài phỏng vấn liên quan đến 

luận án 

Tác giả 

thực hiện 

và sưu tầm 

175 

7 Phụ lục 7:  Mẫu phiếu khảo sát thực trạng giáo dục đại 

học Việt Nam hiện đại 

Tác giả 

thực hiện 

184 

 



160 
 

Phụ lục 1 

CÁC TRIỀU ĐẠI THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527),  

99 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI VIỆT 

[Nguồn: Tác giả sưu tầm] 

TRIỀU ĐẠI  NIÊN HIỆU  NĂM 

1. Lê Thái Tổ 

(Lê Lợi) 

Thuận Thiên Mậu Thân 1426 - 1433 

2. Lê Thái Tông 

(Lê Nguyên 

Long) 

Thiệu Bình Quý Sửu 1433 – 1442 

3. Lê Nhân Tông 

(Lê Bang Cơ) 

Thái Hòa Nhâm Tý 1442 – 1459 

Lê Nghi Dân 

(cướp ngôi) 

Thiên Hưng Kỷ Mão 1459 

4. Lê Thánh Tông 

Lê Tư Thành 

Hồng Đức Canh Thìn 1460 – 1497 

5. Lê Hiến Tông 

(Lê Tăng) 

Cảnh Thống Mậu Ngọ 1498 – 1504 

6. Lê Túc Tông 

(Lê Thuần) 

Thái Trinh Giáp Tý 1504 

7. Lê Uy Mục 

(Lê Tuấn) 

Đoan Khánh Ất Sửu 1505 – 1509 

8. Lê Tương Dực 

(Lê Oanh) 

Hồng Thuận Kỷ Tỵ 1509 – 1516 

9. Lê Chiêu Tông 

(Lê Ý) 

Quang Thiệu Bính Tý 1516 – 1522 

10. Lê Cung Hoàng 

(Lê Xuân) 

Thống Nguyên Nhâm Ngọ 1522 - 1527 
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Phụ lục 2 

THỂ THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ HỌC VỊ CỦA CÁC KỲ THI  

NHO HỌC THỜI LÊ SƠ 

[Nguồn: Tác giả sưu tầm] 

TT Kỳ thi Địa điểm Bài thi Học vị đƣợc nhận 

1 Thi 

Hương 

Địa phương 

 

Gồm 4 kỳ: 

- Kỳ 1: Kinh nghĩa 

- Kỳ 2: Thơ phú 

- Kỳ 3: Chế, chiếu, biểu 

- Kỳ 4: Văn sách 

-Đỗ kỳ ba (tam trường): Sinh 

đồ 

- Đỗ kỳ bốn (tứ trường): Hương 

Cống, được đi thi Hội, đỗ đầu: 

Giải nguyên, đỗ thứ 2: Á 

nguyên. 

2 Thi Hội Kinh đô Gồm 4 kỳ như thi 

Hương nhưng bài thi 

khó hơn. Đỗ đầu là Hội 

Nguyên. 

Vượt qua được 4 kỳ (4 trường) 

gọi là trúng cách (đủ điểm đỗ 

để vào thi Đình). 

3 Thi Đình Điện  

Kính Thiên 

Bài văn sách Đình đối 

(đầu đề văn sách do 

đích thân vua ra và trực 

tiếp lấy đỗ) 

Ba bậc (đỗ đầu là Đình 

nguyên). 

- Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ 

(Tam khôi). 

+ Đệ nhất danh (Trạng 

nguyên). 

+ Đệ nhị danh (Bảng nhãn) 

+ Đệ tam danh (Thám hoa). 

- Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 

(Hoàng giáp). 

- Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất 

thân (Tiến sĩ). 
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Phụ lục 3 

THỐNG KÊ KHOA THI HỘI, SỐ NGƢỜI DỰ THI VÀ SỐ NGƢỜI ĐỖ THI 

HỘI THỜI LÊ SƠ  

[Nguồn: Tác giả sưu tầm] 

STT Khoa thi Số ngƣời dự thi  Số ngƣời đỗ 

1 Đại Bảo 3 (1442) 450 33 

2 Thái Hòa 6 (1448) 750 28 

3 Quang Thuận 4 (1463) 1.400 44 

4 Quang Thuận 7 (1466) 1.100 27 

5 Quang Thuận 10 (1469) Không ghi 22 

6 Hồng Đức 3 (1472) Không ghi 27 

7 Hồng Đức 6 (1475) 3.200 43 

8 Hồng Đức 9 (1478) Không ghi 62 

9 Hồng Đức 12 (1481) 2.000 40 

10 Hồng Đức 15 (1484) Không ghi 44 

11 Hồng Đức 18 (1487) Không ghi 60 

12 Hồng Đức 21 (1490) Không ghi 54 

13 Hồng Đức 24 (1493) Không ghi 48 

14 Hồng Đức 27 (1496) Không ghi 30 

15 Cảnh Thống 2 (1499) Không ghi 55 

16 Cảnh Thống 5 (1502) 5.000 61 

17 Đoan Khánh 1 (1505) Không ghi 55 

18 Đoan Khánh 4 (1508) Không ghi 54 

19 Hồng Thuận 3 (1511) Không ghi 47 

20 Hồng Thuận 6 (1514) 5.700 43 

21 Quang Thiệu 3 (1518) Không ghi 17 

22 Quang Thiệu 5 (1520) Không ghi 14 

23 Thống Nguyên 2 (1523) Không ghi 36 

24 Thống Nguyên 5 (1526) Không ghi 20 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ VIÊN QUAN THỜI LÊ SƠ XUẤT THÂN TỪ TIẾN SĨ  NHO HỌC  

[Nguồn: Tác giả sưu tầm] 

ST Họ Và tên 
Năm 

thi đỗ 
Chức quan Triều vua 

1 Đào Công Soạn 1426 Nhập nội hành khiển Lê Nhân Tông 

2 Nguyễn Thiên Tích 1431 Phó sứ viện Nội mật   

3 Nguyễn Trực 1442  Trung thư lệnh  

 Tri tam quán 

Lê Thánh Tông 

4 Nguyễn Như Đồ 1442 Lần lượt làm thượng  

 thư các bộ Lễ, Lại 

Lê Nhân Tông 

5 Lương Như Hộc 1442     

6 Nguyễn Cư Đạo 1442 Thượng thư bộ Hộ Lê Thánh Tông 

7 Lương Thế Vinh 1463 Thi thư viện Hàn lâm  

kiêm Sùng văn quán cục Tú 

lâm 

Lê Thánh Tông 

8 Quách Đình Bảo 1463 Thượng thư bộ Hình Lê Thánh Tông 

9 Quách Hữu Nghiêm 1463 Thượng thư bộ Lại Lê Hiến Tông 

10 Đỗ Nhuận 1466 Thị độc Hàn lâm viện Lê Thánh Tông 

11 Đào Cử 1466 Thượng thư bộ Hộ kiêm tri 

Sùng văn quán Tú lâm cục 

Lê Thánh Tông 

12 Thân Nhân Trung 1469 Thượng thư bộ Lại kiêm Quốc 

tử giám tế tửu 

Lê Thánh Tông 

13 Đàm Văn Lễ 1469 Thượng thư bộ Lễ kiêm 

chưởng Hàn Lâm viện sự 

Lê Thánh Tông 

14 Nguyễn Bảo 1472 Tả Thị lang bộ Lễ Lê Hiến Tông 

15 Lê Tuấn Nga 1472 Thượng thư ? Lê Thánh Tông 

16 Bùi Xương Trạch 1478 Thượng thư bộ Binh 

 kiêm đô Ngự sử tế tửu Quốc 

Tử Giám 

Lê Hiến Tông 

17 Lương Đắc Bằng 1499 Thượng thư bộ Lại Lê Tương Dực 

  v.v.       
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Phụ lục 5 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA TRIỀU LÊ SƠ GIAI ĐOẠN 1428 – 1527 CÓ LIÊN 

QUAN ĐẾN GIÁO DỤC   

(qua Khâm định Việt sử thông giám cương mục) 

[Nguồn: Tác giả sưu tầm] 

1. Tập 1 

Trang 
Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

 

808 

- Lê Thái Tổ từ khi mới lập quốc, để ý ngay đến việc gây dựng nhân tài: 

Trong kinh thì lập Quốc Tử Giám, lưạ chọn con cháu nhà các quan và 

những người tuấn tú trong nhân dân sung làm giám sinh; ngoài các lộ thì 

lập trường học ở từng lộ, lựa các con em những nhà lương thiện trong dân 

gian sung làm lộ hiệu sinh; cử những nhà Nho đáng làm thầy đứng ra dạy 

dỗ  

824 

- Hạ chiếu lựa con các quan văn võ vào hầu Thái tử học tập và đến nhà 

Quốc học để theo học:  Các con từ 9 đến 15 tuổi của quan võ từ chức Quản 

lãnh và quan văn từ chức Hành khiển trở lên đều được vào hầu Hoàng Thái 

tử học tập. Các con từ 9 đến 17 tuổi của quan võ từ Đồng tri xuống đến Đại 

đội trưởng và của quan văn từ Thượng thư xuống đến Thất phẩm đều được 

vào nhà Quốc học theo đuổi việc học (1429). 

831 

- Hạ chiếu cho tiến cử những người hiền năng còn bị bỏ sót 

Nhà vua hạ chiếu: “Những bậc hào kiệt trong thiên hạ vì sót lọt chìm lịm 

không ai tiến cử, hoặc có kẻ thù hằn chèn ép mà bị che đậy dập vùi, không 

bởi đâu ló mình ra được. Vậy ai nấy đều được phép đến chỗ Thiếu phó Lê 

Văn Linh để xét rõ sự thực rồi tâu lên để bổ dụng, chứ không câu nệ là 

ngụy quan, là nhân sĩ  hay thứ dân, miễn chỉ chuộng lấy người có tài có 

đức.  

- Thi Minh Kinh: Trước kia, sắc sai các quan võ trong kinh đô và ngoài các 

lộ từ Tứ phẩm trở xuống, văn thì thông kinh sử, võ thì thông Vũ kinh: Đến 
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Trang 
Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

tháng 5 năm sau, tất cả đều học tập đông đủ ở Đông kinh để dự kì Khảo thí 

theo môn học của mình. Đến đây nhà vua mở khoa Minh Kinh, lại sắc sai 

quân nhân các lộ và những người ẩn dật ở rừng núi hễ có ai thông kinh sử 

và giỏi văn nghệ thì đều đến Đô sảnh đường, chờ đợi quan trên cùng sát 

hạch một thể.  

 832 

 

- Tháng 6 thi các Tăng đạo. Sắc sai các Tăng đạo: Hễ ai thông kinh điển, 

cẩn thận giữ được giới hạnh thì đến sảnh đường để sát hạch: Nếu trúng 

tuyển thì sẽ cấp cho tờ thiếp chứng nhận làm sư; còn thì phải hoàn tục. 

- Hạ chiếu cho các quan từ Tam phẩm trở lên được phép tiến cử người hiền 

tài. 

836 

 

 Tháng 3 năm 1431, Tân Hợi, Mở khoa thi Hoành Từ. 

 Nhà vua ngự ở hành cung Bồ Đề thi các sĩ tử. Bọn Nguyễn Thiên Tích 

trúng tuyển được bổ làm Ngự tiền học sinh. 

 Tháng 12, sách Lam Sơn thực lục làm xong  

843 
Năm 1434 Giáp Dần, Lê Thái Tông hạ lệnh cho con cháu về ngành đích 

của các quan văn võ từ Lục phẩm trở lên được vào học ở Quốc Tử Giám. 

845 

Khảo hạch học sinh các lộ: trước kia Lê Thái Tổ có hạ chiếu cho trong 

nước về việc dựng nhà học, gây nhân tài, lựa lấy con em các nhà lương 

thiện ở dân gian sung làm Hiệu sinh các lộ, rồi cất đặt các nhà Nho học làm 

thầy để dạy dỗ. Đến đây, nhà vua ra lệnh cho tập hợp ở dinh quan Bản đạo 

để quan trên sát hạch xem sự tiến tới ra sao, lấy trúng tuyển hơn một nghìn 

người, chia làm ba bậc: Bậc nhất và bậc nhì được bổ vào Quốc Tử Giám, 

bậc ba cho về trường hàng lộ để đọc sách. Cả ba bậc này đều được miễn sai 

dịch. 

856 

- Tháng 8. Bàn mở khoa thi Tiến sĩ . Nhà vua hạ chiếu rằng: “ Muốn có 

công hiệu về việc tìm người hiền, trước phải kén lấy kẻ sĩ; Đường lối kén 

lấy kẻ sĩ đầu tiên phải mở khoa thi. Khi đức Thái Tổ mới lập quốc, bắt tay 
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Trang 
Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

ngay vào mở trường học, thờ Khổng Tử bằng lễ Thái Lao, tỏ ra rất mực 

sùng Nho trọng đạo; nhưng đến khoa thi tiến sĩ vẫn chưa kịp mở. 

-  “ Điều lệ về khoa cử và trường thi đặt như thế này: Bắt đầu từ năm Thiệu 

Bình thứ năm (1438), ở các đạo, mở khoa thi Hương; đến năm thứ sáu 

(1439) thi Hội ở Đô sảnh đường. Từ đó về sau, cứ ba năm một lần thi, đặt 

làm thành lệ lâu dài. Ai trúng tuyển đều được cho là Tiến sĩ xuất thân. Phép 

thi: Kì thứ nhất, Kinh nghĩa một bài, Tứ Thư nghĩa mỗi sách một bài, tất cả 

đều phải ba trăm chữ trở lên; Kì thứ hai, Bài chiếu, bài chế và bài biểu; Kì 

thứ ba, thơ và phú; Kì thứ tư Văn sách một bài, hạn từ một nghìn chữ trở 

lên. 

 

872 

Tháng Tám năm Ất Mão 1435 mở kì thi tại tập đường để sát hạch những  

giáo chức và những người quân và dân có học  

898 

- Năm Nhâm Tuất (1442), Tháng ba, mùa xuân . Thi Đối sách để tuyển lấy 

Tiến sĩ. Trước kia đã bàn đặt khoa Tiến sĩ, đến đây, cho vào điện đình để 

thi Đối sách, ban cho từ Nguyễn Trực trở xuống 33 người đỗ tiến sĩ Cập đệ, 

xuất thân, đồng xuất thân có khách nhau. Lại sai dựng bia khắc bài văn nói 

về việc mở khoa thi Tiến sĩ và để tên những người đã đỗ. Bia tiến sĩ bắt đầu 

có từ đây.  

964 

- Năm 1462 Nhâm Ngọ, Tháng tư mùa hạ. Lê Thánh Tông Định phép thi 

Hương.  Học trò trong nước, không kể các hạng quan hoặc quân hoặc dân, 

người nào xin thi, đều cho phép viên quan bản quản và xã trưởng làm giấy 

cam đoan cho người ấy thực có đạo đức, hạnh kiểm, mới cho ứng thi. Còn 

những hạng người bất hiếu, bất mục, loạn luân và xui nguyên dục bị đều 

không được dự thi; người làm nghề chèo hát và người đã từng can tội vào 

bè đảng và bọn phản nghịch làm quan ở triều đình cướp nước, mà có tai 

tiếng là gian ác, thì bản thân những người ấy và con cháu đều không được 

dự thi. 
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Trang 
Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

Những người được dự thi, thì trên mặt quyển thi phải đề đầy đủ họ tên, căn 

cước, niên canh, quán chỉ của bản thân và của cha mẹ mình, lại phải kê rõ 

mình chuyên trị về kinh sách nào. 

Phép thi: Trước hết có một kì ám tả, để loại bỏ bớt những người học kém. 

Còn có những người không bị loại thì phải thi bốn kì: Kì đệ nhất, thi năm 

bài kinh nghĩa và truyện nghĩa, kì đệ nhị thi bài chiếu bài chế và bài biểu, kì 

đệ tam thi thơ phú, bài thơ dùng luật Đường, bài thơ dùng cổ thể, hoặc thể 

ly tao, thể văn tuyển, kì đệ tứ thi một bài văn sách đầu bài hỏi về sách Kinh, 

sách sử và thời sự. 

Thời gian thi: tháng tám năm nay học trò vào thi, người nào được trúng 

tuyển sẽ được kê vào danh sách trình lên bộ Lễ, đến trung tuần tháng giêng 

năm sau những người ấy sẽ được vào thi Hội. 

967 

Định thể lệ về tuổi trí sĩ cho các quan văn quan võ. Các quan văn quan võ, 

người nào 65 tuổi muốn xin trí sĩ; những giám sinh, Nho sinh, sinh đồ được 

bổ sung làm Lại điển ở các Nha môn, nay đã quá 60 tuổi muốn về hưu 

dưỡng , đều phải do bộ Lại tâu bày rõ ràng đầy đủ. 

 

996 

Năm Đinh Hợi 1467 tháng ba Khảo hạch học sinh, giám sinh, và Nho lại 

người nào trúng tuyển được trao quan chức. Sinh đồ tức là những người thi 

Hương trúng được bốn kì đều được xung bổ làm giám sinh ở Quốc Tử 

Giám; Giám sinh người nào có tài làm lại, được bổ sung là Lại điển ở các 

Nha môn 

1001 

Năm 1467 Đinh Hợi bắt đầu đặt chức Bác sĩ dạy năm kinh: Mỗi viên Bác 

sĩ chuyên nghiên cứu một kinh để dạy các học trò ( do lúc ấy giám sinh 

nhiều người chuyên trị kinh Thi, kinh Thư, ít người học tập sách Lễ kí, Chu 

dịch và Xuân Thu) 

1003 
Tháng  tư mùa hạ ban phát bản in ngũ kinh cho Quốc Tử Giám, hạ lệnh cho 

các quân sĩ đọc sách. 
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Trang 
Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

1028 

Tháng mười hai năm Đinh Hợi 1467: Mở khoa thi Hoành Từ . Quan viên 

từ Tứ phẩm trở xuống đều được dự thi, số ứng thi gồm 30 người họp ở 

Phượng nghi đường, nhà vua tự mình thân ra đầu bài thi  

1083 

Nhâm Thìn năm 1472 

Tháng ba mùa xuân định rõ lại phép thi Hội  

Phép thi Hội như thế này: 

Kì đệ nhất : Về Tứ thư ra tám đầu đề: bốn đầu đề lấy trong sách Luận ngữ, 

bốn đầu đề lấy trong sách Mạnh Tử, Cử Tử ( những người dự thi đã đỗ ở 

trường thi Hương tại các đạo mới được vào thi Hội) tự chọn lấy bốn đầu đề 

mà làm bài, về ngũ kinh mỗi kinh ra ba đầu đề, Cử tử tự chọn lấy một đầu 

đề mà làm bài, duy kinh Xuân Thu ra hai đầu đề gồm vào làm một, Cử tử 

cùng làm chung vào  một bài. 

Kì đệ nhị: Chiếu, chế và biểu mỗi thể đều ba đầu đề  

Kì đệ tam: Thơ và phú mỗi thể đều hai đầu đề, bài phú dùng thể phú Lí 

Bạch  

Kì đệ tứ: Một bài văn sách hỏi về nghĩa dị đồng trong các sách Tứ thư Ngũ 

kinh và chính sự hay dở ở các triều đại. 

1084 

- Tháng tư mùa hạ. Bắt đầu định tư cách cho tiến sĩ. 

Chế độ trước đây, Tiến sĩ chia làm Tam giáp, nhà vua đặt ân ban cho Hạng 

cập đệ và hạng xuất thân, còn về tư cách thì chưa có định hạng. Đến đây thi 

Hội các cử nhân trong nước, lấy 27 người vào hạng trúng cách : Khi điện 

thí ( Người đã trúng tuyển đủ ở các kì thi ở bộ Lễ mới được vào thi ở điện 

Đình gọi là Điện thí hoặc Đình thí, phần nhiều là do chính vua thân hành ra 

đầu bài), nhà vua cho bọn Vũ Kiệt, người độ vào hạng cập đệ, người đỗ 

vào hạng xuất thân có từng hạng khác nhau. 

Bắt đầu từ khóa này mới nghị định về tư cách tiến sĩ: Đệ nhất giáp đệ nhất 

danh, Đệ nhị danh, Đệ nhị giáp, Đệ tam giáp. Những người này lúc đầu bổ 
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Trang 
Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

vào Viện Hàn Lâm được ra một cấp sau đó lấy theo phẩm hàm của mình 

mà được đề bạt làm các chức Giám sát Ngự sử hoặc Tri huyện. Tiến sĩ có 

tư cách bắt đầu từ đấy.  

1085 

Tháng tám mùa thu. Định lễ tế Đinh ở các phủ  

Chế độ cũ tế đinh ở Văn Miếu thuộc các lộ chưa có thời kỳ nhất định. Đến 

đây chuẩn định hàng năm các phủ làm lễ vào ngày Thiệu đinh trong hai 

tháng trọng về mùa xuân và mùa thu (hàng tháng từ mùng 1 đến mùng 10 

gọi là thượng tuần, trong mười ngày ấy ngày nào gặp hàng can có chữ Đinh 

tức là ngày thượng Đinh: Tháng hai là trọng xuân tháng tám là trọng thu, vì 

hai tháng này là tháng thức 2 trong mỗi mùa. Văn Miếu tế Khổng Tử và 

các tiên hiền tiền Nho. Sở dĩ dùng ngày định, lấy nghĩa định thuộc hành 

hỏa, hỏa giữ về văn chương.  

1118 
Năm Tân Sửu 1481, Tháng tư mùa hạ nhà vua ra bài sách thi cống sĩ, cho 

bọn Phạm Đôn Lễ, Đỗ Cập Đệ và xuất thân đều khác nhau. 

1121 

Tháng  giêng mùa xuân năm Quý Mão 1483 sửa nhà Thái học. Hồi đầu 

triều Lê, nhà Thái học vẫn theo nếp cũ của nhà Trần, quy chế phần nhiều 

còn thiếu thốn. Đến nay, nhà vua hạ lệnh cho sửa rộng thêm ra. Đằng trước 

nhà Thái học dựng Văn Miếu. Khu vũ của Văn Miếu có: Điện Đại thành để 

thờ tiên thánh, đông vũ và tây vũ chia ra thờ các tiên hiền và tiên Nho, điện 

Canh phục làm nơi túc yết, một kho để chứa đồ tế khí và một phòng học đê 

làm nhà bếp. Đằng sau nhà Thái học, dựng cửa Thái học, nhà Minh Luân. 

Giảng đường phía đông và giảng đường phía tây thì để làm chỗ giảng dạy 

các học sinh. Lại đặt thêm kho bí thư để chứa ván gỗ đã khắc thành sách, 

bên đông bên tây nhà Thái học làm nhà cho học sinh trong ba xá, mỗi bên 

ba dãy mỗi dãy 25 gian để làm chỗ nghỉ ngơi của học sinh; bên đông bên 

tây mỗi bên đều có một nhà bia 

Theo chế độ cũ, con cháu của quan viên, người nào thi Hương dự trúng ba 
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Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

kì, được sung vào hiệu sinh trong phủ mình, dự trúng bốn kì được sung vào 

giám sinh ở Quốc Tử Giám, còn quân và dân nếu có người nào ứng thí 

cũng không được dự. Đến nay, nhà vua ra sắc lệnh: quân hoặc dân nếu thi 

Hương dự trúng ba kì, được sung vào sinh đồ trong phủ mình, dự trúng bốn 

kì được sung vào học sinh trong Tăng quảng đường ở trường  Quốc Tử 

Giám.  

 

1122 

Tháng 11 mùa đông hạ lệnh cho bọn Thân Nhân Trung biên chép tập Thiên 

Nam Dư Hạ, (Dư Hạ là giờ nhàn rỗi nghỉ ngơi) và Thân chinh ký sự (ghi rõ 

sự thực khi nhà vua thân đi đánh các mán Chiêm Thành và Lão Qua). 

1123 

Năm Giáp Thìn 1484, truy lập bia tiến sĩ. Nhà vua nhận thấy từ năm Đại 

Bảo thứ ba (1442  triều Thái Tông đến nay, về việc lập bia đá ghi tên 

những người đỗ tiến sĩ các khoa, thể lệ vẫn còn thiếu sót, mới hạ lệnh cho 

Lễ bộ Thượng thư Quách Đình Bảo truy tìm biên soạn họ tên, khoa thứ 

những người đã thi đỗ tiến sĩ trong chin khoa để khắc vào chinh thạch kể từ 

khoa Nhâm Tuất 1442 đến khoa Tân Sửu 1481.  

Nhân thể, Đình Bảo tâu xin đổi Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa làm 

tiến sĩ cập đệ; chính bảng làm tiến sĩ xuất thân, phụ bảng làm đồng tiến sĩ 

xuất thân để cho hợp với thể chế ngày nay. Nhà vua chuẩn y lời tâu ấy. Hạ 

lệnh cho Từ thần (bầy tôi vào hạng Nho học có sở trường về văn từ: Đông 

các đại học sĩ Thân Nhân Trung, Đông các học sĩ Đỗ Nhuận, Đông các 

hiệu thư Đào Cử, Hàn lâm viện thị Lương Thế Vinh… chia nhau soạn văn 

bia.  

1125 

Năm Ất Tỵ, 1485, Tháng bảy, mùa thu. Định rõ lại sắc lệnh về việc thi 

khảo để miễn tuyển. Nhà vua lấy cớ rằng, năm trước, thi khảo học trò, 

người nào dự trúng sẽ được miễn tuyển, lúc ấy có nhiều người mang vụng 

trộm văn bài cũ hoặc nhờ người khác đi thi thay mình, thành ra số người dự 

trúng có đến hàng vạn, việc thi cử như thế rất là nhũng lạm. 
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Trang 
Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

1126 

Vua bèn ra sắc lệnh cho hai ty Thừa chính và Hiến sát các sứ: Từ nay thi 

khảo học trò cần phải được người văn hay chữ tốt, sau khi đã lấy cho dự 

trúng rồi, đến khi phúc hạch lại, nếu còn có người nào không làm được bài 

để quyển giấy trắng, hoặc người nào làm bài không thành văn lý thì viên 

quan đề điệu và giám thí (tránh chủ khảo và phó chủ khảo) niêm phong 

quyển lại tâu hặc về triều đình. Nếu thấy sứ nào có từ một người đến bốn 

hoặc năm người phạm trường quy như thế thì viên quan thừa chính và hiến 

sát xứ ấy sẽ phải luận vào tội biếm chức hoặc bãi chức, còn bản thân người 

phạm tội trường quy ấy sẽ phải tội đồ. Nhà vua hạ chiếu: Phàm sĩ tử nào có 

học lực phẩm hạnh, thi khảo dự trúng mà được miễn tuyển đều được miễn 

cho một nửa phần về phú thuế và sai dịch. 

1129 

Tháng sáu năm Bính Ngọ 1486, định rõ lại thể lệ quan viên vào thi Hội. 

Theo chế độ cũ quan viên người nào chưa trúng tuyển khoa thi Hương đều 

được cho phép vào thi Hội. Nay Hàn lâm viện thị thư Lương Thế Vinh tâu 

xin:” Từ nay về sau quan viên nào chưa trúng  tuyển qua khoa thi Hương 

mà tình nguyện vào thi Hội, nếu viên quan ấy giữ chức ở trong kinh thì do 

phủ Thừa thiên, ở ngoài các đạo thì do ty Thừa chính phúc hạch theo như 

thể lệ thi Hương, người nào trúng tuyển mới cho vào thi Hội” Nhà vua 

chuẩn y lời tâu ấy. 

1140 

Năm Nhâm Tý 1492, Tháng 10 mùa đông. Hạ lệnh cho các quan trong viện 

Hàn lâm giữ việc tuyển cử khoa thi Hương. Trước đây viên quan giữ việc 

tuyển sĩ tử khoa thi Hương, cứ đến lúc mở khoa thi, nhà vua mới hạ lệnh 

sai phái, không nhất định lấy viên quan ấy ở Nha môn nào, cốt chọn người 

có khoa mục văn học giữ chức ấy. Đến nay nhà vua hạ lệnh chuyên giao 

các quan trong viện Hàn lâm giữ việc sai phái này, mỗi trường thi bốn 

người. Viện Hàn lâm chuyên giữ chức Khảo quan về khoa thi Hương bắt 

đầu từ đấy.  
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Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

1141 

Năm Giáp Dần 1494, Tháng tư mùa hạ. Định thể lệ về niên hạn lựa chọn 

cất nhắc Hoa văn học sinh  

Hoa văn học sinh đủ niên hạn tám năm trở lên thì các trưởng quan chọn 

người liêm khiết, siêng năng mẫn cán, thông thạo công việc, trong số ấy có 

người nào đã từng được sai phái đi công cán hoặc theo đi đánh giặc có 

công thì bảo cử lên. 

1144 

Tháng ba năm Bính Thìn 1496 nhà vua thân hành thi Cống sĩ. Theo chế độ 

cũ, cống sĩ thi Hội đã được trúng cách, lúc vào thi Đình đều không người 

nào bị đánh hỏng. Đến nay cử nhân vào thi Hội, quan trường lấy bọn 

Nguyễn Văn Huấn 43 người được trúng cách. Kịp khi nhà vua thân hành ra 

bài thi ở thềm rồng điện Kính Thiên, hỏi về đạo cai trị, rồi triệu các cử nhân 

vào sân điện Kim Loan, nhà vua tự mình xét kĩ dung mạo từng người, chỉ 

lấy đỗ 30 người, cho Nghiêm Viên, Nguyễn Huân và Đình Lưu ba tên đỗ 

tiến sĩ cập đệ, bọn Đình Cường tám tên đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn 

Đạo Diễn 19 tên đỗ đồng tiến sĩ xuất  thân, đánh hỏng 13 người. 

2. Tập 2 

Trang 
Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

6 

Tháng hai năm Canh Thân 1500, tuyển học sinh ở Tam xá, người nào đã 

dự trúng kì thi Hội mà có đức hạnh sẽ cất nhắc chức dạy học 

Lê Hiến Tông hạ chiếu : Nếu chức Huấn đạo có khuyết ngạch, thì các quan 

ở Quốc Tử Giám chọn học sinh ở Tam xá, người nào thi Hội đã vào tam 

trường và người nào thi nhiều khoa đã thường trúng một hai kỳ mà có đức 

hạnh đáng làm tiêu biểu để người khác bắt chước thì đưa sang bộ Lại lựa 

chọn bổ dụng. 

Nhà vua định thể lệ cất nhắc bổ dụng hạng nho và hạng lại: Nho sinh, 

Giám sinh, Học sinh và Đô lại ở các Nha môn, trước kia đã từng được lựa 
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Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

chọn, nay bộ Lại tra cứu xem hàng năm người nào thi Hội trúng được 

nhiều kì thi cất nhắc trước, người nào trúng ít kì thi cất nhắc sau; nếu không 

có người trúng kì thi Hội thì người nào làm việc lâu năm được cất nhắc 

trước, người ít năm sẽ cất nhắc sau, không được theo như lệ trước chỉ căn 

cứ vào thân thể khỏe mạnh và thứ tự tuổi sinh. 

12 

Tân Dậu tháng 12 năm 1501. Định rõ điều lệ thi Hương. Nhà vua ra sắc 

lệnh: Từ nay gặp khoa thi Hương, trừ số sinh đồ ở cục Tú Lâm ra, còn 

những quân và dân, người nào có học lực, có hạnh kiểm, có thể làm đủ thể 

văn bốn kì, về phần sĩ tử ở các xứ Hưng Hóa, An Bang, Tuyên Quang và 

Lạng Sơn có thể làm đủ thể văn ba kì, đều được phép vào thi. Số sĩ tử kể 

trên do xã trưởng kê khai cam kết, xã lớn 20 người, xã trung bình 15 người, 

xã nhỏ 10 người, xã nào số học trò ít ỏi thì không bó buộc theo thể lệ này. 

Sau khi xã trưởng loại khai lấy danh sách họ tên sĩ tử thì phủ huyện hoặc 

châu phúc hạch một kì ám tả, người nào được dự chúng thì do hai ty Thừa 

chính và Hiến sát thi khảo kĩ lại. Nếu xã trưởng kê khai cam kết không 

đúng sự thật, các quan huyện hoặc châu khảo hạch không  tinh tường, đến 

nỗi sĩ tử vào thi còn xảy ra sự trùng điệp hoặc văn bài không ra nghĩa lý gì, 

hoặc có người nào vì thân thích con em của mình mà gửi gắm quan chấm 

thi thì lục khoa, Ngự sử đài thân hành dò xét hặc tấu để trị tội.  

Khi sĩ tử vào trường thi, quan trường phải sức cho viên quan giữ việc thể 

sát, lục soát kiểm điểm, nếu có thấy có người nào mang giấu văn bài ở 

trong mình hoặc người nào đi thi thay cho người khác sẽ bắt tội xung quân 

ở bản phủ. 

13 

Nếu viên quan giữ việc thể sát khám xét không chu đáo, sẽ phải luận vào 

tội biếm chức hoặc giáng chức. Hai ty Thừa chính và Hiến sát hội đồng 

kiểm xét, nếu thấy có hình tích gian trá thì phải hặc tâu; nếu quan hai ty 

giám thông đồng làm bậy thì các quan ở Lục khoa và Ngự sử đài thân hành 
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Sự kiện 

liên quan đến giáo dục, dùng người 

dò hỏi rồi hặc tâu để trị tội. 

Về phần lại điển làm việc trong kinh hoặc ở ngoài, người nào tình nguyện 

ứng thi, thì đệ đơn trình bày, sẽ do viên quan bản quản xét thực, rồi cho 

phép về ứng thí ở nguyên quán của mình, không được nhân tiện nộp quyển 

thi ở phủ Phụng Thiên hoặc phụ thí ở xứ khác. Ngược lại điển nào đi thi 

Hương được trúng tuyển, sẽ được sung vào học ở Quốc Tử Giám. 

Giám sinh hoặc  Sinh đồ người nào ở nhà để tang bố mẹ gặp khi thi 

Hương, những người ấy đều phải đến Điểm mục tại Phủ nha phủ mình, ai 

thiếu mặt sẽ phải tội sung quân ở bản phủ. Người nào dám thiện tiện vào 

ngoài cửa trường thi, sẽ phải luận vào tội đồ, suốt đời không được ứng thí 

và cất nhắc bổ dụng, nếu xã trưởng nhận diện mà đồng tình dung túng khi 

có người tố cáo phát giác thì người can phạm và xã trưởng  sẽ đều phải 

sung quân.  

13 

 

Năm Nhâm Tuất 1502, Tháng hai nhà vua ra bài sách thi cống sĩ, cho bọn 

Lê Ích Mộc 61 người được cập đệ và xuất thân cao thấp khác nhau.  Bảng 

vàng đề tên người đỗ tiến sĩ trước kia treo yết ở cửa Đông Hoa. Đến nay, 

nhà vua sai bộ Lễ cho phường nhạc đi trước cử nhạc, rước bảng vàng yết ở 

của nhà Thái Học. Việc này từ đây về sau dùng làm thể lệ lâu dài. 

25 

Tháng 12 mùa đông năm Bính Dần 1506 nhà vua sai bọn Nguyễn Quang 

Mĩ, Binh bộ Thượng thư, Nguyễn Tinh, Lại khoa đô cấp sự trung, và 

Nguyễn Trọng Đạt, Giám sát ngự sử, Thi khảo quân và dân về môn chữ 

viết và tính toán ở sân điện Giảng Võ người ứng thi hơn 3 vạn… lấy bọn 

Nguyễn Tử Kỳ 1519 người trúng tuyển, trong số này trích lấy những người 

trội hơn được 144 người, thi khảo lại một lần nữa, lấy 25 người trúng tuyển 

cho sung vào Hoa Văn học  sinh, ngoài ra đều cho sung làm Lại dịch các 

Nha môn trong kinh và ngoài các đạo. 
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PHỤ LỤC 6: MỘT SỐ BÀI PHỎNG VẤN 

 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN 

1. GS.TS. K.T.H – Viện nghiên cứu văn hóa, Học viện Khoa học Xã hội Việt 

Nam 

2. GS. TS. H.V – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

3. PGS. TS. L.Q.Đ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

4. PGS.TS. Đ.K.T – Viện Hán Nôm 

5. PGS.TS. N.T.H – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

6. PGS.TS. N.V.G – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

7. TS.Đ.Đ.T – Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà 

Nội 

8. TS.N.H.P - Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà 

Nội 

9. TS. N.V.T – Khoa Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
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Bài phỏng vấn 1 

Người được phỏng vấn: GS.TS. K.T.H 

Nghề nghiệp: Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam 

Người thực hiện: Nguyễn Thành Nam 

Thời gian phỏng vấn: 14h00, ngày 15.01.2017 

Kính thưa Giáo sư, giáo sư có suy nghĩ như thế nào về nền giáo dục Việt 

Nam thời Lê Sơ?  

Thời Lê Sơ là thời kỳ phát triển của giáo dục khoa cử Nho học nước nhà. Lê 

Thánh Tông là người rất trọng dụng nhân tài. Ông cho lập Bia Tiến sĩ lần đầu tiên ở 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 82 tấm bia tiến sĩ được dựng vào thời Lê Sơ và thời 

Mạc, thời kỳ đỉnh cao nhất của nền giáo dục khoa cử Việt Nam, đây là biểu tượng 

tôn vinh truyền thống hiếu học, các bậc hiền tài của Việt Nam.  

Thưa giáo sư, hiện nay nghiên cứu về giáo dục phong kiến có nhiều cách để tiếp 

cận, với tư cách là một nhà nghiên cứu văn hóa, theo giáo sư chúng ta có thể nghiên 

cứu giáo dục (cụ thể là thời Lê Sơ) từ góc nhìn văn hóa hay không?   

Nghiên cứu về giáo dục của một triều đại phong kiến hoàn toàn có thể nhìn dưới 

góc độ văn hóa. Nghiên cứu về một triều đại phải có cái nhìn toàn cảnh, tổng hòa. Nếu 

nhìn giáo dục thì đơn giản chỉ có việc học và thi, nhưng nhìn một cách sâu sắc hơn, 

thời kỳ này ngoài sự phát triển của giáo dục và khoa cử, còn có thể tìm hiểu các cách 

thức tôn vinh người tài, vinh quy vái tổ, sự phát triển của văn học (văn học chữ Hán, 

chữ Nôm) hoặc sự phát triển của nghệ thuật (ca trù…). Có học giả đã định nghĩa văn 

hóa là cái gì mình quên đi hết nhưng mình nhớ lại gì đó. Do đó, nghiên cứu về giáo dục 

nhìn từ văn hóa có thể tìm hiểu những giá trị văn hóa nghệ thuật nảy sinh, hình thành từ 

chính nền giáo dục đó.  

Xin giáo sư cho biết giáo dục Việt Nam hiện nay có còn những ảnh hưởng 

nào của giáo dục phong kiến không? 

Nhiều chứ! Giáo dục là cả quá trình dạy và học. Xã hội Việt Nam từ trước đến nay 

đều coi trọng sự học. Thời xưa thì mục đích chính của nền giáo dục là đào tạo ra 

làm quan và muốn làm quan được thì phải qua quá trình học và thi. Thời nay đào 
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tạo cán bộ cũng thế. Quan niệm học làm quan của thời phong kiến xưa vẫn đúng 

trong xã hội ngày hôm nay. Họ vẫn làm việc cho nhà nước, hay công chức cũng 

phải chính là công bộc của dân. Thứ hai là xã hội bây giờ dù phát triển thế nào thì ở 

chúng ta vẫn ảnh hưởng của Nho giáo (dù đã mờ hơn, yếu dần) do tác động của nền 

kinh tế thị trường, nhưng về phía chính thống những đạo lý Nho giáo trong giáo dục 

vẫn được coi trọng. Những lễ thức lớn vẫn được tổ chức ở Văn Miếu – Quốc Tử 

Giám. Lối học tầm chương trích cú vẫn còn tồn tại ở nhiều cấp học của ta, cản trở 

cho phát triển nền giáo dục Việt Nam hiện đại hội nhập nhiều lắm.  

Giáo sư suy nghĩ thế nào về câu nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia 

trong xã hội hiện đại”? 

Tiến sĩ Thân Nhân Trung, một danh sĩ nổi tiếng thời ấy có viết: “Hiền tài quốc 

gia chi nguyên khí”. Thế hệ ngày nay, chắc nhiều người biết ông viết bài văn cho 

tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu. Theo tôi hiểu, hiền tài là nguyên khí của quốc gia, đấy 

chính là khát vọng của cả dân tộc. Nguyên khí chính là sức sống của mỗi quốc gia. 

Từ đó đến nay, dân ta đã luôn đề cao vai trò của người tài đối với đất nước, tri thức và 

người trí thức trong xã hội thì không bao giờ mất đi tầm quan trọng với bất cứ xã hội 

nào.  

Vâng, xin chân thành cảm ơn giáo sư! 
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Bài phỏng vấn 2 

Người được phỏng vấn: GS.TS. H.V 

Nghề nghiệp: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Người thực hiện: Nguyễn Thành Nam 

Thời gian phỏng vấn: 10h00, ngày 07.01.2017 

 

Kính thưa Giáo sư, triều Lê Sơ trong lịch sử dân tộc Việt Nam là một triều 

đại có nền giáo dục khoa cử Nho học phát triển. Hiện nay đã có rất nhiều công 

trình nghiên cứu về giáo dục khoa cử của triều đại này dưới nhiều góc độ khác 

nhau. Thưa giáo sư, với tư cách là một nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa lâu năm, theo 

giáo sư chúng ta có thể nghiên cứu nền giáo dục này từ góc nhìn văn hóa học hay 

không?   

Giáo dục chính là phương thức truyền đạt văn hóa. Một sản phẩm văn hóa 

được xã hội chấp nhận thường được trải qua các khâu cơ bản như sáng tạo, bảo 

quản, truyền đạt. Dưới góc độ văn hóa, có thể nghiên cứu giáo dục của một triều đại 

(như triều Lê Sơ) thông qua cách thức truyền đạt tri thức của triều đại như cái gì 

được truyền, cái gì cấm, cái gì không cấm…Thời Lê Sơ nhà nước cấm nhiều thứ 

như cấm tên kỵ húy, cấm con nhà ca hát hay con phạm nhân không được đi thi. 

Thời Lê Sơ chế độ quân chủ chuyên chế đỉnh cao, đặc biệt thời Lê Thánh Tông phát 

triển đồng đều mọi lĩnh vực của đời sống nhưng cái dở là tiếp thu Trung Quốc đậm 

đà, nhưng có chỗ lại phiến diện (như cái học không chú ý đến khoa học tự nhiên), 

đặc biệt là hạn chế tính phóng khoáng của nhân dân.  

Thưa Giáo sư mục đích học của triều Lê Sơ chính là học để làm quan. Xin 

giáo sư cho biết quan niệm này có còn ảnh hưởng trong nền giáo dục Việt Nam 

hiện đại không? 

Quan niệm học để làm quan ảnh hưởng nặng nề đến xã hội xưa như học làm 

quan để được đổi đời, để được xếp vào một thang bậc xã hội khác. Hiện nay việc 

trọng bằng cấp, quan niệm học để làm quan vẫn còn nhiều trong xã hội chúng ta. 

Mặt tiêu cực lớn nhất là “trọng danh không trọng thực”, đi học để có bằng cấp, để 
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làm nhiều mục đích khác nhau. Cái cốt lõi là phải học thực chất, học để làm nguời, 

để phát triển nhân cách. 

Thưa Giáo sư di sản văn hóa lớn nhất của nền giáo dục này để lại ngày hôm  

nay là những gì ạ? 

Có lẽ đó là những truyền thống giáo dục, như sự hiếu học, trọng người có 

học, trọng người hiền tài. Trí tuệ của người tài lúc nào cũng cần. Tuy nhiên, cần chú 

ý đến mặt cực đoan của nó là “thần thánh hóa” việc học, chỉ có người có học mới 

cầm quyền được thì không đúng. 

Thưa giáo sư có dấu tích nào chứng tỏ triều đại này quan tâm đến ứng xử 

thày – trò không ạ?  

Có thể tham khảo “47 điều giáo hóa” của thời Lê, trong đó quy định rõ người làm 

thày và làm trò phải thực hiện những gì. 

Thưa giáo sư khi thực hiện những đề tài liên quan đến văn hóa học, những người 

nghiên cứu hay sử dụng phương pháp điều tra xã hội học đặc biệt là bảng hỏi 

phỏng vấn. Vậy theo giáo sư khi thực hiện đề tài về ảnh hưởng của nền giáo dục 

phong kiến đến xã hội hiện đại có nên sử dụng phương pháp này không? 

Thực ra ảnh hưởng theo nghĩa truyền thống thì có. Nhưng đo hay lượng hóa sự ảnh 

hưởng thì không được, vì có người hiểu Nho giáo, có người lại không. Nhất là hỏi 

số đông về một triều đại thời xưa không phải ai cũng hiểu thấu đáo. Do đó, tính 

trung thực của số liệu là thấp.   

Vâng, xin chân thành cảm ơn giáo sư! 
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Bài phỏng vấn 3 

Người được phỏng vấn: PGS.TS. L.Q.Đ 

Nghề nghiệp: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Người thực hiện: Nguyễn Thành Nam 

Ngày phỏng vấn: 14h00, ngày 20.12.2016 

 

Thưa Thày, tiếp cận nghiên cứu giáo dục của một triều đại phong kiến từ góc 

nhìn văn hóa sẽ khác gì với nhìn từ góc độ giáo dục học, sử học?  

Nghiên cứu giáo dục từ góc nhìn văn hóa có nghĩa là phải thấy được mặt văn 

hóa của nền giáo dục đó. Hay đó chính là văn hóa giáo dục. Theo tôi các bộ phận 

của văn hóa giáo dục bao gồm có 5 bộ phận chính là hệ thống triết lý, quan điểm, 

chủ trương, đường lối giáo dục, các thể chế và thiết chế giáo dục, công nghệ giáo 

dục, nhân cách của chủ thể giáo dục (thày – trò) và các hệ thống ngoại hiện về vật 

chất hay tinh thần của nền giáo dục mang tính biểu tượng. Ngoài nghiên cứu các bộ 

phận (cấu trúc), ta cần quan tâm đến vai trò, ảnh hưởng của nền giáo dục đó trong 

một xã hội cụ thể như trao truyền, bảo tồn và phát triển văn hóa gồm cái đúng, cái 

tốt và cái đẹp, đào tạo, bồi dưỡng con người hình thành nhân cách hay đào tạo 

nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia dân tộc 

Có người cho rằng Nho giáo không được đi sâu nghiên cứu nên một loạt 

những vấn đề nó trầm tích lại hàng nghìn năm không giải quyết hết. Thưa thày, 

những tàn dư của nền khoa cử phong kiến xưa có ảnh hưởng như thế nào đến giáo 

dục Việt Nam hiện nay?  

Tư tưởng nào cũng có 2 mặt. Những phạm trù như hiếu, lễ, tín, nghĩa…theo 

quan điểm của Nho giáo cho đến hiện nay vẫn còn giá trị. Tuy nhiên cần tránh 

những tư tưởng giáo điều theo chủ nghĩa kinh nghiệm và bệnh khuôn sáo làm kìm 

hãm sự phát triển xã hội.  

Là một chuyên gia nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về văn hóa giáo dục, 

Thày đánh giá thế nào về chất lượng giáo dục hiện nay của chúng ta? 
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Giáo dục tự nó không tồn tại độc lập mà có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu 

tố khác đặc biệt là kinh tế, chính trị và văn hóa. Theo tôi, ở Việt Nam giáo dục gần 

đây có những bước tiến mới, nhưng mới chỉ phát triển ở số lượng nhiều hơn.  

 Để một nền giáo dục phát triển một cách bền vững, toàn diện và thật sự chất 

lượng, theo Thày chúng ta cần phải làm gì?  

Chúng ta cần xây dựng kế hoạch chiến lược phù hợp hơn với mục tiêu giáo 

dục, đổi mới phương thức giáo dục và đào tạo mới các nhà quản lý để có tính 

chuyên nghiệp hơn, có tầm nhìn, dám làm và dám chịu trách nhiệm hơn.  

Thày có thể gửi gắm điều gì đến việc học tập của các bạn trẻ hiện nay không 

ạ? 

Hiện nay, hiền tài phải được hướng tới lớp người trẻ tuổi bởi vì họ mới là lớp 

người có khả năng tiếp thu cái mới, sáng tạo, dựng xây đất nước. Khơi nguồn hiền 

tài từ lớp trẻ, đặc biệt là tuổi trẻ trí thức là con đường lâu dài và đúng đắn nhất. Do 

đó, những bạn trẻ phải không ngừng học tập và trau dồi đạo đức để tạo nên những 

thành công cho chính bản thân họ cũng như cho đất nước.  

Vâng, xin chân thành cảm ơn thày! 
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Bài phỏng vấn 4 

Người được phỏng vấn: PGS.TS. N.V.G 

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Viết văn – Báo chí, trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

Người thực hiện: Nguyễn Thành Nam 

Thời gian: 10h00, ngày 15.07.2016 

 

Xin chào ông! 

Trong những năm gần đây, tuy ngành giáo dục của đất nước rất được quan 

tâm và đầu tư, nhưng vẫn bộc lộ những khiếm khuyết nghiêm trọng. Theo ông 

những căn nguyên nào tạo nên những khiếm khuyết ấy?  

Theo tôi, trong giới trí thức, có lúc đã tạo nên những cuộc tranh luận lớn về 

vấn đề này. Có người cho rằng do chúng ta chưa tìm ra được một triết lý giáo thực 

sự làm điểm tựa để thay đổi căn bản và toàn diện nền giáo dục. Cũng có ý kiến cho 

rằng có những người cố tình duy trì một tình trạng giáo dục luẩn quẩn để dễ bề “đục 

nước béo cò”…Tôi nghĩ, ngoài việc tham chiếu lý thuyết và cách thức giáo dục của 

các nước tiên tiến, chúng ta cũng cần tham chiếu ngược về truyền thống giáo dục 

của nước ta từ xưa tới nay. Cả kinh nghiệm tốt lẫn thất bại đều là những bài học bổ 

ích cho chúng ta.  

Xin ông cho biết tại sao sinh viên hiện nay ở nhiều trường đại học vẫn giữ 

lối học vẹt, phải chăng lối học này đã có từ lâu trong lịch sử nước nhà?  

Theo tôi, điều dễ nhận thấy trước tiên của nền giáo dục phong kiến là đã tạo 

lập một cách học thuộc lòng chứ không theo cách học sáng tạo. Các nho sinh ban 

đầu học chữ. Học thuộc lòng tức là học theo điển mẫu, điển phạm trong nền văn hóa 

Trung Hoa. Nếu viết khác, nói khác những gì trong sách Trung Hoa đã có tức là sai. 

Cách học này chỉ giáo dục con người học theo cách thụ động, biến người học thành 

kẻ chỉ biết nghĩ theo, nói theo, chứ không nghĩ và nói bằng chủ kiến của mình. 

Trong nền giáo dục này, đại đa số các nho sinh đều thấm đẫm tinh thần học thụ 

động, máy móc này. Nó tạo ra những con người bắt chước chứ không tạo ra con 
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người sáng tạo. Sinh viên hiện nay có rất nhiều bạn trẻ còn thiếu sáng tạo trong việc 

học.  

Hiện nay vấn đề thi cứ luôn tạo ra những áp lực lớn cho các bạn trẻ. Theo 

ông mục đích của các bạn trẻ ngày nay là đi học để đi thi hay thực sự để tích lũy 

kiến thức?  

Chế độ học hành khoa cử phong kiến là coi mục đích của việc học cốt để đi 

thi, chứ không phải học do nhu cầu muốn được trang bị tri thức. Nỗi nhục lớn nhất 

của người đi học thờ xưa là thi trượt. Đã trượt, nếu là người có chí cũng không dễ 

dàng đầu hàng, quyết về nhà dùi mài kinh sử để đến khóa sau lại thi tiếp. Người bỏ 

cuộc tức là chấp nhận thất bại. Mà đã thất bại, không chỉ bản thân mình thất vọng ê 

chề, mà cả gia đình, dòng họ, làng xóm và vị hôn thê tương lai (hoặc người vợ) 

cũng cảm thấy tủi hổ vô cùng. Việc anh đi học, đi thi không còn là chuyện của cá 

nhân anh, mà là chuyện của cộng đồng rồi. Ngày nay, mặc dù áp lực thi cử đè nặng, 

việc đi thi vẫn là điều quan trọng, nhưng cũng rất nhiều bạn trẻ hiện nay học thật – 

học để tích lũy kiến thức.  

Một trong những mục tiêu lớn nhất của giáo dục xưa là học để làm quan. Theo 

nhận định của ông, cách giáo dục như vậy có ảnh hưởng gì đến văn hóa nước nhà 

không?  

Theo tôi cách giáo dục như vậy sẽ gây tác hại không nhỏ cho văn hóa nước 

nhà. Điều đáng bàn ở chỗ là, số người sau khi trở thành quan chức rồi thì hầu hết 

không theo đuổi con đường chữ nghĩa nữa, mà yên phận trở thành một ông quan 

đúng nghĩa. Từ đây, sách vở, tri thức đối với họ trở thành xa lạ dần. Thậm chí, trong 

những trường hợp tệ hại nhất, có người quay lại thù địch với sách vở, tri thức nói 

chung.  

Xin cảm ơn ông! 
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PHỤ LỤC 7: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT 

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

Để có cơ sở xem xét, đánh giá một cách khách quan thực trạng giáo dục Việt 

Nam hiện nay, kính đề nghị các Thầy/ cô, Anh/chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau bằng 

cách đánh dấu (x) vào ô có nội dung tương ứng. 

Ý kiến của Anh/chị sẽ là những thông tin rất có giá trị đối với công tác nghiên 

cứu của chúng tôi.. Chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Anh/chị! 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

Đề nghị Anh/chị cho biết một số thông tin về  cá nhân: 

a) Giới tính:      1. Nam            2. Nữ                              

b) Tuổi: ................................ 

c) Nghề nghiệp: ……………………………………… 

d) Nơi làm việc/ học tập hiện nay :………………………………… 

e) Trình độ: 

1. Trung học phổ thông  4. Khác……………………..  

2. Đại học     

3. Sau đại học     

 

II. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY 

1. Theo nhận định của anh (chị), mục tiêu lớn nhất của giáo dục đại học Việt Nam 

hiện nay là gì?  

a Để đào tạo nguồn nhân lực để làm việc  

b Để hoàn thiện nhân cách con người  

c Để nâng cao dân trí, khai sáng.  

2. Theo anh (chị) việc học tập của sinh viên hiện nay chủ yếu để làm gì? 

a.  để phục vụ 

thi cử 

□ b. để nâng cao 

hiểu biết 

□ c. để có kỹ năng làm 

việc thực tế 

□ 
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3. Theo anh (chị) quan niệm “học để làm quan” còn phù hợp  với xã hội Việt Nam 

hiện nay không? 

a.  phù hợp  □ b.  không phù hợp  □ 

4. Theo anh (chị) đối tượng được thụ hưởng nền giáo dục Việt Nam hiện đại là ai? 

a toàn thể mọi người dân  

b những người có địa vị trong xã hội  

c những người có khả năng kinh tế  

5. Anh (chị) thấy phương pháp giáo dục nào được sử dụng phổ biến trong giáo dục 

đại học ở Việt Nam hiện nay? 

a Phương pháp học truyền thống: thầy đọc – trò ghi  

b Phương pháp học hiện đại: thầy hướng dẫn – trò tự học  

c Đan xen cả 2 phương pháp này  

 

6. Anh (chị) nhận định như thế nào về nội dung giáo dục đại học ở Việt Nam hiện 

nay? 

a.  hàn lâm, nặng 

lý thuyết   

□ b. chú trọng đến tính 

thực hành, thực tiễn 

□ c. đổi mới, cập nhật với 

thế giới 

□ 

 

7. Theo anh (chị) truyền thống giáo dục phong kiến nào vẫn được coi là quan trọng 

trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay? 

a Tôn sư trọng đạo  

b Trọng danh hơn trọng thực  

c Đề cao kẻ sĩ trong xã hội  

 

8. Theo anh (chị) mối quan hệ và vị thế thầy và trò trong giáo dục đại học Việt Nam 

hiện nay phổ biến nhất là gì? 

a Đề cao vị thế của người thầy  

b Lấy người học làm trung tâm  
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c Lấy người học làm trung tâm nhưng vẫn đề cao vị thế của người thầy   

9. Hiện nay, mặt trái của nền kinh tế thị trường đang tác động đến giáo dục đại học 

Việt Nam. Theo anh (chị) vấn nạn xảy ra phổ biến nhất trong giáo dục đại học Việt 

Nam hiện nay là gì?  

a Bệnh thành tích  

b Tham nhũng, đút lót trong giáo dục  

c Tình trạng gian lận trong thi cử  

 

10. Theo anh (chị) những tàn dư của nền khoa cử phong kiến xưa có ảnh hưởng như 

thế nào đến giáo dục đại học Việt Nam hiện nay?  

a.  không ảnh 

hưởng gì  

□ b. có ảnh hưởng  □ c. ảnh hưởng sâu sắc  □ 

  

Xin cảm ơn các Thầy/ cô và các anh/ chị!  

 

 

 

 

 

 

 


