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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Ngày nay, cùng với xu thế phát triển tất yếu trên thế giới là hội nhập
kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, Việt Nam cũng đã tham gia tích cực vào
nhiều tổ chức quốc tế, đặc biệt là đã ra nhập vào tổ chức thƣơng mại thế giới
(WTO), đẩy mạnh kinh tế phát triển, mở rộng giao lƣu văn hóa với nhiều
nƣớc trên thế giới, làm cho nhiều quốc gia biết đến và mong muốn mở rộng
giao lƣu, hợp tác với Việt Nam. Trong tình hình đó đòi hỏi pháp luật Việt
Nam cũng phải điều chỉnh, hoàn thiện hơn để đảm bảo cho các hoạt động
thƣơng mại quốc tế giữa Việt Nam và các nƣớc trên thế giới ngày càng thuận
lợi đồng thời cũng phải phù hợp với bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt
Nam. Vì thế, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nƣớc Pháp quyền Xã
hội chủ nghĩa là một nội dung vô cùng quan trọng đã đƣợc thể hiện qua các
nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam và nó trở thành mục tiêu của toàn
Đảng và nhân dân ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định: “Nhà
nƣớc ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà
nƣớc Pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Quyền lực Nhà nƣớc là thống nhất,
có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nƣớc trong viêc thực hiện
các quyền lập pháp, hành pháp, tƣ pháp. Nhà nƣớc quản lý xã hội bằng pháp
luật”[9,131-132].
Tƣ tƣởng về Nhà nƣớc pháp quyền đã có từ rất lâu trong thời cổ đại ở
cả các phƣơng Đông và phƣơng Tây và đã đƣợc hiện thực hóa ở nhiều nƣớc
phƣơng Tây. Tuy nhiên, đó là mô hình Nhà nƣớc Pháp quyền Tƣ sản với
nguyên tắc chủ yếu là phân quyền giữa các bộ phận quyền lực nhà nƣớc.
Trong khi đó, mô hình Nhà nƣớc Pháp quyền mà chúng ta xây dựng là mô
hình Nhà nƣớc Pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì thế việc phải tham khảo thêm

4

các tƣ tƣởng về Nhà nƣớc và pháp luật để hoàn thiện thêm lý luận về mô hình
này đang đƣợc đặt ra một cách cấp thiết. Học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử
là một học thuyết chính trị - xã hội của Trung Quốc thời cổ đại. Với tƣ tƣởng
đề cao pháp luật, dùng pháp luật là công cụ quan trọng nhất để cai trị xã hội
đã mang lại hiệu quả to lớn cho đất nƣớc Trung Hoa trong thời kì loạn lạc,
giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất đƣợc Trung Quốc sau nhiều năm chia cắt,
bình ổn xã hội trong một giai đoạn dài. Tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử
không chỉ có giá trị trong giai đoạn lịch sử đó mà những nội dung tƣ tƣởng
của nó cũng để lại nhiều ý nghĩa cho các quốc gia phƣơng Đông trong quá
khứ và cho đến hiện nay.
Xuất phát từ những lý do trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tư
tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng Nhà
nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
Xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai
đoạn hiện nay đang đặt ra những vấn đề cấp thiết phải có những giải pháp
thích hợp trong việc quản lý xã hội bằng pháp luật, thu hút sự quan tâm của
nhiều nhà nghiên cứu lý luận. Có thể chia các công trình nghiên cứu liên quan
tới đề tài luận văn thành hai mảng cơ bản sau:
+ Những nghiên cứu về tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử
Giáo sƣ Phan Ngọc là ngƣời đã dịch và chú giải tác phẩm Hàn Phi Tử
từ những năm 90 của thế kỉ trƣớc từ đó ông đã có nhận định về tác phẩm của
Hàn Phi Tử nhƣ sau: “đọc tác phẩm Hàn Phi Tử cách đây 2300 năm, nhƣng ai
cũng giật mình về tính thời sự của nó. Ta có cảm tƣởng tác giả là ngƣời hiện
nay, nói bằng ngôn ngữ và cách lý luận hôm nay, không chỉ ở Trung Hoa mà
còn ở cả thế giới, trong đó có Việt Nam”[29,15]. Ông có những đánh giá rất
cao về giá trị của tác phẩm Hàn Phi Tử. Trong lời giới thiệu về tác phẩm Hàn
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Phi Tử, tác giả đã giới thiệu một cách tổng quan về thân thế, sự nghiệp và tƣ
tƣởng của Hàn Phi Tử. Những nội dung tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử về Pháp,
Thuật, Thế đƣợc ông giới thiệu cùng với việc phân tích những ảnh hƣởng của
phái Nho giáo và Đạo giáo đã ảnh hƣởng tới tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử nhƣ thế
nào? Ông nhận định về Hàn Phi Tử: “ông là con ngƣời duy nhất của Trung
Quốc thực hiện đƣợc một sự tổng hợp ba học thuyết Nho, Lão, Pháp, ở đó
Nho là tài liệu xây dựng, Pháp là cái bản thiết kế, nhƣng Lão mới là kỹ thuật
thi công của cái ngôi nhà độc đáo”[29,17]. Tác phẩm Hàn Phi Tử của dịch giả
Phan Ngọc mang tính văn học nhiều hơn là triết học nhƣng thông qua việc
dịch thuật tác giả đã mang đến cho các độc giả những cái nhìn khách quan,
cũng nhờ việc dịch tác phẩm mà có nhiều bài, các công trình nghiên cứu viết
về Hàn Phi Tử đã ra đời.
“Hàn Phi Tử” của tác giả Nguyễn Hiến Lê và Giản Chi là một tác
phẩm đi vào phân tích tƣơng đối chi tiết về tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử, với
phần đầu là nghiên cứu và phần sau là trích dịch, thông qua việc phân tích
tình hình xã hội Trung Hoa cổ đại lúc bấy giờ vào thời Xuân Thu – Chiến
Quốc, tác giả đã phân tích về các nhà tƣ tƣởng pháp gia trƣớc Hàn Phi Tử, là
những tiền đề cho tƣ tƣởng Pháp trị của Hàn Phi Tử ra đời. Trên cơ sở lý giải
các vấn đề về tình hình kinh tế chính trị, các tác giả đi vào phân tích tƣ tƣởng
Hàn Phi Tử về các mặt nhƣ quan niệm về thế giới, sự vận động phát triển của
lịch sử xã hội cũng nhƣ con ngƣời, về “pháp”, “thế”, “thuật”. Trong phần thứ
hai, tác giả đi vào dịch thuật một số chƣơng mà theo các tác giả nhận định đó
mới chính là tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử.
Tác phẩm “Tư tưởng pháp trị của pháp gia với sự nghiệp xây dựng nhà
nước pháp quyền Việt Nam” của các tác giả Doãn Chính và Nguyễn Văn
Trịnh (Nxb. Chính trị Quốc gia, 2007) đã nêu lên cơ sở xã hội và những điều
kiện hình thành tƣ tƣởng pháp trị của pháp gia, khái quát những nội dung tƣ
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tƣởng pháp trị của của pháp gia về Pháp – Thuật – Thế trong tƣ tƣởng pháp trị
của Hàn Phi Tử, đƣa ra những đánh giá về những giá trị cũng nhƣ những hạn
chế trong các tƣ tƣởng đó. Các tác giả đi vào phân tích những ảnh hƣởng của
tƣ tƣởng pháp trị đối với lịch sử Việt Nam qua các triều đại phong kiến đồng
thời phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình xây
dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay và những
bài học lịch sử.
“Tư tưởng Hàn Phi” (2003), luận án tiến sĩ triết học của Vũ Kim
Dung, ngay từ cái tên đã cho chúng ta thấy đƣợc nội dung nghiên cứu của tác
giả về toàn bộ tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử. Luận án phân tích tƣ tƣởng Hàn Phi
Tử trong hai phƣơng diện về chính trị và triết học. Tác giả phân tích những
tiền đề về kinh tế xã hội cho sự hình thành trong tƣ tƣởng của ông trong đó
đặc biệt tác giả nhấn mạnh đến vai trò của nền kinh tế xã hội thời Xuân Thu –
Chiến Quốc, theo tác giả thì đây là thời kì tan rã của chế độ lãnh chúa chuyển
sang chế độ phong kiến sơ kì, ảnh hƣởng của thời kì này đã tạo nên tƣ tƣởng
của Hàn Phi Tử. Về tƣ tƣởng tác giả đi phân tích tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử
trong mối liên hệ và sự tiếp thu, kế thừa các tƣ tƣởng của trƣờng phái Nho gia
(kế thừa thuyết tính ác của Tuân Tử) và Đạo gia (kế thừa quan niệm về “Đạo”
và “vô vi” của Lão Tử) và tƣ tƣởng của các nhà pháp gia trƣớc đó nhƣ Thận
Đáo, Thân Bất Hại, Thƣơng Ƣởng. Thông qua việc nghiên cứu về tƣ tƣởng
của Hàn Phi Tử tác giả chỉ ra đƣợc những ảnh hƣởng của tƣ tƣởng Hàn Phi
Tử trong lịch sử và nhận thấy những tƣ tƣởng ấy vẫn còn rất nhiều ý nghĩa đối
với xã hội hiện đại.
Luận án tiến sĩ của Trƣơng Văn Huyền (2013), với đề tài “Tư tưởng
chính trị của Hàn Phi Tử”, tác giả đã đi nghiên cứu về tƣ tƣởng Hàn Phi Tử
dƣới góc độ chính trị. Tác giả phân tích những bối cảnh xã hội lúc bấy giờ và
những tiền đề cơ sở lí luận đã hình thành nên tƣ tƣởng Hàn Phi Tử. Trong tƣ
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tƣởng của Hàn Phi Tử tác giả quan tâm tới tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử trong
tính tất yếu phải thay đổi phƣơng thức cai trị trong đó việc kết hợp giữa ba tƣ
tƣởng về Pháp – Thuật – Thế đƣợc xem là tƣ tƣởng quan trọng của Hàn Phi
Tử nó đã đƣa tƣ tƣởng Pháp gia lên ngang hàng với những tƣ tƣởng lúc bấy
giờ. Tác giả cũng đặc biệt quan tâm tới con ngƣời chính trị trong quan điểm
của Hàn Phi Tử với những cấp độ nghiên cứu về “vua”, “bầy tôi” và “ngƣời
dân”. Cùng với đó là đi đến những đánh giá về những giá trị và những hạn
chế trong tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử.
Tác giả Đỗ Đức Minh với bài viết “Hàn Phi Tử - người sáng lập học
thuyết pháp trị Trung Hoa cổ đại” (Tạp chí luật học số 3, 2010). Nguyễn Thị
Kim Bình, “Tư tưởng trị nước của Pháp gia và vai trò của nó trong lịch sử”
(Tạp chí khoa học công nghệ, đại học Đà Nẵng, số 3, 2008). Nguyễn Hữu
Phƣớc, “Bốn nguyên tắc dùng pháp của trường phái pháp gia và ý nghĩa hiện
thời của nó” (Tạp chí triết học số 3, 2015). Các tác giả đều đi nghiên cứu về
lịch sử hình thành của pháp gia và thống nhất quan điểm Hàn Phi Tử là ngƣời
tập đại thành tƣ tƣởng pháp gia. Đi vào phân tích những tƣ tƣởng pháp trị của
ông về Pháp – Thuật – Thế, đánh giá những hạn chế cũng nhƣ những giá trị
trong tƣ tƣởng của ông những đóng góp của tƣ tƣởng pháp trị của ông có giá
trị to lớn trong quá trình phát triển của Trung Quốc cũng nhƣ có những giá trị
gợi mở trong việc xây dựng hệ thống pháp luật ở nƣớc ta hiện nay.
+ Những nghiên cứu về nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay:
Nguyễn Văn Mạnh, “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam – lý luận và thực tiễn” (Nxb. Chính trị Quốc gia, 2010). Đây là cuốn
sách chuyên khảo gồm hai phần, trong phần cơ sở lí luận về nhà nƣớc pháp
quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tác giả có đi phân tích làm rõ cơ sở hình
thành và những quan điểm tƣ tƣởng về nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa
ở nƣớc ta. Tiếp đó tác giả đƣa ra những đặc trƣng cơ bản về nhà nƣớc pháp
8

quyền xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay. Trong phần thứ hai,
tác giả chỉ ra những thành tựu và những hạn chế trong việc xây dựng nhà nƣớc
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta đồng thời đƣa ra các giải pháp để đẩy
mạnh việc xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn
hiện nay. Trong đó vấn đề phát huy dân chủ trong nhà nƣớc pháp quyền và xây
dựng nền kinh tế thị trƣờng cũng là một trong những giải pháp căn bản.
Nguyễn Trọng Thóc với “Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do
dân, vì dân” (Nxb. Chính trị Quốc gia, 2005), Đoàn Trọng Tuyến với “Cải
cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam”, (Nxb Tƣ pháp, 2007)... đây là những công trình nêu lên
những nội dung lý luận và thực tiễn quan trọng trong quá trình xây dựng nhà
nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các tác giả đã tổng hợp
những kiến thức cơ bản về nhà nƣớc pháp quyền, về nền hành chính trên cơ
sở học thuyết Mác Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, phân tích thực trạng của nền
hành chính nƣớc ta và đƣa ra một số kiến nghị phục vụ cho việc xây dựng nhà
nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Ngoài ra, có thể kể đến các bài viết: “Một số vấn đề lí luận về nhà nước
pháp quyền và giá trị tham khảo đối với Việt Nam” của Hoàng Văn Nghĩa (Tạp
chí lý luận chính trị, số 2, 2014), “Khái niệm nhà nước pháp quyền từ cách tiếp
cận triết học” của Nguyễn Thúy Vân (Tạp chí triết học số 9, 2013), bài viết của
Trần Ngọc Đƣờng “Cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam” (Tạp chí cộng sản, số 5, 2005), “Nâng cao tính pháp
quyền của nhà nước vì mục tiêu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” của Nguyễn Nhƣ
Phát, Phạm Hữu Nghị (Tạp chí nhà nƣớc và pháp luật số 4, 2010)...
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đi nghiên cứu về nhà nƣớc
pháp quyền và nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay và
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về tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử và ý nghĩa lịch sử của tƣ tƣởng Hàn Phi
Tử, các công trình đã thu đƣợc những kết quả nhất định. Những kết quả này là
nguồn tài liệu có giá trị trong việc triển khai nội dung nghiên cứu của luận
văn. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử và ý nghĩa
của nó đối với việc xây dựng Nhà nƣớc Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam hiện nay thì chƣa có nhiều công trình nghiên cứu nó từ cách tiếp cận
triết học. Đây là hƣớng luận văn hƣớng tới để nghiên cứu.
3. Mục đích nghiên cứu của luận văn
Mục đích: Luận văn hệ thống hóa những nội dung cơ bản tƣ tƣởng
pháp trị của Hàn Phi Tử, từ đó chỉ ra ý nghĩa của tƣ tƣởng này đối với xây
dựng Nhà nƣớc Pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.
Nhiệm vụ:
- Phân tích những tiền đề, điều kiện dẫn đến sự ra đời tƣ tƣởng pháp trị
của Hàn Phi Tử.
- Phân tích những nội dung cơ bản tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử.
- Chỉ ra những ý nghĩa tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử đối với việc
xây dựng Nhà nƣớc Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là tƣ tƣởng
pháp trị của Hàn Phi Tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng Nhà nƣớc
Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
Phạm vi nghiên cứu: tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử qua tác phẩm
“Hàn Phi Tử” do Phan Ngọc dịch.
5. Cơ sở lí luận và phƣơng pháp nghiên cứu
Cơ sở lí luận: Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa MácLênin, tƣ tƣởng của Hồ Chí Minh cùng với quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc
Việt Nam về vấn đề Nhà nƣớc Pháp quyền.
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Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phƣơng luận của chủ
nghĩa Mác – Lênin nhƣ phƣơng pháp khái quát hóa, phƣơng pháp logic – lịch
sử, phƣơng pháp phân tích, tổng hợp... nhằm đạt hiệu quả trong quá trình
nghiên cứu đề tài này.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
Những kết quả đạt đƣợc trong luận văn là sự bổ sung cho quá trình
nghiên cứu về lịch sử tƣ tƣởng của trƣờng phái pháp gia ở Trung Quốc thời
kỳ cổ đại, đặc biệt là tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử
Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo khi nghiên cứu triết
học và các ngành khoa học khác trong phạm vi có liên quan tới đề tài.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
luận văn gồm 2 chƣơng, 5 tiết.
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PHẦN NỘI DUNG
CHƢƠNG 1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ CHO SỰ RA ĐỜI TƢ
TƢỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ
BẢN CỦA NÓ
1.1. Điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của tƣ tƣởng pháp trị Hàn Phi Tử
1.1.1. Bối cảnh lịch sử, xã hộidẫn đến sự ra đời tư tưởng pháp trị của
Hàn Phi Tử
Lịch sử Trung Quốc thời Xuân Thu – Chiến Quốc với bối cảnh kinh tế
và xã hội trong thời kì này đã có những tác động tới sự phát triển của các tƣ
tƣởng pháp trị trong việc trị quốc “biến động cơ sở kinh tế và sự phát triển
của đấu tranh giai cấp ở thời kì Xuân Thu khiến chế độ pháp luật nảy sinh
những biến đổi lớn lao, pháp chế thời nô lệ dần dần bị thay thế bởi pháp chế
phong kiến, trong đó lấy việc bảo hộ chế độ tƣ hữu phong kiến làm trung
tâm”[4,87]. Kinh tế và đời sống vật chất của xã hội phát triển chính là nhân tố
quyết định cơ bản nhất của pháp luật và hình thành những tƣ tƣởng pháp luật
đầu tiên của Trung Quốc thời kì cổ đại. Trong đó có sự ra đời của tƣ tƣởng
Hàn Phi Tử gắn liền với sự phát triển của xã hội Trung Quốc thời kì cổ đại
với những biến đổi về các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội đã tác động
không nhỏ tới sự hình thành tƣ tƣởng của ông.
Về kinh tế: Việc phát hiện ra sắt và sử dụng sắt chính là một trong
những phát kiến thúc đẩy nền kinh tế thời kì này phát triển lên một tầm cao
mới. Theo các nhà khảo cổ học việc sử dụng đồ sắt đã đƣợc sử dụng tƣơng
đối phổ biến ở Trung Quốc trong thời kì Xuân Thu – Chiến Quốc “Theo các
sử gia thì thời tịch cổ nhất nói về kỹ thuật nấu sắt viết vào năm 513 Tr. CN,
mà theo những cuộc khai quật gần đây thì những đồ bằng gang xuất hiện vào
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khoảng đầu thế kỉ thứ V Tr. CN. Vậy có thể nói rằng thời đại đồ sắt của
Trung Hoa bắt đầu vào khoảng 500 năm trƣớc tây lịch, mà kĩ thuật nấu sắt ở
Trung Hoa có trƣớc phƣơng Tây non 1.600 năm”[14,92]. Đồ sắt đã đƣợc phát
hiện và sử dụng khá phổ biến, tạo điều kiện cho kĩ thuật canh tác phát triển.
Sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất, có nhiều công cụ bằng sắt đã ra
đời nhƣ: lƣỡi cày, cuốc, búa, liềm và một số khuôn đúc bằng sắt sử dụng
trong các ngành nghề khác nhau giúp tăng năng xuất, đời sống ngƣời dân
đƣợc cải thiện. Tình hình kinh tế phát triển đã dẫn tới những thay đổi trong
kết cấu giai cấp xã hội đặc biệt là những biến động về hình thức sở hữu ruộng
đất. “Nhờ lƣỡi cày bằng sắt, nhờ biết dùng bò để kéo cày, mà cày sâu hơn,
nhanh hơn, đỡ tốn sức hơn. Ngƣời ta lại biết bỏ phân, làm hai mùa, đào kinh
dẫn nƣớc. Nƣớc chƣ hầu nào cũng muốn phú cƣờng để thôn tính các nƣớc bên
cạnh, mà muốn phú cƣờng thì trƣớc tiên phải khuếch trƣơng canh nông, nghĩa
là phải vừa cải tiến phƣơng pháp canh tác vừa khuyến khích khai phá đất đai
mới, vừa thay đổi cách đánh thuế”[16,11]. Việc chia đất cho dân cày (chế độ
tỉnh điền), trong giai đoạn đầu khi đất còn rộng, dân còn thƣa thì ngƣời dân
vẫn còn ít nhiều thu đƣợc lợi cho mình nhƣng ngƣời dân làm dƣới chế độ này
ngày ngày vất vả vì phải phục vụ cho các lãnh chúa, không đƣợc tự do canh
tác, mất mùa, chiến tranh sảy ra liên miên khiến họ không đủ ăn, đủ mặc.
Thƣơng Ƣởng với tân pháp bỏ chế độ tỉnh điền thay vào đó là khuyến khích
ngƣời dân khai hoang đất đai, mở rộng diện tích làm cho kinh tế phát triển.
Việc khai hoang đất đai, mở rộng diện tích đất canh tác, thực hiện thâm canh
tăng năng xuất làm cho sản lƣợng nông nghiệp ngày càng tăng lên nhanh
chóng ngƣời dân đã có thể tích trữ sản phẩm do mình làm ra. Kéo theo đó là
các ngành thủ công nghiệp phát triển hơn trƣớc xuất hiện thêm nhiều ngành
nghề mới nhƣ nghề luyện sắt, nghề sơn, nghề muối, ở một số nƣớc chƣ hầu đã
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đặt ra các chức quan cai quản chuyên quản lí về sắt và muối. Nhờ sự xuất hiện
các công cụ bằng sắt nghề mộc cũng đã phát triển nhanh chóng việc đóng tàu
thuyền dễ dàng hơn, việc đi lại trên sông, trên biển thuận lợi. Ngƣời dân có
thể trao đổi hàng hóa giữa các vùng miền dễ dàng, các loại nông sản, hải sản,
chăn nuôi thủ công nghiệp. Bên cạnh đó, các công trình thủy lợi trong thời kì
này cũng đƣợc coi trọng, nhiều công trình thủy lợi đƣợc xây dựng để ngăn
nƣớc lũ, tích trữ nƣớc cho việc tƣới tiêu bên cạnh đó nó còn đóng vai trò quan
trọng trong việc giao thông vận tải nối liền các tỉnh thành với nhau thuận tiện
cho ngƣời dân đi lại buôn bán.
Trong giai đoạn này xuất hiện các nhà buôn có số vốn lớn đã đầu cơ,
tích trữ lũng loạn thị trƣờng. Tiền tệ phát triển đƣợc sử dụng rộng rãi để trao
đổi hàng hóa, đóng thuế và cho vay lấy lãi, phân công lao động và chuyên
môn hóa sản xuất ngày càng cao. Từ những biến động mạnh mẽ của nền kinh
tế thì các tầng lớp trong xã hội cũng có những sự thay đổi, sự phân hóa giai
cấp ngày càng rõ rệt hơn, trong giai đoạn này tầng lớp thƣơng nhân có tiền đã
có thể thuê nhiều lao động làm việc, họ trở nên nhàn rỗi, có nhiều thời gian
hơn từ đó họ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề chính trị, biết lợi dụng chính
trị để tạo ra những lợi ích cho công việc buôn bán của mình.
Về chính trị - xã hội: Đời nhà Chu chia làm hai thời kì, giai đoạn đầu
mới hình thành đóng đô ở đất Phong, đất Cảo thuộc về phía tây nên gọi là Tây
Chu(1134-770 tr. CN). Tới thời Chu Bình Vƣơng rợ Hiểm Doãn và rợ
Khuyển Nhung uy hiếp phải rời đô sang Lạc Dƣơng ở phƣơng Đông nên gọi
là Đông Chu (770-221). Sau khi rời đô sang phía Đông thì nhà Chu dần suy
yếu, quyền lực của lãnh chúa phong kiến bị lung lay. Mệnh lệnh thiên tử nhà
Chu không còn đƣợc tuân thủ, trật tự lễ nghĩa kỉ cƣơng trong xã hội bấy giờ bị
đảo lộn, đạo đức suy đồi. Cạnh tranh giữa các thế lực cát cứ đẩy xã hội Trung
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Hoa cổ đại vào tình trạng chiến tranh liên miên. Tình hình xã hội ngày càng
hỗn loạn, nhà Chu đã đi vào con đƣờng suy tàn, những mâu thuẫn nội bộ trở
nên gay gắt, chế độ tông pháp và trật tự của nhà Chu không còn đƣợc duy trì.
Nhƣ vậy, trong thời kì này ở mỗi nƣớc chƣ hầu cũng đã có những tƣ tƣởng
đƣờng lối cai trị thức thời, cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội đã hình
thành nên nhu cầu tách mình ra khỏi nhà Chu, thành lập cho mình một quốc
gia độc lập, riêng rẽ. “Xã hội Trung Hoa cuối thời Xuân Thu diễn ra sự rối
loạn về quan hệ đẳng cấp và danh phận, quan hệ tông pháp. Tình trạng tôi giết
vua, cha con tranh giành quyền lợi với nhau, anh em mâu thuẫn nhau là
thƣờng thấy. Nƣớc Lỗ thời Xuân Thu có trên 30 vụ thí quân. Nếu tính đến cả
nƣớc khác thi có đến trên 300 vụ” [37,19]. Ở đầu thời kì Xuân Thu một số
nhà tƣ tƣởng vẫn coi trọng đƣờng lối chính trị nhân nghĩa nhƣ chủ trƣơng
dùng nhân nghĩa để cai trị dân nhƣ tƣ tƣởng về “nhân - lễ - chính danh” của
Khổng Tử, trong thời đại của ông khi mà chế độ tông pháp nhà Chu đã suy
tàn, ông đƣa ra giải pháp đó là cải thiện chế độ phong kiến nhà Chu, giáo dục
đạo đức con ngƣời. “Giải pháp của Khổng Tử đối với việc cai trị để ổn định
xã hội xuất phát từ chủ trƣơng tòng Chu đến thuyết chính danh và sau cùng là
chính sách nhân trị” [37,24]. Khác với tƣ tƣởng “tòng Chu” của Khổng Tử thì
Mặc Tử phê phán chủ trƣơng về nhân nghĩa của Khổng tử vì ông cho rằng ở
đó vẫn có sự phân biệt giữa con ngƣời với nhau, ông chủ trƣơng về thuyết
“kiêm ái”, mọi ngƣời trong xã hội ai cũng phải yêu thƣơng nhau, xã hội
không còn chiến tranh, cƣớp bóc. Hay tƣ tƣởng của Lão tử về “đạo”, “vô vi”
khi hƣớng con ngƣời trở về với một xã hội xƣa cũ, thuận theo thiên nhiên mà
hành động, một xã hội không có chiến tranh. Với quốc gia lý tƣởng của ông là
một nƣớc nhỏ, ít dân cuộc sống tự cung, tự cấp nhƣ thế thì sẽ không còn tình
trạng hỗn loạn nữa. Nhƣng những tƣ tƣởng ấy của các ông khi tồn tại trong
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thời kì Chiến Quốc, xã hội trở nên bất ổn, nó không còn phù hợp nữa. Cả
cuộc đời của mình Khổng Tử đi tìm một vị vua đạo đức xứng đáng với
Nghêu, Thuấn mang đức độ mà lập lại hòa bình thịnh vƣợng cho ngƣời dân
nhƣng với tƣ tƣởng bảo thủ của mình ông không thể nào tìm cho mình đƣợc
một ông vua xứng đáng để đến cuối đời phải thốt lên rằng “chim phƣợng
hoàng không bay đến, sông Hoàng Hà không xuất hiện đồ thƣ, một đời ta thế
là hết”[43,286] còn Mặc Tử, Lão Tử thì khuyến khích con ngƣời đem tình yêu
thƣơng và lối sống “vô vi” vào trong hiện thực nhƣng chƣa có ai thành công,
nâng cao đƣợc chất lƣợng cuộc sống của nhân dân đƣợc bằng những chính
sách thực tiễn của các nhà tƣ tƣởng pháp gia nhƣ Quản Trọng làm cho nƣớc
Tề trở nên vững mạnh nhờ vào việc phát triển công thƣơng nghiệp, coi trọng
việc lập pháp và hành pháp, phát triển quân đội khiến cho Khổng Tử cũng
phải tới hai lần ca ngợi công lao, nhƣ Thƣơng Ƣởng làm cho nƣớc Tần cải
cách pháp luật, phát triển kinh tế làm cho nƣớc Tần từ một quốc gia yếm thế
trở nên mạnh mẽ có thể thôn tính, mở rộng đất đai khiến cho các nƣớc khác
phải cúi đầu run sợ, nhờ tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử mà đã giúp cho
Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa sau khoảng thời gian dài chia cắt, bỏ
qua những hạn chế trong việc vận dụng quá triết để tƣ tƣởng pháp trị của Hàn
Phi Tử chúng ta nhìn vào cái đích mà Tần Thủy Hoàng đã đạt đƣợc đó thống
nhất quốc gia, thì nếu không dùng pháp trị mà vận dụng tình yêu, kêu gọi các
nƣớc ngừng chiến kí kết hiệp định hòa bình để thống nhất đất nƣớc thì có thể
có đƣợc Trung Quốc nhƣ ngày hôm nay hay đó chỉ là chính sách cải lƣơng thì
đến bao giờ mới có một Trung Quốc thống nhất. Nhƣ vậy, việc Hàn Phi Tử
chối bỏ tƣ tƣởng Nho gia để hƣớng tới cánh cửa pháp gia đó chính là một
bƣớc ngoặt lớn thay đổi cục diện của lịch sử.
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1.1.2. Tiền đề tư tưởng cho sự ra đời tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử
Hàn Phi Tử là một tƣ tƣởng lớn của phái pháp gia, tuy ông không phải
là ngƣời sáng lập ra trƣờng phái pháp gia nhƣng lại là ngƣời có công tổng hợp
và hoàn thiện những lý luận của trƣờng phái này. Để nghiên cứu về ông một
cách sâu sắc hơn nữa thì chúng ta cũng cần đi tìm hiểu thêm về những tiền đề
tƣ tƣởng của các nhà tƣ tƣởng trƣớc đó đã có những ảnh hƣởng tích cực tới
việc hình thành tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử.
Quản Trọng(? – 645 tr. CN) tên là Di Ngô, ngƣời đất Dĩnh Thƣợng,
nƣớc Tề, cho tới nay ngƣời ta không biết ông sinh vào năm nào chỉ biết ông
xuất thân trong tầng lớp bình dân, sau này làm tƣớng quốc cho vua Tề Hoàn
Công tới năm 645 tr. CN thì mất. Cùng với những tƣ tƣởng pháp trị của mình
ông đã xây dựng nƣớc Tề trở nên vững mạnh. Tƣ tƣởng của ông đƣợc ghi lại
trong bộ Quản Tử với những nội dung về việc ban hành luật pháp và những
vấn đề cho việc trị quốc.
Theo ông thì việc lập pháp là do nhà vua quyết định, nhƣng việc lập
pháp cũng phải lấy tình ngƣời và phép trời để làm tiêu chuẩn. Luật pháp cần
phải ban bố công khai, rõ ràng, ít thay đổi. Trƣớc pháp luật theo ông tất cả
mọi ngƣời đều giống nhau, không phân biệt thứ bậc, ai làm sai đều phải chịu
tội trƣớc pháp luật.
Ông đề cao vai trò của ngƣời dân trong việc trị quốc, tạo mọi điều kiện
cho ngƣời dân phát triển tự do kinh doanh, mở rộng thƣơng nghiệp, coi việc
ngƣời dân làm giàu cho mình cũng chính là làm giàu cho đất nƣớc. Không
những thế trong việc trị nƣớc ông còn tiến cử những ngƣời có tài năng không
coi trọng xuất thân, miễn là có tài ra giúp nƣớc thì đều đƣợc trọng dụng. Ông
là ngƣời coi trọng việc phát triển kinh tế của đất nƣớc “coi phú quốc binh
cƣờng”, chính là mục đích trị quốc của mình, ông coi trọng công thƣơng
nghiệp ngang với việc phát triển nông nghiệp đƣơng thời. Xây dựng quân đội
lớn mạnh với chính sách “ngụ binh ƣ nông”.
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Trong việc trị nƣớc ông có rất nhiều tƣ tƣởng tiến bộ, có thể coi ông
chính là ngƣời khởi nguồn của trƣờng phái pháp gia mà sau này chúng cũng
đã góp phần xây dựng nên không chỉ một nƣớc Tề vững mạnh còn là bài học
cho các nhà tƣ tƣởng pháp gia sau này “cho nên chúng ta có thể coi ông là
thủy tổ của Pháp gia mà cũng là chiếc cầu nối Nho gia với Pháp gia, biết dung
hòa thực tế với lý tƣởng, trọng kinh tế, võ bị mà cũng biết lễ nghĩa, nhân
tín”[16,45].
Tử Sản (? – 523 tr. CN) tên thật là Công Tôn Kiều, là một quý tộc của
nƣớc Trịnh, ông cầm quyền nƣớc Trịnh từ năm 544 tr. CN tới năm 523 tr. CN
thì mất. Tử Sản là ngƣời có lòng ái quốc và ông có chủ trƣơng không dùng võ
lực mà dùng ngoại giao để xây dựng đất nƣớc.
Là ngƣời có tƣ tƣởng duy vật khi ông phản đối những việc mê tín dị
đoan trong nhân dân, xem trọng con ngƣời, yêu thƣơng nhân dân. Trong việc
trị nƣớc, theo ông thì luật pháp cần đƣợc áp dụng và phổ biến rộng rãi cho tất
cả mọi ngƣời biết đến, khi đƣa ra luật lệ mới thì ngƣời dân cũng có quyền góp
ý, bàn bạc để sửa đổi luật cho phù hợp với đời sống của nhân dân. Là một
ngƣời thƣơng dân, quan tâm tới suy nghĩ của dân và để cho pháp luật trở nên
khách quan hơn trƣớc, ông cho đúc “hình thƣ” làm cho dân có thể đọc đƣợc
các luật lệ một cách rõ ràng nhận thức đƣợc đúng luật pháp bảo đảm quyền
lợi cho mình, nhƣng bên cạnh đó theo ông cũng cần áp dụng pháp chế một
cách triệt để, những ngƣời có tội cần phải phạt thật nặng bởi vì “phải lấy sự
nghiêm khắc để cai trị ngƣời. Hình thức của lửa nghiêm cho nên ngƣời ta ít bị
cháy. Hình thức của nƣớc mềm yếu cho nên ngƣời ta dễ chết đuối. Nhà ngƣơi
phải làm cho hình phạt của mình nghiêm khắc đừng khiến cho ngƣời ta chết
đuối vì cái mềm yếu của nó”[29, 273]. Từ những tƣ tƣởng tiến bộ của Tử Sản
mà sau này các nhà pháp trị và Hàn Phi Tử đã chịu ảnh hƣởng bởi những tƣ
tƣởng tiến bộ của ông trong việc trị nƣớc, ban bố pháp luật rộng rãi trong
nhân dân.
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Thân Bất Hại: (401-337 tr. CN) ông thuộc gia cấp địa chủ, là ngƣời đất
Kinh thuộc nƣớc Trịnh, ông là tƣớng quốc của nƣớc Hàn dƣới thời của Hàn
Chiêu Hầu (do lúc này nƣớc Trịnh đã bị nƣớc Hàn thôn tính). Ông làm tƣớng
quốc nƣớc Hàn trong điều kiện đất nƣớc nhỏ, đất đai khô cằn, dân nghèo đói,
đất nƣớc đang trong thời kì xây dựng còn nhiều tồn tại, mâu thuẫn giữa những
luật lệ cũ chƣa đƣợc loại bỏ đã đề ra những luật mới làm cho đất nƣớc trở nên
rối loạn. Thân Bất Hại với chủ trƣơng ly khai “đạo đức”, chống “lễ nhạc”,
ông đề cao tính khách quan của luật pháp, ông đã dùng “thuật” và thuyết
“hình danh” xây dựng nƣớc Hàn trở thành nƣớc mạnh và không bị quốc gia
nào xâm lấn.
Theo ông chỉ có quy định của pháp luật mới là tiêu chuẩn cho mọi quan
hệ trong xã hội, ông đề cao ý chí chủ quan của con ngƣời và lấy đó là tiêu
chuẩn điều chỉnh hành vi giữa ngƣời với ngƣời trong xã hội. Pháp luật là để
bảo vệ mối quan hệ giữa con ngƣời, quản lý trật tự xã hội và duy trì những
hoạt động kinh tế thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Ông là ngƣời đề cao “thuật” trong phép trị nƣớc mà sau này Hàn Phi
Tử đã tiếp thu xây dựng tƣ tƣởng của mình và nâng nó lên một tầng cao mới.
Thông qua các thiên “Định pháp” và “Ngoại trữ thuyết hữu thƣợng” của Hàn
Phi Tử ta có thể thấy Thuật của Thân Bất Hại là thủ đoạn cầm quyền của nhà
vua trong việc dùng ngƣời trị nƣớc, nó giúp cho nhà vua tuy làm ít nhƣng biết
gợi việc cho bề tôi làm nhiều, giao chức quan mà đòi hỏi thành quả bởi nhà
vua là ngƣời nắm cái quyền cho sống và giết chết nên chỉ cần hiểu năng lực
của bầy tôi mà giao việc cho làm. Theo Thân Bất Hại làm quan thì phải làm
tròn bổn phận của mình không đƣợc vƣợt quá chức vụ, quyền hạn của mình,
Hàn Phi Tử nhận định điều này là đúng nhƣng ông lại phản đối tƣ tƣởng biết
sai mà không nói của Thân Bất Hại, vì vua dựa vào quan để cai trị nên vua
cũng phải có thuật thính ngôn để trị nƣớc.
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Thận Đáo: (370-290 tr. CN) là một tƣ tƣởng gia nƣớc Triệu. Ông chịu
ảnh hƣởng của một số tƣ tƣởng triết học về Đạo của Lão tử nhƣng trong việc
trị quốc ông lại đề cao vai trò của pháp luật.
Theo ông chỉ có tính khách quan của pháp luật mới khắc phục đƣợc
tính chủ quan của những nhà cầm quyền. Ông là ngƣời chủ trƣơng trọng
“thế”. “Thế” theo ông đƣợc hiểu là địa vị, vị trí trong xã hội của ngƣời cai trị
đƣợc xã hội thừa nhận. Ông đề cao sức mạnh của quyền thế và địa vị “con
rồng bay cƣỡi mây, con rắn lƣợn bay trong sƣơng mù. Mây tan mù tạnh, thì
con rồng con rắn cũng chẳng khác gì con kiến vì đã mất chỗ dựa vào. Ngƣời
hiền mà phải chịu khuất phục trƣớc kẻ hƣ hỏng, đó là vì quyền mình nhẹ, địa
vị mình thấp. Ngƣời hƣ hỏng mà có khuất phục đƣợc ngƣời hiền, đó là vì
quyền cao, địa vị mình cao. Nghiêu là kẻ thất phu thì không cai quản đƣợc ba
ngƣời, còn Kiệt làm thiên tử thì có thể làm loạn cả thiên hạ”[29,467]. Từ đó
có thể thấy cái Thế có vai trò quan trọng, nhờ cái Thế mà “kẻ ngu” cũng có
thể trị vì thiên hạ, khuất phục ngƣời hiền.
Ông chủ trƣơng tập quyền, nhà vua là ngƣời phải nắm chắc quyền lực
trong tay thì mới có thể cai trị đƣợc đất nƣớc, cấm kết bè kết đảng, bề tôi phải
trung thành với vua và tuân theo pháp luật. Nhƣ vậy, pháp luật là công cụ hữu
hiệu của kẻ cầm quyền. Pháp luật là yếu tố không thể thiếu trong việc trị quốc.
Điều này là đúng nhƣng không đầy đủ, vì quyền ấy cần phải căn cứ trên tiêu
chuẩn của pháp luật đã định sẵn mà pháp luật thì phải dựa trên ý chí của ngƣời
dân nhƣ vậy, thì cái Thế mới duy trì đƣợc lâu dài. Cho nên Hàn Phi Tử đã kế
thừa có chọn lọc tƣ tƣởng về Thế của Thân Bất Hại và nâng nó lên một tầng
cao mới khi kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố Thế - Pháp - Thuật trong trị nƣớc.
Thương Ưởng (390 – 338 tr. CN), ông là ngƣời nƣớc Vệ, thuộc dòng
dõi quý tộc sa sút, tên thật là Công Tôn Ƣởng, ông sang Tần giúp vua Tần
trong việc cải cách lại pháp luật phát triển kinh tế, học thuyết pháp trị của ông
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đã đƣa ông lên tới chức tƣớng quốc nƣớc Tần. Ông là ngƣời đề cao việc dùng
Pháp. Ông đặc biệt coi trọng việc quy định hình pháp, biến pháp và dùng
thƣởng phạt trong việc trị nƣớc. Trong thời gian làm tƣớng quốc ở nƣớc Tần
ông đã có những biện pháp cải cách pháp luật và hành chính nhà nƣớc. Biến
nƣớc Tần từ một nƣớc nghèo nàn lạc hậu trở nên hùng mạnh nhất trong các
nƣớc chƣ hầu.
Nhận thấy đƣợc pháp luật chính là sự phản ánh của đời sống xã hội nên
pháp luật tùy theo thời mà có những biến đổi. Trong thời gian làm tƣớng quốc
nƣớc Tần ông thực hiện hai cuộc cải cách. Lần thứ nhất, ông khuyến khích
nhân dân phát triển nông nghiệp, cải cách hành chính đặc biệt là thực hiện
chính sách cáo gian, đặt ra lệnh năm nhà thành “một ngũ”, mƣời nhà thành
“một thập” trông coi lẫn nhau, thấy kẻ gian thì phải tố cáo, ngƣời tố cáo thì
đƣợc thƣởng, kẻ bao che thì bị phạt. Pháp luật phải đƣợc ban bố khắp đất
nƣớc, không phân biệt giai cấp ai cũng phải chấp hành việc thực thi pháp luật.
Pháp luật nghiêm minh, khi ban bố ra rồi thì mọi ngƣời phải thi hành, không
đƣợc bàn tán nữa, không đƣợc dùng những lời lẽ khéo léo để làm sai pháp
luật thu lợi cho mình. Theo ông tội dù có nhẹ thì cũng phải chịu hình phạt thật
nặng để cho dân sợ, “dĩ hình khử hình” dùng hình phạt để trừ bỏ hình phạt.
Và theo ông thì việc ngƣời ta làm điều thiện thì đó chính là bổn phận của con
ngƣời do đó không cần phải thƣởng.
Lần cải cách thứ hai, ông đƣa ra những cải cách về mặt hành chính và
tài chính, thống nhất về việc thu thuế, dụng cụ đo lƣờng và khuyến khích
ngƣời dân khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp, chia đất nƣớc thành
nhiều quận huyện khác nhau. Ông coi trọng nông nghiệp nhƣng lại coi thƣờng
học thuật, công nghệ và thƣơng mại, ông cho điều đó là vô dụng cho việc phát
triển đất nƣớc, ông khuyến khích nông dân khai khẩn đất đai và cho họ quyền
làm chủ. Bên cạnh đó ông cũng bắt dân làm lính. Toàn bộ dân chúng chia làm
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ba lớp quân, đàn ông thì đƣợc cho ăn nhiều, luyện tâp để chuẩn bị cho chiến
đấu, phụ nữ cũng đƣợc ăn nhiều, để đắp thành và chờ lệnh, còn trẻ em và
ngƣời già sức yếu thì lui về sau để chăn nuôi gia súc, làm nông nghiệp tiếp tế
lƣơng thức cho quân lính chiến đấu.
Nhƣ vậy, tƣ tƣởng pháp trị của Thƣơng Ƣởng với những chủ trƣơng về
Pháp có ảnh hƣởng tích cực tới những nhà Pháp gia sau này, Hàn Phi Tử đã
có nhận xét rằng “ Công Tôn Ƣởng cai trị nƣớc Tần, đặt ra quy chế tố cáo lẫn
nhau để xét sự thực, cho các nhà kết thành từng nhóm năm nhà, mƣời nhà
cùng nhau chịu tội, thƣởng hậu mà chắc chắn, hình phạt nặng mà dứt khoát.
Vì vậy dân chúng dùng sức vất vả mà không nghỉ ngơi, đuổi theo quân địch
nguy hiểm mà không lùi. Nhờ vậy nƣớc giàu, quân mạnh”[29, 480]. Nhƣng
Hàn Phi Tử cũng chỉ ra điểm yếu của Thƣơng Ƣởng khi ông chƣa biết kết hợp
với yếu tố Thuật và Pháp trong việc trị nƣớc nên kẻ gian có cơ hội mƣu lợi
cho mình.
Học thuyết của Nho giáo và Đạo giáo
Từ việc tiếp thu tƣ tƣởng của các tác gia trên, tƣ tƣởng Hàn Phi Tử còn
có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Nho giáo và Đạo giáo. Trong lời giới thiệu
của tác phẩm Hàn Phi Tử giáo sƣ Phan Ngọc đã có những nhận định “ông là
con ngƣời duy nhất của Trung Quốc thực hiện đƣợc một sự tổng hợp ba học
thuyết Nho, Lão, Pháp, ở đó Nho là tài liệu xây dựng, Pháp là cái bản thiết kế,
nhƣng Lão mới là kỹ thuật thi công của cái ngôi nhà độc đáo”[29,17].
Tư tưởng tôn quân và thuyết chính danh:
Tƣ tƣởng tôn quân là tƣ tƣởng của Nho giáo khởi xƣớng trong tình hình
xã hội ngày càng rối ren, các nƣớc chƣ hầu thi nhau tranh quyền, tranh bá
muốn đoạt quyền lực của thiên tử. Trong lúc này địa vị nhà Chu ngày một trở
nên suy yếu đây chính là nguyên nhân dẫn đến xã hội loạn lạc, các nhà Nho
trong giai đoạn này đều chủ trƣơng tôn quân quyền, họ đề cao uy thế nhà vua.
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Trong học thuyết của mình Hàn Phi Tử cũng đề cao vai trò của vua trong việc
trị nƣớc, theo ông, vua là ngƣời đề ra pháp luật nắm hết mọi uy quyền trong
tay quản lý đất nƣớc khiến dân phải làm theo đúng pháp luật.
Tuy nhiên quan điểm tôn quân của ông có sự khác biệt với các nhà tƣ
tƣởng Nho gia đƣơng thời do xuất phát từ quan điểm dùng pháp luật trong
việc thực hiện đƣờng lối trị nƣớc của mình nên nguyên tắc lập pháp cũng có
những điểm khác biệt so với các nhà Nho. Khổng Tử ngƣời sáng lập ra trƣờng
phái Nho gia cũng là ngƣời đầu tiên đƣa ra thuyết “chính danh”, ông cho rằng
vua là ngƣời có đầy đủ đức hạnh, đƣợc tôi rèn qua lễ nghĩa biết tự chế ƣớc
bản thân mình “khắc kỉ phục lễ vi nhân”. Vua là thiên tử nên những lời nói
của vua chính là luật pháp tối cao, ý chí của vua chính là ý chí của quốc gia
mọi ngƣời phải thi hành theo, ông đƣa ra chủ trƣơng “lễ nhạc hình phạt từ
thiên tử mà ra” vì thế nguyên tắc chính danh cũng từ đó mà đƣợc hình thành
nó chính là phƣơng tiện để ổn định xã hội. Khổng Tử dùng chính danh để
nhắc nhở mọi ngƣời luôn phải nhớ tới bổn phận của mình đƣa ra những lời
nói, hành động cho phù hợp, lấy chính danh để thiết lập trật tự xã hội từ trên
xuống dƣới “danh không chính thì nói không thuận lý, nói không thuận lý thì
công việc không thành, công việc không thành thì lễ nhạc không nên. Lễ phạt
không nên thì hình phạt không thỏa đáng, hình phạt không thỏa đáng thì dân
không biết làm ăn sao. Cho nên quân tử mà danh phận rõ ràng thì lí lẽ có thể
nói ra đƣợc. Lý lẽ nói ra đƣợc thì làm đƣợc”[4,336]. Hàn Phi Tử đứng trên
quan điểm duy vật triệt để khi ông không coi vua là con trời, mà vua chính là
những ngƣời đƣợc nhân dân tôn lên do làm đƣợc những việc mang lại lợi ích
cho nhân dân, nhƣ trong thời thƣợng cổ đó là Hữu Sào, Toại Nhân ngƣời
mang lại lửa cho nhân dân dùng, thời trung cổ là Cổn và Vũ biết đào sông
ngòi thoát nƣớc cho dân khỏi ngập lụt, theo ông những ông vua làm đƣợc việc
thì ngƣời dân sẽ tin tƣởng và tôn vinh. Hàn Phi Tử có cái nhìn thực tế về việc
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trị nƣớc nên trong nguyên tắc trị nƣớc của mình ông đƣa ra thuyết “hình
danh” gạt sang một bên những quan điểm về các tiêu chuẩn đạo đức, đƣa vào
quy tắc về “hình” là xét cái thực sự đã hợp với “danh” là cái tên gọi của công
việc hay chƣa. Thuyết “chính danh” của Khổng Tử là để dùng củng cố lại địa
vị của các bậc thánh nhân và phân chia đẳng cấp trong xã hội, phân biệt ngƣời
sang kẻ hèn, ngƣời quân tử với kẻ tiểu nhân, còn ở thuyết “hình danh” của Hàn
Phi Tử thì ông xóa bỏ đi mọi đẳng cấp, dùng pháp luật là gốc, xét ngƣời theo
hình phù hợp với danh thì chính là ngƣời làm đƣợc việc nên theo ông dù có là
ngƣời đầu bếp hay kẻ chăn bò mà làm đƣợc việc thì vua vẫn có thể trọng dụng
và khen thƣởng công bằng, khác biệt hoàn toàn với tƣ tƣởng “lễ không xuống
tới thứ dân, hình không lên tới đại phu” của Khổng Tử.
Khổng Tử và Mặc Tử luôn coi trọng và hoài niệm về quá khứ, họ luôn
mong muốn quay trở về trạng thái xã hội xƣa cũ, thần thánh hóa bậc quân chủ
học theo lời nói của thánh nhân xƣa Hàn Phi Tử đã phê phán điều này ông
cho rằng “họ đều tự cho mình là Nghêu, Thuấn chân chính. Nghêu, Thuấn
không sống lại, vậy ai sẽ quyết định đạo Nho hay đạo Mặc là đúng với
Nghêu, Thuấn” [29, 561]. Hàn Phi Tử cũng là ngƣời đề cao vai trò của nhà
vua nhƣng quan niệm về vua của ông thì đó cũng chỉ là ngƣời bình thƣờng
nhƣ bao ngƣời khác. Việc làm cho nƣớc đó trị hay loạn không phải do ông
vua nƣớc đó ra sao mà là nền pháp trị của nƣớc đó nhƣ thế nào.
Thuyết “tính ác” của Tuân Tử
Tuân Tử (298 – 238tr.CN) tên là Huống tự là Khanh, ngƣời nƣớc Triệu
trong thời kì Chiến Quốc. Ông đƣợc tác giả Chu Vinh Căn đánh giá là Thái
Sơn Bắc đẩu của Nho gia thời kì cuối Tiên Tần, học thuật của ông là sự tổng
hợp của các tƣ tƣởng Nho gia và tập hợp đƣợc những điểm mạnh trong các
trƣờng pháp khác. Lễ và Pháp chính là hai hạt nhân cơ bản trong tƣ tƣởng
pháp trị của ông, là những yếu tố cơ bản để giáo dục, đƣa con ngƣời vào
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khuôn phép. Tại sao phải đƣa lễ, pháp vào giáo dục con ngƣời thì theo ông
nhận định, bản tính con ngƣời là ác “nhân chi tính ác, kì thiện giả, ngụy dã”
(bản tính con ngƣời là ác, thiện là kết quả cải tạo của con ngƣời). Theo Tuân
Tử phân tích thì bản tính ác của con ngƣời sinh ra là do tâm lý, nảy sinh lòng
tham, lòng ham muốn mà sinh ra tội lỗi. Nó đƣợc biểu hiện thông qua những
ham muốn, dục vọng “tính của ngƣời ta, đói thì muốn no, rét thì muốn ấm,
mệt thì muốn nghỉ”, “ tính của ngƣời, mắt muốn đƣợc hƣởng mầu đẹp nhất,
tai muốn đƣợc hƣởng âm thanh hay nhất, miệng muốn đƣợc hƣởng vị ngon
nhất, mũi muốn đƣợc hƣởng hƣơng thơm nhất, lòng muốn đƣợc hƣởng sự
nghỉ ngơi thoải mái nhất”[4,480]. Do đó ông đƣa “lễ nghĩa” vào trong việc
phòng ngừa và cải tạo bản tính của con ngƣời, tính ác của con ngƣời có thể
giáo hóa đƣợc bằng lễ, nghĩa và phải có thầy dạy bảo, cải hóa thì nó mới hóa
thiện: “cố thánh nhân hóa tính khởi ngụy, ngụy khởi nhi lễ nghĩa sinh. Lễ
nghĩa sinh nhi chế pháp độ. Nhiên tắc lễ nghĩa pháp độ giả, thị thánh nhân chi
sở sinh dã” (cho nên thánh nhân hóa tính khởi ngụy, ngụy khởi thì lễ nghĩa
sinh ra. Lễ nghĩa sinh ra thì định pháp độ. Vậy lễ nghĩa pháp độ là do thánh
nhân sinh ra)[4,490].
Hàn Phi Tử là một trong những học trò của Tuân Tử do đó ông có
những kế thừa tƣ tƣởng của thầy mình trong đó học thuyết tính ác đã đƣợc
ông tiếp thu một cách triệt để hơn. Ông cũng chỉ ra bản tính con ngƣời là ác,
xuất phát từ tính hám lợi “nói chung, thích điều lợi và tìm nó, ghét cái hại và
tránh nó, đó là tính cảm của con ngƣời”[29, 124]. Nếu nhƣ theo Tuân Tử thì
bản tính của con ngƣời có thể dùng lễ nghĩa để cảm hóa thì Hàn Phi Tử lại
khắt khe hơn nhiều ông cho rằng con ngƣời bởi vì thích điều lợi, ghét điều hại
nên không thể dùng nhân nghĩa để cải tạo đƣợc. Ông phủ định việc dùng nhân
nghĩa để giáo hóa bản tính ác của con ngƣời “ngƣời tuân theo nhân nghĩa mà
trị dân, để dân theo nhân nghĩa chỉ là một ảo tƣởng của Nho gia, làm hại cho
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nƣớc vì tính con ngƣời ta vốn ác”[29, 344], ông dẫn chứng “Mẹ yêu con gấp
bội lần cha yêu con mà cha ra lệnh thì con tuân lệnh gấp mƣời mẹ ra lệnh.
Quan lại không yêu gì dân mà lệnh đƣợc dân tuân gấp vạn lần của cha mẹ tích
luỹ trong lòng yêu con mà lệnh không đƣợc theo; quan lại dùng oai nghiêm
mà dân tuân lệnh. Vậy dùng oai nghiêm hay dùng lòng yêu, cách nào nên theo
là điều dễ quyết định đƣợc rồi”[29,507]
Vì vậy, theo ông chỉ có thể dùng pháp luật đó là cách triệt để nhất để trị
quốc, chế ngự bản tính ác của con ngƣời. Và cũng có thể lợi dụng chính bản
tính ác của con ngƣời thì dùng thƣởng phạt để thuần phục chính con ngƣời.
Tư tưởng của Lão Tử
Lão Tử là một nhân vật nổi bật trong Triết học Trung Quốc, sự tồn tại
của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn đƣợc tranh cãi. Theo sử ký của Tƣ
Mã Thiên, Lão Tử họ Lý tên Nhĩ, hiệu là Bá Dƣơng, thụy là Đam ngƣời nƣớc
Sở. Tƣ tƣởng của ông đƣợc biết đến qua tác phẩm “đạo đức kinh”. Đạo đức
kinh là cuốn sách chỉ khoảng 5000 chữ, gồm hai phần: Thƣợng là Đạo Kinh
gồm 37 chƣơng, bàn về Đạo lớn của vũ trụ. Hạ là Đức Kinh gồm 44 chƣơng
bàn về Đức. Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, Lão Tử là ngƣời đầu tiên bàn
về nguồn gốc của vũ trụ. Mà theo ông nguồn gốc của vũ trụ là một cái tuyệt
đối, không thể dùng tên mà gọi, dùng khái niệm để biểu đạt, nên ông miễn
cƣỡng gọi nó là “đạo”. Đạo chính là nguồn gốc của vạn vật, là nơi vạn vật
sinh thành nhƣng “đức” mới nuôi dƣỡng vạn vật trƣởng thành, theo Nguyễn
Hiến Lê thì “Đức là một phần của đạo: khi chƣa biểu hiện trong mọi vật thì là
đạo, khi đã biểu hiện rồi thì phần biểu hiện trong mỗi vật là đức. Mỗi vật đều
có đức, mà đức của bất kì vật nào cũng từ đạo mà ra, là một phần của đạo,
cho nên đức nuôi lớn mỗi vật mà luôn tùy theo đạo”[15,65-66]. Đạo sinh ra
vạn vật, đức khiến cho vạn vật sinh thành theo đạo, đạo với tự nhiên là một
nên đạo không can thiệp vào vạn vật để vạn vật thuận theo tự nhiên mà thành
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là vô vi, nhƣ vậy, vô vi không có nghĩa là không làm gì cả mà chính là thuận
theo tự nhiên mà làm “đạo thƣờng vô vi nhi vô bất vi”.
Hàn Phi Tử dùng hai thiên Giải Lão và Dụ Lão để nói về Lão Tử cho
chúng ta thấy Hàn Phi nghiên cứu rất nhiều về Đạo gia. Hàn Phi Tử kết thừa
quan điểm duy vật về thế giới của Lão Tử về “đạo”. Theo ông, Đạo là nguồn
gốc của vạn vật, “Đạo không trùng làm một với vạn vật, đức không trùng làm
một với âm dƣơng, cái cân không trùng làm một với sự nặng nhẹ, dây mực
không trùng làm một với chỗ lồi lõm, cái kèn không trùng làm một với sự
nhanh chậm, nhà vua không trùng làm một với bầy tôi. Cả sáu cái này đều do
đạo mà ra. Đạo không có hai cho nên gọi nó là một”[29,70]. Đạo là cái vĩnh
viễn không thay đổi, không nhìn thấy đƣợc thì Lý là cái phân biệt vuông với
tròn, ngắn với dài, thô với tinh, mềm với cứng. Đạo là nguồn gốc lại vừa là
quy luật phổ biến của vạn vật thì Lý lại là quy luật riêng nên nó luôn biến hóa
không ngừng. Vì vậy, vận dụng Đạo, Lý vào trong việc trị nƣớc cũng phải
tuân theo quy luật của nó, ngày nay cái Lý (thời thế) đã có những thay đổi thì
cái Đạo trị nƣớc cũng phải thay đổi theo để phù hợp với tình hình lịch sử.
Theo ông vận dụng quan niệm về Đạo trong việc trị nƣớc, cần phải dùng sao
cho đúng thì mới đem lại đƣợc hiệu quả “đạo cũng giống nhƣ nƣớc, kẻ chết
đuối uống nó quá nhiều mà chết, ngƣời khát uống nó sống ngay. Nó giống
nhƣ thanh kiếm, mũi giáo, ngƣời ngu làm việc phẫn nộ mà cái họa sinh ra.
Bậc thánh nhân dùng nó để trừng trị kẻ bạo ngƣợc”[29,188].
Trong phép trị nƣớc của mình nhà vua mà biết vận dụng Đạo thì không
có việc gì mà không thành, tạo đƣợc cái Thế mạnh làm cho bề tôi tin theo,
nhân dân yên vui lao động, đất nƣớc thái bình “phàm dựa theo đạo lý mà làm
thì không việc nào là không thành, không việc nào không thành thì lớn có thể
thành cái thế cao quý của thiên tử, nhỏ dễ đƣợc hƣởng cái lộc của vị khanh
tƣớng, tƣớng quân”[29,175].
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1.1.3. Cuộc đời và sự nghiệp của Hàn Phi Tử
Trong cuốn Sử kí Tƣ Mã Thiên có đoạn viết về Hàn Phi Tử “Hàn Phi là
công tử nƣớc Hàn, thích học cái “hình danh” “pháp luật”. Gốc của học thuyết
này là ở Hoàng Đế, Lão tử. Phi là ngƣời nói ngọng, không thể biện luận
nhƣng giỏi về mặt viết sách, Hàn Phi và Lý Tƣ đều học với Tuân Khanh. Tƣ
tự cho mình kém Phi. Phi thấy nƣớc Hàn suy yếu mấy lần viết tâm thƣ dâng
lên vua Hàn, nhƣng vua Hàn không tin dùng”[40,335]. Nhƣ vậy, thông qua
đoạn dẫn trong tác phẩm Sử kí Tƣ Mã Thiên mà chúng ta có thể thấy đƣợc
cuộc đời có nhiều thăng trầm của Hàn Phi Tử. Hàn Phi Tử (280-233 tr. CN) là
tƣ tƣởng gia cuối thời Tiên Tần, là ngƣời học rộng, hiểu nhiều, thuộc tầng lớp
quý tộc nhƣng lại có tinh thần tiến bộ, ông ủng hộ tầng lớp địa chủ mới lên
những ngƣời có hiểu biết, ông phê phán những kẻ quý tộc cổ hủ, vô dụng.
Ông từng theo học đạo Nho với thầy Tuân Tử cùng đồng môn với Lý Tƣ (sau
làm tƣớng quốc nƣớc Tần), ông có tƣ tƣởng khác biệt với thầy, trái với Nho
giáo về việc học giáo hóa, lễ nghĩa. Ông nghiên cứu về pháp chế và quyền
thuật. Ông nói " Ngô ái ngô sƣ, ngô bƣu ái chân lý” (ta yêu thầy ta, nhƣng ta
càng chuộng chân lý hơn).
Là ngƣời có tinh thần ái quốc, với tài học của mình thông thạo về lịch
sử, văn học cũng nhƣ am hiểu tình hình chính trị xã hội đƣơng thời nên Hàn
Phi Tử nhận thấy tình hình đất nƣớc lúc bấy giờ đang trở nên suy yếu. Nƣớc
Hàn nhờ chủ trƣơng li khai đạo đức đề cao pháp luật của Thân Bất Hại mà trở
nên hùng mạnh trong nhiều năm nhƣng sau khi Thân Bất Hại mất đi, pháp trị
không đƣợc duy trì nữa nƣớc Hàn cũng từ đấy mà trở nên suy yếu, lại nằm ở
cửa ngõ của nƣớc Tần, tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm. Theo ông
muốn xây dựng một đất nƣớc giàu mạnh thì phải dùng tới pháp thuật, cải tổ
nội chính chứ không thể dựa vào ngoại giao, du thuyết đƣợc. Với lòng yêu
nƣớc tha thiết của mình Hàn Phi Tử bắt đầu viết ra những tƣ tƣởng trị nƣớc
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của mình dâng lên cho vua Hàn thiên “ngũ đố”, “cô phẫn”, đã đƣợc viết trong
thời gian này với mong muốn nhà vua phải làm sáng tỏ pháp chế của quốc
gia, xây dựng đất nƣớc giàu mạnh nhƣng không đƣợc vua Hàn trọng dụng. Tƣ
tƣởng của Hàn Phi Tử tuy không đƣợc dùng trong nƣớc nhƣng lại đƣợc các
nhà tƣ tƣởng bấy giờ đánh giá rất cao, đƣợc nhiều ngƣời đọc và chép lại, các
thiên sách còn đi tới cả nƣớc Tần, khi hai thiên “cô phẫn” và “ngũ đố” đƣợc
Tần Thủy Hoàng đọc thì rất khâm phục,Tần Thủy Hoàng cảm thấy thích thú
và muốn gặp ngay Hàn Phi Tử “than ôi, quả nhân mà đƣợc chơi bời với con
ngƣời này thì có chết cũng không ăn năn”[40,347]. Lúc này Hàn Phi Tử đƣợc
vua Hàn cho đi sứ sang Tần để tìm cách cứu nƣớc, ông viết bản “tồn Hàn”
dâng lên cho vua Tần, chỉ ra những lý do cần giữ nƣớc Hàn để mang lại
những điều lợi cho nƣớc Tần nhƣng vì lý do đó mà Hàn Phi Tử bị Lý Tƣ biến
thành kẻ mƣu lợi cho nƣớc Hàn nên sui khiến Tần Thủy Hoàng bỏ ngục ông
rồi tìm cách giết hại. Vua Tần muốn gặp ông sau khi đọc sơ kiến Tần thì ông
đã không còn nữa. Chỉ còn lại những tâm huyết của ông trong việc trị quốc
hình thành nên tác phẩm Hàn Phi Tử sau này. Sau khi ông mất ba năm thì
nƣớc Hàn cũng bị thôn tính, 12 năm sau, năm 221 tr. CN Tần Thủy Hoàng
nhờ vận dụng tƣ tƣởng của ông mà đã thống nhất Trung Quốc sau nhiều năm
chia cắt.
Theo sử kí của Tƣ Mã Thiên thì tác phẩm của Hàn Phi Tử có khoảng
trên một vạn chữ trong đó có các thiên nhƣ Cô phẫn, Ngũ đố, Nội, ngoại trừ,
Thuyết Lâm, Thuyết nan mà không biết trọn bộ thì có bao nhiêu thiên. Có rất
nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu vào tập hợp lại tác phẩm Hàn Phi Tử nhƣng
theo thời gian, tác phẩm đã thất lạc đi rất nhiều và có nhiều nội dung đã bị sửa
đổi do ngƣời đời sau viết thêm vào. Theo Nguyễn Hiến Lê và Giản Chi thì
các ông chỉ tìm ra đƣợc ba bản chữ Hán[16, 107]:

29

+ Hàn Phi Tử tập giải của Vƣơng Tiên Thận đời Thanh (Trung Quốc),
khắc từ năm Quang Tự thứ 22 (1896).
+ Hàn Phi Tử bạch thoại chú giải của Diệp Ngọc Lân (Hoa Liên xuất
bản xã, không đề in năm nào), bản này chỉ có 33 trong 55 thiên.
+ Hàn Phi Tử hiệu thích của Trần Khải Thiên (Trung Hoa tùng thƣ, 1958).
Còn dịch giả Phan Ngọc thì đã khảo sát nhiều qua nhiều văn bản của
các học giả Trung Hoa nhƣng chủ yếu dựa vào quyển:
+ Hàn Phi Tử tập thích của Trần Du Kì (Bắc Kinh năm 1958). Để dịch
lại tác phẩm Hàn Phi Tử.
Nội dung của tác phẩm thể hiện đƣợc tài năng cũng nhƣ sự am hiểu của
Hàn Phi Tử về nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tiêu đề của mỗi thiên rất
ngắn gọn hầu nhƣ đều chứa trong đó là nội dung mà ông muốn bàn luận nhƣ:
thiên cô phẫn, thiên nan ngôn, thiên Bát gian, thiên Bát kinh, thiên Giải lão,
thiên Dụ lão, thiên Hiển học, thiên Ngũ đố... cho ngƣời đọc dễ tìm hiểu nội
dung trong các thiên mà ông muốn bàn luận, bên cạnh đó tác phẩm còn có
tính văn học rất cao khi ông thƣờng lấy nhiều điển cố và thu thập những câu
truyện ngụ ngôn để minh họa cho những luận điểm của mình ví nhƣ trong
thiên ngoại trữ thuyết, tả thƣợng Hàn Phi Tử kể về truyện có ngƣời nƣớc
Trịnh muốn đi mua giày, trƣớc đó anh ta tự đo lấy chân mình rồi anh ta ra chợ
quên mang theo nó. Khi tìm đƣợc giày rồi, anh ta lại nói “tôi quên mất cái đo”
bèn chạy về nhà lấy. Đến khi quay lại thì chợ đã nghỉ bán, cuối cùng thì
không mua đƣợc giày. Có ngƣời hỏi anh ta tại sao không lấy chân mà thử.
Anh ta đáp “thà tin vào cái đo hơn là tin vào chính mình”. Hàn Phi Tử dùng
câu chuyện này để ám chỉ những những việc làm không nhìn vào thực tế,
giống nhƣ các nhà Nho đƣơng thời, chỉ biết ôm lấy đống sách cũ kĩ mà không
chịu nhìn vào thực tế, luôn lấy giáo huấn xƣa cũ ra giảng đạo cho ngƣời dân,
mong muốn khôi phục lại lễ nhạc nhà Chu đã suy tàn mà không nhìn thấy
thực tế xã hội đang đảo lộn, các nƣớc đánh chiếm lẫn nhau. Dùng sách vở và
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việc đi du thuyết khắp nơi kêu gọi ngƣời làm việc nhân nghĩa thì đâu có dừng
lại đƣợc chiến tranh trong thời bấy giờ.
Tác phẩm Hàn Phi Tử đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu đánh gia rất cao về
những giá trị mà nó để lại cho tới ngày nay. Tác giả Nguyễn Hiến Lê đã đánh
giá tác phẩm Hàn Phi Tử còn có giá trị cao hơn cả tác phẩm “quân vƣơng” của
Miccolo Machiavelli cả về bút pháp lẫn tƣ tƣởng, nếu Machiavelli trong tác
phẩm “quân vƣơng” là cuốn sách dạy về những biện pháp, thủ đoạn chính trị
thì Hàn Phi Tử lại còn hơn thế nữa, không chỉ dạy nhà vua về thế, về thuật để
cầm quyền mà ông còn đề cao pháp luật, lấy pháp luật chính là công cụ để
phục vụ con ngƣời. Tất nhiên, bất cứ tác phẩm nào cũng mang trong mình
những điểm hạn chế nhƣng nếu bỏ đi những mặt hạn chế về quan niệm xã hội
đƣơng thời ta có thể thấy đƣợc những giá trị hiện đại của nó. Đọc tác phẩm
Hàn Phi Tử sẽ cho ta cảm giác giống nhƣ giáo sƣ Phan Ngọc đã nhận xét “đọc
cái công trình viết cách đây 2300 năm này ai cũng giật mình về tính thời sự của
nó. Ta có cảm tƣởng rằng tác giả là ngƣời hiện nay, nói bằng ngôn ngữ và cách
lý luận hôm nay về các quan hệ giữa ngƣời với ngƣời ngày hôm nay không chỉ
ở Trung Hoa mà ở cả thế giới, trong đó có Việt Nam”[29,5].
1.2. Nội dung tƣ tƣởng Pháp trị của Hàn Phi Tử
1.2.1. Quan niệm về lịch sử phát triển của xã hội
Cũng nhƣ tất cả các nhà tƣ tƣởng xã hội khác, tƣ tƣởng pháp trị đƣợc
nảy sinh trong hiện thực đời sống xã hội trải qua quá trình phát triển từ thấp
đến cao để trở thành một học thuyết hoàn chỉnh. Đứng trên lập trƣờng duy vật
chất phác của mình Hàn Phi Tử cho rằng xã hội loài ngƣời cũng có quá trình
phát triển không ngừng từ giai đoạn thấp rồi ngày một đi lên, ông chia xã hội
loài ngƣời thành các giai đoạn thời thƣợng cổ, thời trung cổ, thời cận cổ và
thời hiện đại tƣơng ứng với mỗi giai đoạn phát triển của thời đại ấy lại có
những ngƣời đƣợc nhân dân tôn vinh làm vua vì có công lao mở mang trí óc,
giúp đời sống nhân dân phát triển đƣợc nhân dân yêu thích nên phong cho
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làm vua thiên hạ. Ở thời kì thƣợng cổ con ngƣời sống trong thiên nhiên và
dựa mình vào thiên nhiên, con ngƣời có số lƣợng ít nên họ sống dựa vào nhau
để tạo nên sức mạnh chống lại thú dữ nên con ngƣời lúc này yêu thƣơng nhau.
Thời trung cổ con ngƣời biết chinh phục tự nhiên, làm ra của cải nuôi sống
bản thân, cuộc sống dần đầy đủ hơn họ đã biết coi trọng ngƣời hiền tài. Thời
cận cổ, vua chúa trở thành những kẻ dâm loạn, chiến tranh liên miên sảy ra
làm ảnh hƣởng tới cuộc sống ngƣời dân, tới thời hiện đại thì các nƣớc đấu
tranh giành sức mạnh lấn át nƣớc yếu, mở rộng đất đai và phát triển kinh tế.
Nhƣ vậy, ông nhận thấy ở mỗi thời mỗi khác, mỗi thời cần có những biện
pháp cai trị khác nhau.
Trong mỗi thời kì phát triển của xã hội lại có những tập quán và những
đặc điểm riêng của mình và xã hội loài ngƣời luôn biến đổi và không có một
chế độ xã hội nào tồn tại vĩnh viễn vì vậy không thể áp dụng những việc đã
lỗi thời vào trong quá trình phát triển của giai đoạn khác đƣợc. Ông chỉ ra
động lực căn bản quyết định sự biến đổi của lịch sử bởi hai nguyên nhân chủ
yếu là do sự phát triển của dân số và sự phân hóa trong xã hội ngày càng tăng
lên nhanh chóng làm cho mâu thuẫn trong xã hội ngày càng tăng cao, ngƣời
giàu kẻ nghèo khoảng cách ngày càng lớn nên mới sinh ra nạn cƣớp bóc,
chiến tranh làm cho đất nƣớc hỗn loạn “ngƣời ngày nay có năm đứa con
không cho là nhiều. Mỗi đứa con có năm đứa con, ông nội chƣa chết mà đã có
hai mƣơi lăm đứa cháu. Vì vậy, cho nên ngƣời thì đông mà của cải thì ít, làm
việc vất vả mà việc nuôi sống vẫn kém. Cho nên nhân dân tranh giành. Dù có
thƣởng gấp đôi và phạt nặng hơn nhiều, dân cũng không khỏi làm
loạn”[29,541].
Chính bởi mỗi thời mỗi khác nên theo ông những ngƣời cai trị đất nƣớc
luôn phải căn cứ vào nhu cầu khách quan của xu thế phát triển lịch sử xã hội,
của mỗi thời đại mà đƣa ra những chính sách, phƣơng pháp cai trị cho phù
hợp “bậc thánh nhân không cốt trau giồi chuyện xƣa, không noi theo những
phép tắc bất biến, khi bàn việc ở đời thì dựa theo tình hình của thời mình mà
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đặt ra những biện pháp”[29, 540]. Trong thời kì Xuân Thu – Chiến Quốc,
phƣơng pháp trị nƣớc của Nho gia với tƣ tƣởng về nhân trị, Mặc gia với
thuyết kiêm ái, Lão gia với chủ thuyết vô vi thế nhƣng những tƣ tƣởng ấy
hoàn toàn không có tính ứng dụng trong thời kì khi mà trật tự xã hội bị đảo
lộn, đạo đức luân lý suy đồi, không có chuẩn mực nhất định cho con ngƣời
noi theo mà theo nhƣ Khổng Tử nói thì đó là một xã hội mà cha không ra cha,
con không ra con, kẻ mạnh thì ức hiếp kẻ yếu. Đối với Hàn Phi Tử thì việc
đƣa ra các chính sách cai trị phải phù hợp với xã hội đƣơng thời “thời thế thay
đổi mà cách cai trị không thay đổi thì sinh loạn. Biết cai trị dân chúng nhƣng
lệnh ngăn cấm không thay đổi thì nƣớc cắt. Cho nên bậc thánh nhân trị dân thì
pháp luật phải theo thời mà thay đổi và ngăn cấm theo khả năng mà thay
đổi”[29, 588]. Hàn Phi Tử cũng chỉ ra rằng cách cai trị đất nƣớc không thể
thiếu tính thực tế, chỉ ngồi một chỗ mà tô vẽ về nền nhân trị thì đất nƣớc sẽ
thịnh trị, giống nhƣ muốn mặt mình đẹp thì không thể ngồi khen Mao Tƣờng,
Tây Thi là đẹp mà phải nhìn vào thực tiễn, dùng hành động để cải tạo xã hội,
vì vậy, ông đã nhận định không thể dùng tƣ tƣởng nhân trị của Khổng Tử
trong xây dựng nhà nƣớc đang hỗn loạn mà cần phải có một nhà nƣớc pháp trị
mạnh mẽ để đƣa nhân dân vào quy củ, “đời xƣa và đời nay phong tục khác
nhau, biện pháp thời mới và thời cũ khác nhau. Nếu muốn dùng cái chính trị
khoan dung để cai trị cái dân thời nguy cấp thì cũng chẳng khác gì không có
dây cƣơng và roi vọt mà muốn điều khiển con ngựa hung hăng”[29,544].
1.2.2. Quan niệm của Hàn Phi Tử về con người
Hàn Phi Tử sinh sống trong thời kì xã hội loạn lạc, là ngƣời học rộng
hiểu nhiều với khả năng quan sát thực tế ông đã hình thành trong mình những
tƣ tƣởng chính trị với mong muốn xây dựng một quốc gia cƣờng thịnh. Ông
kế thừa và phát huy những tƣ tƣởng các nhà triết học trƣớc đó và phát triển nó
cho phù hợp với tinh thần pháp trị của mình. Bàn về vấn đề con ngƣời, các
nhà tƣ tƣởng Trung Hoa cổ đại đã có nhiều quan niệm khác nhau, đối với
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Khổng Tử bản tính con ngƣời sinh ra ai cũng giống nhau cả, về bản chất đều
là tốt đẹp trong sách luận ngữ có viết “tính tƣơng cận dã, tập tƣơng viễn dã”
con ngƣời sinh ra ai cũng giống nhau nhƣng do hoàn cảnh sống mà tính cách
trở nên thay đổi. Còn Mạnh Tử cũng cho rằng con ngƣời ai cũng đều thiện, ai
cũng đều có thể trở thành vua Thuấn, vua Nghiêu “nhân giai khả dĩ vi Nghiêu,
Thuấn”, “nhân vô hữu bất thiện”.
Hàn Phi Tử kế thừa tƣ tƣởng tính ác của thầy mình là Tuân Tử. Ông chỉ
ra con ngƣời vốn tính ác, có nhiều tật xấu là sự tƣ lợi, lƣời biếng và ƣa phục
tùng kẻ mạnh. Cũng nhƣ các nhà học giả đƣơng thời Hàn Phi Tử không đi sâu
vào con ngƣời thể xác mà chú tâm vào nghiên cứu con ngƣời tinh thần, nhƣng
con ngƣời đƣợc ông nhận định trên lập trƣờng duy vật chủ nghĩa, con ngƣời
theo ông đƣợc sinh ra, họ tham gia vào hoạt động xã hội, lao động không
ngừng nghỉ khiến cho cơ thể hao mòn, dần dẫn đến cái chết “thân thể con
ngƣời ta có ba trăm sáu mƣời đốt xƣơng, tứ chi, cửu khiếu, là những dụng cụ
lớn của con ngƣời. Tứ chi và cửu khiếu làm thành mƣời ba cái. Sự động hay
tĩnh của mƣời ba cái đều thuộc vào sự sống”[29,189-190]. Cái chết là kết thúc
mọi hoạt động nhận thức của con ngƣời nên phần tinh thần của con ngƣời
càng phải đƣợc quý trọng.
Xuất phát từ tƣ tƣởng tính ác của thầy mình nên Hàn Phi Tử hoàn toàn
phủ nhận khả năng có thể giáo hóa con ngƣời bằng lễ, nhạc, đạo đức. Để dẫn
chứng cho nhận định về bản tính của con ngƣời ông đi vào phân tích bản chất
của con ngƣời trong cả ba mối quan hệ nổi bật trong xã hội thời bấy giờ là
quan hệ quân thần, phụ tử, phu thê, mối quan hệ đóng vai trò chủ đạo nền
tảng của xã hội Nho giáo, Hàn Phi Tử nhìn nhận nó dƣới nhãn quan hoàn toàn
khác biệt.
Trong mối quan hệ tam cƣơng của Nho giáo thì quân thần đứng đầu chỉ
mối quan hệ giữa vua và bầy tôi, giữa ngƣời ra lệnh và ngƣời tuân lệnh. Nho
giáo lấy chữ “trung”, chữ “tín” làm trọng, bầy tôi luôn phải kính trọng và
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phục tùng bề trên vô điều kiện, bởi vì vua mang danh thiên tử nên ngƣời dƣới
phải luôn tôn thờ bề trên, làm theo mọi mệnh lệnh nhà vua vô điều kiện nên
dẫn tới câu “quân sử thần tử, thần bất tử bất trung”, nhà vua lấy lễ mà đãi bề
tôi thì bề tôi lấy lòng trung của mình mà thờ nhà vua. Nhƣng Hàn Phi Tử nói
về mối quan hệ này tồn tại chẳng qua cũng chỉ là do tính toán lợi lộc mà bày
ra cả thôi bởi vì giữa vua và tôi không có mối quan hệ ruột thịt nên nhà vua
ban tƣớc lộc ra để mua bầy tôi làm việc cho mình “bầy tôi đem hết sức mình
để bán cho nhà vua, nhà vua đƣa tƣớc lộc ra để cho bầy tôi. Giữa vua với tôi
không có cái tình thân của cha với con, đều do việc tính toán mà ra
cả”[29,420].
Quan hệ phụ - tử chính là mối quan hệ khăng khít nhất trong xã hội bởi
vì là cha con, là gia đình nên luôn phải yêu thƣơng đùm bọc lẫn nhau. Mối
quan hệ của cha mẹ và con cái phải dựa trên tinh thần “phụ từ, tử hiếu”, bổn
phận làm con phải hiếu kính với cha mẹ Khổng Tử nói “Cho nên quân tử đi
một bƣớc không dám quên hiếu..., một khi cất bƣớc mà không dám quên cha
mẹ. Khi cất chân bƣớc mà không dám quên cha mẹ tức là đi đƣờng cái mà
không đi đƣờng tắt, đi thuyền mà không bơi qua, không dám làm càn, không
tính đến di thể của cha mẹ. Khi mở miệng nói mà không dám quên cha mẹ,
thế là câu nói sai không buột ra khỏi miệng, giận dữ không hại đến thân mình.
Không để mình chịu nhục, không để thẹn cha mẹ, có thể nói hiếu là nhƣ
vậy”[4,318], trong lịch sử Trung Hoa cuốn sách viết về nhị thập tứ hiếu luôn
đƣợc chép đi chép lại nhiều lần, là tấm gƣơng sáng truyền từ đời này qua đời
khác nhƣng với Hàn Phi Tử trong mối quan hệ cha mẹ và con cái vẫn còn tính
toán với nhau “con ngƣời khi còn nhỏ nếu cha mẹ nuôi nấng qua loa, thì khi
lớn lên sẽ oán trách cha mẹ. Đứa con lớn lên phụng dƣỡng cha mẹ kém thì
cha mẹ giận mà mắng nhiếc con. Cha đối với con là chỗ thân thiết nhất mà
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còn oán trách nhau, đó đều là vì lo cho nhau không chu đáo nhƣ lo cho chính
mình”[29,328].
Quan hệ quân thần, phụ tử nhƣ vậy thì tình cảm phu – thê cũng chẳng
hơn gì Hàn Phi Tử nhận định “nói chung, vợ chồng không có ân huệ cốt nhục,
lúc yêu thì đƣợc thân, không yêu thì bị sơ” [29, 149].Theo ông thì các hoàng
hậu, cung phi thì thƣờng là những ngƣời mong cho vua chết sớm bởi vì ngƣời
phụ nữ nhan sắc thì chóng tàn mà ngƣời đàn ông thì đa tình, hiếu sắc nên có
những cuộc đầu độc, tranh giành quyền lực lẫn nhau. Ba mối quan hệ giƣờng
cột trong quan niệm của Nho giáo đƣợc Hàn Phi Tử đặt dƣới góc nhìn phi đạo
đức, ông loại bỏ hoàn toàn tính nhân của con ngƣời phơi bày ra bộ mặt xấu xa
nhất của con ngƣời với nhau.
Ngƣời trong thiên hạ theo ông họ đối xử với nhau cũng vì lợi. “Thầy
lang khéo mút vết thƣơng, ngậm máu bệnh nhân đâu phải vì tình cốt nhục mà
chỉ vì lợi, thợ đóng xe mong cho nhiều ngƣời giàu sang, còn thợ đóng quan tài
thì mong cho nhiều ngƣời chết yểu, không phải vì thợ đóng xe có lòng nhân
mà thợ đóng quan tài tàn nhẫn, chỉ vì ngƣời ta không giàu thì không mua xe,
ngƣời ta không chết thì quan tài không bán đƣợc” [29,150]. Nhƣ vậy, theo
ông lòng nhân của con ngƣời đã bị cái lợi che khuất đi mất. Lợi chính là động
cơ thúc đẩy con ngƣời làm việc. Đây chính là mặt hạn chế của Hàn Phi Tử khi
cách nhìn nhận con ngƣời của ông đã cực đoan, quá thiên về khía cạnh vụ lợi,
con ngƣời theo ông có thể bất chấp tất cả, bỏ quên cả lòng nhân để đạt mục
tiêu mang lại lợi ích cho mình. Tính tham lam là một phần bản chất của con
ngƣời, bất cứ ai cũng mang trong mình những tính toán thiệt hơn trong cuộc
sống nhƣng tính tham lam có đƣợc duy trì và sử dụng hay không đó lại là do
sự tiết chế trong tính cách của mỗi ngƣời và đặc biệt hơn nữa đó là hoàn cảnh
xã hội sống của mỗi ngƣời lại khác nhau. Hàn Phi Tử chỉ ra nguyên nhân căn
bản nảy sinh ra bản tính tƣ lợi của con ngƣời theo ông đó là do dân số ngày
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một đông mà về mặt vật chất lại không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng nên con
ngƣời trở nên tham lam: “Ngƣời ngày nay có năm đứa con không cho là
nhiều, mỗi đứa con có năm đứa con, ông nội chƣa chết mà đã có hai mƣơi
lăm đứa cháu. Vì vậy cho nên ngƣời thì đông mà của cải thì ít, làm việc vất vả
mà việc nuôi sống vẫn kém. Cho nên dân tranh giành” [29,541]. Lòng tham,
tính tƣ lợi của con ngƣời mà không thể trung hòa, khắc chế đƣợc nó sẽ để lại
những hậu quả nghiêm trọng trong xã hội, từ những tính toán nhỏ nhƣng nó
có thể trở thành sự tha hóa trong đạo đức, con ngƣời rơi vào những cái bẫy
của chủ nghĩa cá nhân, toan tính lợi ích riêng mà đỉnh cao của nó chính là tệ
nạn tham nhũng.
Ngoài bản tính tƣ lợi thì Hàn Phi Tử còn chỉ ra tính xấu nữa của con
ngƣời là sự lƣời biếng, nếu nhƣ trong quan niệm của Tuân Tử thì con ngƣời ta
khi đói thì muốn no, rét thì muốn ấm nó thuộc về dục vọng, bản năng của con
ngƣời thì Hàn Phi Tử lại chứng minh rằng con ngƣời ta có tính lƣời biếng, khi
tài sản đủ dùng thì không gắng sức làm việc nữa “phàm con ngƣời sinh ra, khi
của cải đủ dùng thì lƣời dùng sức. Nếu nhà vua cai trị nhu nhƣợc thì họ ngông
cuồng làm điều bậy”[29, 511].
Con ngƣời với bản chất xấu nhƣ vậy thì cần phải có những biện pháp
để điều chỉnh, uốn nắn đƣa vào khuôn phép thì mới có thể làm xã hội ổn định
phát triển đƣợc kinh tế, ông cũng tìm ra đƣợc điểm yếu của con ngƣời để dựa
vào đó có thể lợi dụng mà áp dụng pháp trị vào để sửa đổi bản tính ác ấy. Con
ngƣời ƣa phục tùng kẻ mạnh, “Mẹ thƣơng con nhiều hơn cha, nhƣng lệnh của
cha đƣa ra đƣợc con thi hành gấp mƣời lần lệnh của mẹ. Quan đối với dân
không yêu thƣơng dân nhƣng mệnh lệnh của quan lại thì dân thi hành gấp vạn
lần lệnh của cha, cha mẹ chồng chất thƣơng yêu nhƣng lệnh đƣa ra không
đƣợc thi hành, quan lại dùng uy nghiêm mà dân nghe theo. Uy nghiêm và
thƣơng yêu đằng nào hơn cũng có thể quyết định đƣợc vậy”[29, 505], theo
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ông con ngƣời thì thƣờng chỉ sợ những kẻ mạnh hơn mình, những kẻ có uy
quyền vì vậy không thể lấy tình yêu thƣơng, nhân ái để uốn nắn bản tính con
ngƣời đƣợc mà phải dùng đến các hình phạt để răn đe.
Trong quan điểm về con ngƣời của Hàn Phi Tử xét rõ ràng là vẫn còn
chứa đựng những hạn chế lớn trong tƣ tƣởng của ông, ông nhìn nhận con
ngƣời dƣới lăng kính quá khắt khe, chỉ nhìn thất bản tính vụ lợi, lòng tham
lam của con ngƣời mà không xét đầy đủ nhân cách của con ngƣời. Thực tế
trong cuộc sống, con ngƣời ta ngoài mục tiêu là làm ra của cải, vật chất đáp
ứng nhu cầu của con ngƣời thì họ còn có cả những nhu cầu về mặt tình cảm,
sự tha hóa của con ngƣời chỉ là số ít, một phần nhỏ trong xã hội, con ngƣời
luôn biết yêu thƣơng đùm bọc lẫn nhau vƣợt qua gian khổ, ngƣời Việt Nam ta
với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, cộng với tinh thần đoàn kết mà đã
chống lại biết bao kẻ thù xâm lƣợc, nếu con ngƣời ai cũng là những kẻ tính
toán tham lam thì khi chiến tranh sảy ra luôn là những kẻ bỏ chạy trƣớc tiên,
khi thiên tai bão lụt ập tới mà chỉ lo cho bản thân thì thế giới liệu còn có thể
tồn tại, không nên đánh đồng một nhóm nhỏ những “con sâu làm rầu nồi
canh” mà đánh giá toàn bộ đạo đức con ngƣời trở thành thấp kém. Nhƣng
cũng từ những nhận định của ông về bản tính con ngƣời nhƣ thế ta cũng có
thể rút ra đƣợc những bài học đúng đắn áp dụng cho số nhỏ những ngƣời
mang “tính ác” giống nhƣ Hàn Phi Tử phân tích để đƣa vào khuôn phép, hòa
nhập xã hội. Ông đƣa ra phƣơng pháp giải quyết vấn đề này chính là việc sử
dụng pháp trị, đây là con đƣờng để làm cho quốc gia cƣờng thịnh, làm xã hội
trở nên ổn định hơn.
1.2.3. Lý luận về Pháp
Trong thời kì Trung Quốc cổ đại, Pháp đƣợc hình thành từ rất lâu đời,
đến thời kì Xuân Thu – Chiến Quốc thì hầu nhƣ mỗi nƣớc đều có pháp luật
riêng của mình. Trong các văn tự cổ thì hai từ “pháp” và “hình” đƣợc dùng
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thay thế cho nhau, mà Pháp thì là những mệnh lệnh do vua ban hành để trói
buộc con ngƣời, luôn chứa đựng những hình phạt tàn khốc nên tạo nên những
ám ảnh tâm lý về Pháp chính là những hình phạt, những luật lệ khắt khe, hạn
chế sự tự do của con ngƣời.
Hàn Phi Tử định nghĩa về Pháp theo ông “Pháp luật là mệnh lệnh ban
bố rõ ràng ở nơi cửa công, hình phạt chắc chắn đối với lòng dân, thƣởng cho
những kẻ cẩn thận giữ pháp luật, nhƣng phạt những kẻ làm trái lệnh. Đó là
điều những bầy tôi phải tuân theo”[29,478-479]. Ông coi pháp luật là tiêu
chuẩn để phân biệt mọi sự việc để nhận biết sự việc đúng sai, tốt xấu, thiện
ác. Ngƣời dân làm bất cứ việc gì thì luôn phải đặt luật pháp lên trên để làm
chuẩn mực, thì hành động bất cứ việc gì cũng trở nên đúng đắn, “ngƣời thợ
khéo tay tuy dùng ý và mắt cũng đúng dây mực, nhƣng trƣớc đó phải lấy cái
quy, cái củ để đo”[29,49], pháp luật giống nhƣ sợi dây dọi định hƣớng cho
mọi hành động của con ngƣời đi vào đúng đắn. Nhƣ vậy, lấy pháp luật làm
trọng thì yêu cầu trong quá trình xây dựng pháp luật trở thành chuẩn mực
trong việc trị quốc.
Ảnh hƣởng từ tƣ tƣởng tôn quân trong xã hội lúc bấy giờ Hàn Phi Tử
quan niệm vua là ngƣời tƣợng trƣng cho quốc gia nắm uy quyền cũng là
ngƣời nắm giữ pháp luật vua là ngƣời đề ra pháp luật, đây là một trong những
hạn chế lớn nhất trong tƣ tƣởng của ông làm cho pháp luật không còn tính
khách quan, nó mang bản chất của giai cấp thống trị, dùng pháp luật làm công
cụ để chế ƣớc những nhu cầu của con ngƣời mà theo ông chính là bản tính tƣ
lợi của con ngƣời. Tuy nhiên, ông cũng đƣa ra những nguyên tắc mà nhà vua
cần phải tuân thủ trong quá trình lập pháp để tránh tình trạng nhà vua tùy tiện
đặt luật pháp ra sao cũng đƣợc.
Thứ nhất, luật pháp phải hợp thời: Theo Hàn Phi Tử thì lịch sử luôn
thay đổi, đời sau không giống đời trƣớc, không có thứ pháp luật nào có thể trở
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thành hình mẫu để mà noi theo. Chỉ có một chuẩn mực duy nhất đó chính là
thực tiễn, lấy đó làm tiêu chuẩn để xây dựng pháp luật cho phù hợp với từng
quốc gia, từng giai đoạn lịch sử. Đối với Hàn Phi Tử thì việc đƣa ra các chính
sách cai trị phải phù hợp với xã hội đƣơng thời “thời thế thay đổi mà cách cai
trị không thay đồi thì sinh loạn. Biết cai trị dân chúng nhƣng lệnh ngăn cấm
không thay đổi thì nƣớc cắt. Cho nên bậc thánh nhân trị dân thì pháp luật phải
theo thời mà thay đổi và ngăn cấm theo khả năng mà thay đổi”[29, 588].
Thứ hai, luật pháp phải đƣợc phổ biến rộng rãi: Đây là một quan điểm
tiến bộ so với xã hội đƣơng thời, chế độ phong kiến nhà Chu xây dựng thì
pháp luật không phải là thứ để phổ biến rộng rãi cho mọi ngƣời dân đƣợc biết
mà nó nằm trong tay giai cấp thống trị, pháp luật trở nên kín đáo nên họ dễ
dàng lợi dụng pháp luật làm lợi cho mình, tới cuối thời kì Xuân Thu cũng đã
có một số nƣớc đã có những chính sách mới trong việc phổ biến pháp luật
nhƣ nƣớc Trịnh có Tử Sản đúc hình thƣ, Lý Khôi soạn ra pháp kinh hay
Thƣơng Ƣởng thi hành biến pháp, họ đều đã chú ý tới việc phổ biến pháp luật
để giáo dục cho ngƣời dân. Tới Hàn Phi Tử thì ông đã đƣa ra tƣ tƣởng về việc
xây dựng luật pháp thành văn và phải đƣợc ban bố rộng rãi “phép trị nƣớc
phải bày ra nơi công đƣờng và công bố cho trăm họ”[29,374].
Thứ ba, pháp luật phải đơn giản, dễ hiểu: pháp luật đã đƣợc ban bố phổ
biến chính là để tránh tình trạng ngƣời dân không biết luật mà phạm phải điều
sai trái, nhƣng đối tƣợng chủ yếu là ngƣời dân với trình độ nhận thức còn
nhiều hạn chế nên ông chủ trƣơng pháp luật cần dùng những câu chữ phổ biến
tránh tình trạng pháp luật đem ra nơi cửa công nhƣng lại là những điều cao xa
mà ngƣời dân thì không hiểu đƣợc nội dung vấn đề “những lời nói vi diệu thì
đến bậc thƣợng trí còn khó biết thì dân không cách nào hiểu đƣợc”[29,452],
pháp luật mà rõ ràng, thì sẽ không sảy ra tình trạng lách luật mà làm sai, viện
cớ không hiểu luật mà phạm tội, pháp luật cần phải dễ hiểu nên để cho ngƣời

40

không có học cũng có thể hiểu đƣợc nhƣ thế tránh đƣợc tình trạng hiểu lầm và
những kẻ lợi dụng tình trạng mập mờ để lợi dụng pháp luật.
Thứ tư, pháp luật phải thống nhất và ổn định: Hàn Phi Tử có nói “pháp
luật không gì bằng thống nhất, cố định để dân dễ biết”[29,547]. Theo ông
pháp luật cần phải thống nhất trong cả nƣớc, trong khi một lệnh mới ra đời thì
cần phải xóa bỏ đi lệnh cũ để tránh tình trạng mập mờ, lẫn lộn có kẻ lợi dụng
pháp luật để nổi loạn, trong thiên định pháp ông lấy dẫn chứng về việc Thân
Bất Hại khi ban hành luật pháp mà không có sự thống nhất khiến cho bọn
gian thần làm loạn. Hàn Phi Tử không khuyến khích việc thay đổi luật pháp
thƣờng xuyên, pháp luật cần phải ổn định, không nên vô cơ thay đổi pháp luật
mà khiến cho mọi thứ trở nên xáo trộn ảnh hƣởng tới sinh hoạt của ngƣời dân
“pháp lệnh mà thay đổi thì việc lợi và hại cũng khác đi. Việc lợi và hại khác
đi thì việc làm của dân thay đổi”[29, 187]
Thứ năm, pháp luật đề ra phải công bằng: trong việc xây dựng
pháp luật một cách công bằng thì ban đầu phải kể đến Thƣơng Ƣởng là ngƣời
đã áp dụng pháp luật một cách triệt để, không phân biệt thứ cấp trong việc
dùng pháp, trong sử sách còn ghi lại khi Thƣơng Ƣởng áp dụng pháp đối với
cả tầng lớp quý tộc nhƣ Công tử Kiền khi phạm tội cũng bị cắt mũi. Theo
quan điểm của Hàn Phi Tử thì mọi ngƣời đều phải công bằng trƣớc pháp luật,
không phân biệt giai cấp địa vị khi đứng trƣớc pháp luật pháp luật chính là
tiêu chuẩn để phân biệt điều phải, điều trái.
Trong quốc gia theo Hàn Phi Tử thì pháp luật phải là những quy tắc,
chuẩn mực của mọi hành động, để tránh tình trạng vì lợi ích cá nhân hay vì
nên tình riêng mà bẻ cong pháp luật thì việc coi pháp luật là thƣớc đo, là quy
tắc bắt buộc mọi ngƣời phải tuân theo. Bằng phép tham nghiệm của mình ông
đã chứng minh đƣợc việc không thể sử dụng nhân trị để quản lý xã hội nhân
từ không thể dùng để trị quốc. Ngƣời làm chính trị phải đảm bảo đƣợc tính
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công bằng của pháp luật chỉ có thể là ngƣời có lý trí mạnh mẽ, lạnh lùng,
khách quan và công minh.
Ông nhấn mạnh vai trò của “thƣởng – phạt” trong việc thực thi pháp
luật. Bởi vì nhƣ ông đã nói, bản tính của con ngƣời vốn dĩ là tƣ lợi, vậy nên
việc ban thƣởng hậu hĩnh thì con ngƣời sẽ vui sƣớng mà làm những điều tốt
nhiều hơn, hào hứng trong công việc, ham lập chiến công. Và cũng bởi vì bản
tính con ngƣời là sợ uy quyền cho nên khi phạt nặng thì ngƣời dân ghê sợ mà
đoạn tuyệt với những việc làm phạm pháp, khi phạt nặng kẻ xấu đó cũng là
cách làm gƣơng cho ngƣời dân thấy sợ mà không dám vi phạm nữa.
1.2.4. Lý luận về Thế
Hàn Phi Tử đã tiếp thu “thế” từ Thận Đáo ngƣời đề cao yếu tố “thế”
trong việc trị quốc của nhà vua, trong thời kì Xuân Thu – Chiến Quốc, tình
hình xã hội ngày càng hỗn loạn, nhà vua phải dùng quyền lực của mình xây
dựng pháp luật quản lý nhân dân của mình, phải làm cho họ tuyệt đối tin
tƣởng và sử dụng pháp luật thì mới có thể thống nhất, ổn định đƣợc đất nƣớc.
Bản tính của con ngƣời là vụ lợi vì vậy nhà vua phải có “thế” thì mới chế ngự
đƣợc mọi hành động, khuất phục đƣợc số đông mà không cần dựa vào kẻ
khác. Thế theo Hàn Phi Tử chính là quyền lực, địa vị của nhà vua dùng để chế
ngự bề tôi “nhà vua cầm cái quyền bính và giữ cái thế cho nên lệnh ban ra
đƣợc thi hành và điều ngăn cấm khiến ngƣời ta thôi. Quyền bính là cái quyết
định sống chết. Cái Thế là cơ sở để thắng đám đông”[29,524] nhƣ vậy, không
có đƣợc cái Thế thì nhà vua không thể nào nắm đƣợc quyền hành pháp trong
tay, không thể đƣa pháp luật ra để trị dân, có đƣợc cái Thế thì mới có Pháp, vì
nếu danh phận nhà vua mà bị hạ thấp thì kẻ dƣới không nghe theo, không thể
đƣa Pháp vào trị quốc đƣợc, nhƣ thế thì không sớm muộn thì nhà vua cũng bị
mất quyền lực. Do đó Thế và Pháp là hai yếu tố không thể nào tách rời nhau
trong quá trình trị quốc của nhà vua.
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Theo Hàn Phi Tử Thế thể hiện uy quyền của nhà vua, sức mạnh khuất
phục đƣợc đám đồng quần chúng, uy quyền nhà vua càng mạnh thì ngƣời dân
càng phải nghe theo, không ai dám cãi lời thế nên theo ông Thế đóng vai trò
quan trọng, những ngƣời có tài mà không nắm đƣợc cái Thế trong tay thì
không thể nào khống chế đƣợc kẻ hƣ hỏng “Kiệt làm thiên tử thì có thể khống
chế thiên hạ. Không phải vì ông ta hiền nhƣng cái thế của ông ta nặng.
Nghiêu là kẻ thất phu thì không thể sửa đổi ba nhà. Không phải vì ông ta hƣ
hỏng mà vì cái địa vị của ông ta thấp”[29,257]. Vai trò của cái Thế đóng vị trí
vô cùng quan trọng trong việc duy trì uy quyền của nhà vua, nếu Nho giáo thì
quyền lực của nhà vua là do trời ban chonên ngƣời đƣợc trao quyền lực là
ngƣời có đạo đức và tài năng, là “thiên tử” do trời cử xuống để cai quản ngƣời
dân, quyền lực ấy đƣợc chuyển giao tự nhiên và nhà vua có quyền truyền ngôi
lại cho huyết thống của mình. Hàn Phi Tử còn cho rằng quyền lực của nhà
vua cũng có thể giành đƣợc thông qua quá trình đấu tranh. Ông cho rằng, Thế
không liên quan gì tới đạo đức và tài trí của con ngƣời, một ông vua bình
thƣờng nhƣng có Thế thì có đƣợc muôn dân, trong đó có cả những ngƣời tài
năng và cả những bậc thánh nhân cũng chịu sự quản lí của ông ta nên theo
Hàn Phi Tử, vua duy trì đƣợc cái Thế của mình là cũng đủ cho việc trị nƣớc,
dùng đƣợc trí khôn của thiên hạ “vua Lỗ Ai Công là ông vua kém, thế nhƣng
khi quay mặt về phƣơng nam làm vua một nƣớc thì dân ở trong bờ cõi không
ai là không làm tôi của ông. Đó là vì dân vốn phục tùng theo uy thế, uy thế rõ
ràng dễ làm ngƣời ta phục tùng theo mình vậy. Cho nên Trọng Ni làm bầy tôi
của ông ta, còn ông ta làm vua của Trọng Ni. Trọng Ni không phải thích cái
nghĩa của nhà vua nhƣng phải phục tùng cái thế của nhà vua”[29,546].
Quan niệm về cái Thế của Hàn Phi Tử đề ra nhƣ ở trên đã phân tích nó
vốn dĩ không phải tự nhiên nhƣ trong chủ nghĩa nhân trị của các nhà Nho mà
do nhu cầu để duy trì pháp trị bảo vệ quyền lợi cho nhà vua vì vậy việc bảo vệ
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cái Thế của nhà vua là cái tất yếu, cái Thế của vua thì không thể nào cho kẻ
khác mƣợn cũng không thể nào đánh mất bởi vì thiếu đi cái Thế chính là nhà
vua làm mất đi cả thiên hạ của mình “cái thế mạnh là vực sâu của nhà vua.
Bầy tôi là con cá của cái thế mạnh. Con cá đã rời khỏi vực thì không còn có
thể bắt lại đƣợc nữa. Bậc làm vua chúa nếu bỏ mất cái thế mạnh của mình,
trao nó cho bầy tôi thì không thể thu lại đƣợc nữa”[29, 295]. Nhà vua nhờ có
uy quyền mà đƣợc ngƣời dân tôn thờ, vì vậy có quyền lực trong tay thì cần
phải nắm chắc lấy nó nên dù là một ông vua bình thƣờng mà cai quản đất
nƣớc thái bình, nhân dân ấm no là nhờ vào cái Thế của ông vua đó.
Muốn phát huy đƣợc cái Thế của mình trƣớc hết phải xây dựng đƣợc hệ
thống pháp luật vững chắc để củng cố uy quyền của mình, một nhà vua anh
minh thì cần phải thu hút đƣợc ngƣời dân làm việc chăm chỉ, tận tâm với
mình, vì nhà vua chỉ có một mình nắm quyền nên cầm phải xây dựng đƣợc hệ
thống tai mắt ở khắp nơi để biết hết mọi tình hình, giữ nghiêm kỉ luật, dựa
vào việc thƣởng phạt để khống chế bề tôi. Con ngƣời mang trong mình bản
tính vụ lợi nên chỉ có thể dùng thƣởng phạt là biện pháp hữu hiệu nhất để dẫn
dắt và ngăn cấm họ làm những việc xấu, tổn hại tới quốc gia.
1.2.5. Lý luận về Thuật
Trong việc trị quốc, Hàn Phi Tử không coi trọng đạo đức của ngƣời
lãnh đạo mà theo ông một ngƣời bình thƣờng nếu duy trì đƣợc hiệu lực pháp
luật cũng có thể làm nên nghiệp lớn. Vua chúa có nhiệm vụ làm cho dân làm
theo đúng pháp luật, vua không trực tiếp cai trị ngƣời dân mà thông qua các
tầng lớp quan lại để cai trị và để làm tốt việc trị nƣớc nên nhà vua đó cần phải
có “thuật” để trị quan lại.
Thuật của Hàn Phi Tử ở đây ta có thể hiểu theo hai nghĩa: Thứ nhất,
Thuật là kỹ thuật, phƣơng án tuyển dụng, xem xét khả năng của quan lại. Thứ
hai, Thuật là tâm thuật, là mƣu mô để chế ngự các quần thần, làm cho họ bộc
lộ hết thâm ý của mình “Thuật là nhân trách nhiệm giao chức quan, theo tên
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gọi mà yêu cầu sự thực. Nắm lấy cái quyền cho sống và giết chết, hiểu rõ
năng lực của bầy tôi, đó là điều nhà vua nắm lấy”[29, 478]. Thuật đóng có vai
trò vô cùng quan trọng, muốn duy trì đƣợc sự ổn định của xã hội, thực thi
pháp trị thì nhà vua phải có Thuật. Thuật để vua điều khiển quan lại, trị dân
theo các pháp lệnh mà nhà vua đã ban hành, trong khi Pháp phải đƣợc công
bố rộng rãi trong nhân dân để mọi ngƣời có thể biết thì Thuật lại là những âm
mƣu, thủ đoạn của nhà vua cần phải nắm giữ không thể tiết lộ cho quan lại
hay dân chúng biết đƣợc.
Nội dung của Thuật bao gồm việc dùng ngƣời, việc trừ gian, và vấn đề
về thƣởng phạt. Trong đó việc dùng ngƣời đƣợc ông quan tâm sâu sắc nhất,
đối với ông việc trị nƣớc nhà vua không thể một mình làm đƣợc mà phải
thông qua bộ phận quan lại để điều khiển nhân dân, do đó việc xét ngƣời để
dùng đóng vai trò quan trọng ông vận dụng thuyết “hình danh” để làm
phƣơng pháp trong Thuật lãnh đạo của ngƣời cầm quyền. Nhà vua đã giao
chức vị cho một viên quan thì ngƣời đó phải tuân thủ pháp luật, làm đúng
chức vị của mình. Từ dân cho đến quan mỗi ngƣời nhận thức rõ bổn phận của
mình, không ai làm sai, vƣợt quá danh phận. Để xem xét ngƣời có làm đúng
nhiệm vụ của mình hay không thì có thể kiểm tra thông qua quy tắc danh thực
có hợp nhau hay không “Bậc vua chúa muốn ngăn cấm gian tà thì phải xem
xét kĩ tên gọi và việc làm có hợp nhau không, phải xét việc làm có khác lời
nói không”[29,65]
Nguyên tắc “vô vi” là quan niệm rất đƣợc coi trọng trong triết học
Trung Hoa cổ đại, Khổng Tử là ngƣời đầu tiên dùng chữ vô vi trong “vô vi
nhi trị” sau đó các nhà đạo gia mới là những ngƣời bàn tới nó nhiều hơn. Phải
tới Hàn Phi Tử thì hai chữ “vô vi” đƣợc ông đƣa vào cho Thuật dùng ngƣời
của nhà vua, vua sử dụng sự im lặng, bình thản của mình để quan sát mọi hoạt
động của các quan lại, nhận ra những tài năng của họ và có thể sử dụng ngƣời
cho đúng mục đích. Vua im lặng quan sát từ đó mới có thể thăm dò, đánh giá
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đƣợc bề tôi, còn kẻ bề tôi không đọc đƣợc suy nghĩ của vua thì sẽ an phận thủ
thƣờng, chấp hành pháp luật, “Quần thần quanh vua đã đƣợc sắp đặt đâu vào
đấy thì vua cứ việc mở rộng cửa để đón những chính kiến và chính tích. Vua
tôi đều ở vào vị trí thích hợp nên trên dƣới yên ổn, có thể chẳng cần phải làm
gì cả. Điều đó cũng giống nhƣ cứ để cho gà gáy báo trời, bắt mèo săn chuột;
khi quần thần đều trổ hết tài năng của mình thì vua ở trên ngai vàng có thể
yên vị vô sự. Vua mà kiêu ngạo khoa trƣơng, thích khoe khoang tài năng của
mình thì văn võ bá quan sẽ dựa vào đó để nịnh hót, lấy lòng mà dối gạt vua,
trật tự vua tôi sẽ rối loạn, đất nƣớc sẽ không thể cai quản nổi”[29,68].
Vua là ngƣời cai trị đất nƣớc, nhƣng thông qua bộ phận quan lại để
thực hiện quyền lực của mình. Bởi không trực tiếp giám sát mọi việc nên phải
nghe báo cáo của các quan để nắm tình hình nên ông đặc biệt quan tâm tới
phƣơng pháp lắng nghe của nhà vua. Khi nghe bề tôi nói nhà vua không nên
khen chê, để lộ suy nghĩ của mình tránh bị bề tôi đọc đƣợc suy nghĩ, vua phải
trầm mặc “Đạo nghe ngƣời nói là làm ra vẻ ngây ngất nhƣ ngƣời say rƣợu.
Răng ta, môi ta, ta không hé trƣớc. Răng ta, môi ta, ta càng giữ yên. Nhƣ thế
thì ta để cho họ tự nói trƣớc. Ta nhân đó mà biết ý muốn của họ”[29,71].Yêu
cầu bề tôi có lời nói rõ ràng, có đầu, có cuối, lời nói phải thống nhất với nhau,
có chứng cứ, bề tôi phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình “Bậc vua chúa
khiến kẻ làm tôi đã nói thì phải biết đầu mối của nó và đòi hỏi nó phải phù
hợp với sự thực. Còn những ngƣời không nói thì nhà vua xét những điều họ
cho là đúng và những điều họ không cho là đúng để bắt họ chịu trách nhiệm.
Nhƣ vậy thì bọn bầy tôi không ai dám nói bừa, mà cũng không ai dám im
lặng, vì nói hay im lặng cũng đều phải chịu trách nhiệm cả”[29,155]. Khi
nghe bề tôi nói thì vua phải kiểm chứng lời nói ở nhiều mặt trong thực tế,
tham khảo ý kiến của nhiều ngƣời, tránh việc chỉ nghe từ một phía “cho nên
nếu nghe lời nói mà không tham khảo những lời khác thì cái quyền bị bọn
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gian chia mất. Nếu không dùng cái trí khôn ngoan của mình thì thế nào cũng
bị bầy tôi làm cho khốn cùng”[29, 525].
Vấn đề thƣởng và phạt theo Hàn Phi Tử nhà vua dựa vào danh và thực
thì mới ban thƣởng cho đúng công và phạt cho đúng tội đƣợc. Theo Hàn Phi
Tử thì nhà vua có hai cách để kiểm tra, thứ nhất là tự mình đi kiểm tra kết
quả của bọn kẻ dƣới làm, thứ hai là có thể dùng ngƣời mình tin tƣởng cho
ngƣời đó đi kiểm tra, thay mặt vua mà làm việc, ngƣời đƣợc vua cử đi thì
cũng phải là ngƣời am hiểu và tuân thủ luật pháp “lấy danh trách thực”. Theo
Hàn Phi Tử thì thƣởng phạt chính là vũ khí của nhà vua, đặc quyền riêng của
vua tạo nên cái Thế “sở dĩ con hổ có thể khiến con chó phụ tùng nó là nhờ có
nanh, có vuốt. Nếu con hổ bỏ nanh vuốt của nó đi mà trao cho con chó dùng
thì con hổ ngƣợc lại phải phục tùng theo con chó”[29,64]. Thƣởng phạt là cái
đánh vào tâm lý của kẻ hám lợi thông qua đó ta có thể lợi dụng nó, vì bề tôi
thì sợ hình phạt và lại thích khen thƣởng vì thế dùng hình để kẻ dƣới khiếp sợ,
làm theo. Thƣởng phạt cũng cần phải giữ chữ tín làm đầu, trong pháp luật thì
không có sự khoan nhƣợng và thi hành nhân nghĩa mà phải thực hiện nghiêm
pháp luật “tiếc cỏ tranh thì làm hại cho bông lúa, thƣơng trộm cƣớp thì hại
dân lành. Nay hình phạt nhẹ, thi hành khoan dung ân huệ, nhƣ thế là lợi cho
bọn gian tà và làm hại đến ngƣời lƣơng thiện”[29, 431].
1.2.6. Mối quan hệ giữa Pháp - Thế - Thuật
Nội dung cơ bản của trƣờng phái Pháp gia là đề cao vai trò của pháp
luật và chủ trƣơng dùng pháp luật hà khắc để trị nƣớc và Hàn Phi Tử là ngƣời
đầu tiên có công tổng hợp ba yếu tố Pháp - Thế - Thuật trong việc trị nƣớc.
Theo ông việc vận dụng tốt ba yếu tố này thì việc trị nƣớc sẽ đạt hiệu quả, đất
nƣớc thái bình, “quốc phú binh cƣờng”. Các yếu tố Pháp - Thế - Thuật có mối
quan hệ gắn bó mật thiết với nhau không thể tách rời. Ba yếu tố hội tụ tạo nên
tƣ tƣởng Pháp trị đầy đủ.
Thế - Pháp:
47

Để trị vì đƣợc thiên hạ, nhà vua phải là ngƣời nắm giữ đƣợc quyền thế,
thi hành pháp luật nghiêm minh. Trong đó, Thế là điều kiện tất yếu tạo ra Pháp,
nhà vua phải dựa vào Thế của mình để ban hành pháp luật buộc bề tôi phải
nghe theo, nhờ có Thế mà pháp luật ra đời và đi vào đời sống. Mức độ pháp
luật đƣợc thi hành hiệu quả đến đâu là do cái Thế của nhà vua, cái Thế mạnh
thì pháp luật mạnh, cái Thế yếu thì không đủ sức sai khiến bề tôi nghe theo,
cho nên “Bậc thánh nhân dù có đức nhƣ Nghiêu, Thuấn, có hạnh nhƣ Bá Di,
nhƣng địa vị không bao trùm đƣợc đời thì cái công không thành mà cái danh
không nên đƣợc”[29,258]. Cái Thế đƣợc thể hiện thông qua việc nhà vua phải
là ngƣời duy nhất có quyền ban hành luật pháp và nắm quyền thƣởng phạt
trong tay, dùng quyền đó khống chế bầy tôi nâng cao địa vị của mình.
Nếu nhƣ Thế là điều kiện tạo ra Pháp thì Pháp lại là yếu tố để duy trì và
củng cố vị trí của Thế. Nhà vua có cái Thế mạnh mà không biết vận dụng
Pháp đúng đắn thì cái Thế biến nhà vua trở thành kẻ tàn bạo, thô lỗ. Do đó,
Pháp cần phải đƣợc sử dụng hiệu quả, đúng đắn thì ngƣời trên đƣợc tôn trọng,
kẻ dƣới không hờn oán. Pháp và Thế đƣợc nhà vua sử dụng thông qua sự
thƣởng, phạt nghiêm minh, thƣởng thì hậu, phạt thì nặng, giúp vua nâng cao
uy quyền của mình dùng hết năng lực của bầy tôi nên nhà vua phải nắm chắc
trong tay mà không thể cho bề tôi mƣợn đƣợc, Hàn Phi Tử viết: “Ông vua
dùng hình phạt và ân đức để khống chế bầy tôi, nay ôngvua bỏ hình phạt và
ân đức của mình để trao cho bầy tôi sử dụng thì ông vua sẽ bị bề tôi không
chế”[29,64].
Giữa Pháp và Thế có mối quan hệ tƣơng hỗ lẫn nhau vì vậy, Thế giúp
nhà vua xây dựng pháp luật, khi Pháp đem vào sử dụng trong đời sống mà
đƣợc ngƣời dân chấp nhận thì cái Thế của nhà vua cũng từ đó mà nhân lên
nên trong việc trị nƣớc, nhà vua phải nêu cao pháp luật và quyền thế “giữ
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pháp luật ở vào cái thế trị an, nếu họ từ bỏ pháp luật, gạt bỏ cái thế thì
loạn”[29,472].
Thuật – Thế:
Thuật đƣợc tạo nên để trở thành yếu tố bảo vệ cho Thế, nhà vua sử
dụng Thuật tốt có thể lựa chọn cho mình đƣợc hệ thống quan lại có đủ năng
lực, thực thi các mệnh lệnh của nhà vua, cai trị dân chúng, làm cho cái Thế
của vua càng đƣợc nâng lên. Ông vua theo Hàn Phi Tử có thể là một ngƣời
bình thƣờng nhƣng nắm đƣợc cái Thuật thì có thể tuyển chọn đƣợc những
ngƣời tài năng, chịu phục tùng trƣớc uy quyền của nhà vua, ngày càng củng
cố cái Thế vững chắc của mình. Vua dùng Thuật để cai trị dân, chế ngự quần
thần nên không thể cho họ thấy đƣợc cảm xúc, những suy nghĩ thật của mình.
Luôn giữ chắc cái Thuật đề cao cái Thế thì công việc trị quốc sẽ không mất
thì giờ mà còn có thể trở nên an nhàn: “Một mình khống chế cả trong bốn
biển, những kẻ khôn khéo không thể trổ cái gian dối của họ. Những kẻ hiểm
trá không thể đƣa cái nịnh hót ra. Bọn gian tà không có nơi dựa. Kẻ ở xa ngàn
dặm không dám đổi lời. Kẻ có cái thế ở gần làm lang trung không dám che
cái hay, tô vẽ cái sai. Quan ở dƣới trong triều đình đều không dám vƣợt quyền
nhau”[29,61].
Muốn trị nƣớc, thi hành luật pháp nghiêm minh thì trƣớc hết nhà vua
phải có Thế, nhƣng ngƣợc lại, nhà vua không muốn mất đi cái Thế của mình
thì phải có Thuật nắm giữ, Thuật dùng ngƣời của nhà vua có vai trò quan
trọng vì nó ảnh hƣởng trực tiếp tới sự bền vững của một quốc gia. Vua dùng
cái Thế của mình mà trị quan lại, bộc lộ uy quyền “phải dựa vào cái thế uy
nghiêm để làm khốn khổ bọn bầy tôi gian dối”[29, 133].
Pháp – Thuật
Pháp và Thuật mang trong mình những tính chất đối lập nhau, theo
Hàn Phi Tử, Pháp phải là thứ đƣợc đem ra công bố rộng rãi cho ngƣời dân
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biết đến thì Thuật lại là thủ đoạn mà nhà vua phải ngầm giấu đi không cho kẻ
khác thấy đƣợc. NhƣngPháp và Thuật lại gắn bó không thể tách rời nhau, nhà
vua cần phải biết kết hợp hài hòa giữa Pháp và Thuật trong việc trị nƣớc của
mình “nhà vua không có thuật trị nƣớc thì ở trên bị che đậy, bầy tôi mà không
có pháp luật thì cái loạn sinh ra ở dƣới. Hai cái không thể thiếu cái nào, đó
đều là những công cụ của bậc đế vƣơng”[29,479].
Pháp là ý chí của nhà vua trong việc cai quản đất nƣớc của mình, muốn
ý chí ấy đƣợc thực hiện thành công thì vua cần phải dùng đến Thuật, tuyển
chọn ngƣời thực thi pháp luật mà nhà vua ban hành, dùng Thuật nhận biết và
kiểm soát bề tôi làm theo ý muốn của mình. Nhà vua dù có Pháp mạnh đến
đâu mà không biết dùng đến Thuật trị nƣớc thì một mình không thể khống chế
đƣợc bầy tôi giống nhƣ Thƣơng Ƣởng, tuy dùng pháp chế mạnh nhƣng chƣa
biết vận dụng Thuật nên vẫn bị bầy tôi lợi dụng chỗ sơ hở mà làm loạn
“Thƣơng Quân tuy làm mọi cách tô vẽ cho pháp luật của mình nhƣng bầy tôi
lại dùng nó một cách sai trái cho việc riêng của họ. Cho dù dựa vào cái cơ sở
của nƣớc Tần mạnh trong mấy mƣơi năm vẫn không đạt đến đế vƣơng. Đó là
mối lo pháp luật tuy đƣợc các quan chăm chỉ trau dồi nhƣng ở trên vẫn không
có cái thuật trị nƣớc”[29,481]. Ngƣợc lại, việc dùng Thuật tốt nhƣng lại
không biết kết hợp với Pháp thì cũng không thể đạt đƣợc hiệu quả gì “nhƣ
vậy thì tuy Thân Bất Bại mƣời lần khiến Hàn Chiêu hầu dùng thuật, nhƣng
bọn gian thần vẫn còn cách đƣa ra lời dối trá. Cho nên tuy dựa vào nƣớc Hàn
mạnh có vạn cỗ xe mà trong mƣời bảy năm vẫn không thể đạt đƣợc địa vị bá
vƣơng. Nhƣ vậy tuy ở trên dùng thuật trị nƣớc nhƣng có mối lo các quan
không trau dồi pháp luật”[29,479]
Nhƣ vây, Hàn Phi Tử là ngƣời đã nhận rõ đƣợc vai trò của việc kết hợp
các yếu tố Pháp - Thế - Thuật trong việc trị nƣớc. Không có một trong ba yếu
tố này thì những yếu tố còn lại không thể phát huy hết vai trò của mình. Thế
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là cái bảo đảm cho việc thi hành Pháp, Thuật dùng để củng cố, bảo vệ cho
Thế, Pháp chính là tiêu chuẩn cho Thế và Thuật, tránh sự mất cân bằng, bất
công trong xã hội. Mối quan hệ biện chứng giữa ba yếu tố không thể tách rời
nhau tạo nên tƣ tƣởng pháp trị đầy đủ nhất mà các nhà pháp gia đi trƣớc vẫn
còn để ngỏ.
1.3. Đánh giá tƣ tƣởng Pháp trị của Hàn Phi Tử
1.3.1. Giá trị tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi Tử
Tƣ tƣởng Pháp trị của Hàn Phi Tử ra đời phù hợp với hoàn cảnh xã hội
đƣơng thời. Trong thời buổi loạn lạc triền miên, các quốc gia đang đua tranh
thể hiện sức mạnh để tranh quyền, tranh bá. Nhân dân trong hoàn cảnh loạn
lạc, dân số tăng nhanh nhƣng điều kiện vật chất không đáp ứng đủ nhu cầu
con ngƣời. Khiến cho đạo đức ngày càng sa sút. Đòi hỏi đặt ra lúc này là phải
có một thanh gƣơm chuyên chế, phải có pháp trị thật mạnh mới có thể thống
nhất đƣợc quốc gia. Và Tần Thủy Hoàng là ngƣời đã thu phục đƣợc sáu nƣớc
và thống nhất thành một Trung Quốc rộng lớn cũng bởi sử dụng hiệu quả tƣ
tƣởng Pháp trị, tuy nhà Tần không tồn tại lâu dài bởi những mặt hạn chế của
tƣ tƣởng Pháp trị nhƣng chúng ta cũng phải đánh giá khách quan những thành
tựu mà tƣ tƣởng đã đem lại.
Trong thời buổi loạn lạc triền miên đó các tƣ tƣởng chính trị nở rộ, và
phát triển, nổi bật lên là hai trƣờng phái tiêu biểu với một là tƣ tƣởng của Nho
giáo với chủ trƣơng sử dụng nhân trị và Pháp gia với chủ trƣơng sử dụng
pháp trị. Các nƣớc chủ trƣơng nhân trị đề cao đạo đức nho giáo thì đất nƣớc
suy yếu, chỉ có nƣớc Tần theo pháp trị trở nên mạnh nhất và thống nhất các
nƣớc. Chủ trƣơng Nho giáo trong giai đoạn này thực chất là với mong muốn
củng cố lại quyền lực của nhà vua, khôi phục lại đạo đức lễ giáo, với sự phân
biệt tiểu nhân – quân tử, ngƣời sang – kẻ hèn, theo thuyết “chính danh” để
phân chia thành những tầng lớp khác nhau. Theo Khổng Tử thì kẻ tiểu nhân
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có học, có cố gắng đến mấy thì cũng không thể so sánh với ngƣời quân tử,
ông nói “lễ không xuống đến thứ dân, hình không lên đến đại phu”. Ngƣợc lại
với những quan niệm của Nho gia, Hàn Phi Tử với thuyết “hình danh” đã xóa
bỏ đi đẳng cấp đƣa con ngƣời tới trƣớc pháp luật, ở đó mọi ngƣời đều bình
đẳng nhƣ nhau. Đây là một tƣ tƣởng tiến bộ thời cổ đại .
Tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử mang tính duy vật, biện chứng chất
phác nhƣng triệt để nhất trong lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại. Tƣ tƣởng
pháp trị lấy pháp luật là quy chuẩn, làm gốc trong mọi việc. Pháp luật trở
thành tiêu chuẩn để đánh giá, phân định phải trái, tốt xấu, đúng sai, là tiêu
chuẩn để phân định danh phận. Ông là ngƣời ủng hộ tƣ tƣởng “tôn quân” của
Nho giáo nhƣng ông cũng không lấy tƣ tƣởng vua là thiên tử để thần thánh
hóa vai trò của nhà vua trong việc cầm quyền. Mọi việc con ngƣời làm trong
cuộc sống đều là do chính bản thân con ngƣời quyết định chứ không do trời,
đất, quỷ thần hay một đấng cao siêu nào xui khiến cả. Ông phê phán việc bói
toán cũng nhƣ cầu đảo quỷ thần trong việc trị quốc, đề cao vai trò của con
ngƣời có thể vƣợt qua mọi khó khăn thử thách, việc tin vào quỷ thần là không
gì ngu bằng “mai rùa, cỏ thi, quỷ thần không đủ để đánh thắng, không phải
các sao ở bên trái, bên phải, trƣớc mặt, sau lƣng đủ để quyết định việc đánh.
Thế mà nhờ cậy vào đó không gì ngu bằng”[29,159].
Hàn Phi Tử chính là ngƣời đã có công khi tổng hợp đƣợc cả ba yếu tố
“pháp”, “thế”, “thuật” của các tƣ tƣởng pháp gia trƣớc đó nâng vị thế pháp gia
lên ngang tầm với Nho gia, Đạo gia, Mặc gia và những trƣờng phái đƣơng
thời. Pháp gia từ đây có sự thống nhất của ba yếu tố pháp - thế - thuật tạo nên
một sức mạnh vô cùng to lớn trong việc trị quốc. Việc xây dựng và ban hành
pháp luật phải tuân thủ nhữngnguyên tắc: Pháp luật phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ
thi hành, pháp luật phải thống nhất, ổn định và phù hợp với hoàn cảnh xã hội,
pháp luật phải đƣợc giáo dục và phổ biến cho mọi ngƣời dân. Việc thực thi
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pháp luật cũng phải bảo đảm tính công minh, bình đẳng, “pháp bất vị thân”.
Thực thi pháp luật đòi hỏi phải nghiêm minh,“thƣởng hậu, phạt nặng”.
Phƣơng pháp dùng ngƣời của ông khác với Nho giáo, không chọn
ngƣời theo kiểu dòng dõi, quan hệ mà phải lựa chọn ngƣời tài, không phân
biệt sang hèn. Bổ nhiệm ngƣời căn cứ vào công lao, cân nhắc tài năng mà trao
nhiệm vụ. Đội ngũ quan lại, những ngƣời trực tiếp thi hành pháp luật theo
ông, phải tôn trọng pháp luật, giữ gìn pháp luật. Đánh giá năng lực quan lại
thông qua kết quả công việc, “danh phải phù hợp với thực”. Tuyển chọn, bổ
nhiệm quan lại trên cơ sở khảo sát nhiều mặt, kiểm chứng lời nói và hành
động. Sử dụng, kiểm tra, giám sát đội ngũ quan lại trên cơ sở pháp luật, thực
hiện “thƣởng hậu, phạt nặng”, không chủ trƣơng kiêm chức, chống tình trạng
lạm quyền, vƣợt quyền tránh tình trạng tham nhũng. Ông cho phép ngƣời dân
đƣợc bàn về cái công việc của các quan lại, chỉ ra cái sai của ngƣời trên. Đó là
mầm mống của tƣ tƣởng dân chủ đã có trong thuyết Pháp trị.
1.3.2. Hạn chế của tư tưởng Pháp trị Hàn Phi Tử
Thực tiễn Nhà nƣớc pháp trị đời nhà Tần đã chứng minh đƣợc những
mặt đạt đƣợc và cả những hạn chế của tƣ tƣởng của trƣờng phái pháp gia nói
chung và tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử nói riêng, Hàn Phi Tử đã nhấn mạnh tới việc
dùng quyền uy, pháp luật trong việc trị nƣớc nó phù hợp với việc tái lập trật tự
xã hội cho một xã hội đang bị chia rẽ, loạn lạc và mất ổn định đƣơng thời, chính
việc sử dụng pháp trị mà Tần Thủy Hoàng đã thống nhất đƣợc Trung Quốc và
trở thành một quốc gia rộng lớn, nhƣng nó lại mang tính chất cực đoan khi phủ
nhận vai trò của đạo đức trong việc điều chỉnh xã hội, coi thƣờng yếu tố con
ngƣời trong việc tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nƣớc, vì vậy, mà sau khi
thống nhất đƣợc quốc gia nhƣng nhà Tần chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thì
sụp đổ với nhiều bất cập. Vấn đề pháp gia mất đi địa vị độc tôn của mình là do tƣ
tƣởng pháp trị vẫn còn tồn tại nhiều điểm quá cực đoan.
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Tƣ tƣởng pháp trị đã đồng nhất việc cai trị dựa trên pháp luật với việc
cai trị dựa vào các hình phạt nghiêm khắc. Quan niệm về pháp luật của Pháp
gia nói chung và Hàn Phi Tử nói riêng quá máy móc và cứng nhắc, hoàn toàn
không có tính đàn hồi trong việc sử dụng pháp luật, quá nghiêm khắc đối với
dân chúng. Coi các điều khoản pháp luật chính thức là hình thức duy nhất phù
hợp với pháp luật, hoàn toàn bỏ qua nhân tố luật tập quán, luật lệ riêng của
từng vùng miền, thay vào đó là luật chung của nhà nƣớc thống nhất từ trên
xuống dƣới đã gây ra những bất mãn cho ngƣời dân và không phục triều đình.
Hàn Phi Tử còn phủ nhận vai trò của lịch sử trong việc xây dựng hệ thống
pháp luật, hình phạt quá nặng làm dân vì tƣ lợi mà oán kẻ cầm quyền, càng
dùng hình phạt nặng thì kẻ dƣới oán ngƣời trên càng nhiều, đến khi hình phạt
làm ngƣời ta không thể sinh tồn nổi thì dân phải vùng lên để tìm đƣờng sống.
Hàn Phi Tử đề ra chủ trƣơng kiểm soát quan lại với nhau. Tức là phải
làm cho quan lại vì lợi ích lâu dài mà phải trung thành với vua, chứ không
mong gì tính trách nhiệm hay lòng yêu nƣớc của họ. Hàn Phi Tử khuyên vua
không nên tin quan lại mà chỉ cần cho họ quyền lợi, quan lại sẽ vì bảo vệ
quyền lợi của họ mà bảo vệ vua. Tƣ tƣởng pháp gia đánh vào lòng tham danh
lợi của con ngƣời vì Hàn Phi Tử biết rằng nếu xây dựng ý thức hệ dựa trên
lòng trung thành, lòng nhân ái của Khổng Tử, Lão Tử thì nhà nƣớc khó đứng
vững. Đó là lý do xây dựng lực lƣợng quan lại điều hành nhà nƣớc mà không
cần có nhân nghĩa, không cần phải là ngƣời hiền tài. Bên cạnh đó về văn hoá,
Hàn Phi Tử chủ trƣơng kiểm soát tƣ tƣởng quần chúng, các đề tài về pháp
luật, nhà nƣớc, không đƣợc bàn cãi, chê bai.
Tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử tuy đề cao vai trò của pháp luật trong
quản lý xã hội, pháp luật có tính khách quan, phổ biến, công bằng. Tuy nhiên,
nó vẫn thiếu tinh thần pháp luật là tối thƣợng khi ông cho rằng vua là ngƣời
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lập pháp và quyền hành pháp, tƣ pháp cũng thuộc về tay vua. Nhƣ vậy, luật
pháp đặt ra không phải để bảo vệ con ngƣời mà vẫn là công cụ của tầng lớp
cai trị.
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 1
Tƣ tƣởng Hàn Phi Tử đƣợc hình thành và phát triển trong thời kì xã hội
có những diễn biến phức tạp cả về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Khắp
thiên hạ đều loạn lạc, chiến tranh xảy ra liên miên giữa các nƣớc chƣ hầu
hòng giành địa vị bá chủ, trật tự xã hội bị đảo lộn. Niềm khao khát của con
ngƣời lúc bấy giờ chính là làm thế nào để thiên hạ thái bình, trật tự xã hội ổn
định. Lúc này nhiều nhà tƣ tƣởng với những học thuyết khác nhau xuất hiện
ngày càng nhiều, nổi bật trong đó là tƣ tƣởng của Hàn Phi Tử với chủ trƣơng
dùng pháp trị trong việc điều chỉnh hành vi đạo đức của con ngƣời, duy trì ổn
định xã hội.
Tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử đƣợc xây dựng trên những tiền đề
lịch sử, xã hội nhất định. Sinh ra bối cảnh xã hội có nhiều biến động lúc bấy
giờ, ông mong muốn góp sức của mình vào trong việc xây dựng một quốc gia
ngày càng giàu mạnh, tránh đƣợc những mối nguy hại từ bên ngoài. Ông theo
học thầy Tuân Tử, ngƣời lấy “lễ pháp” là hạt nhân trong tƣ tƣởng của mình,
nhận thấy những giá trị to lớn của pháp trị trong xây dựng đất nƣớc ông đã
lựa chọn trƣờng phái pháp gia, từ đây, học thuật của ông không chỉ là tập đại
thành tƣ tƣởng của pháp gia mà còn thu nhận đƣợc những giá trị của các nhà
tƣ tƣởng đƣơng thời nhƣ tƣ tƣởng “tôn quân”, “chính danh” của Nho gia, tƣ
tƣởng “đạo”, “đức” của Đạo gia đặc biệt là tƣ tƣởng “tính ác” của Tuân Tử.
Ông đại diện nổi bật nhất trong phái pháp gia vì là ngƣời biết kết hợp nhuần
nhuyễn các yếu tố về Pháp - Thế - Thuật trong việc trị nƣớc cũng nhƣ dùng
ngƣời, nâng vị thế trƣờng phái pháp gia lên tầng cao mới, đại diện cho tầng
lớp tiểu tƣ sản mới lên đứng lên chống lại những tàn dƣ của chế độ nô lệ cũ,
của những tƣ tƣởng bảo thủ, trì trệ lúc bấy giờ, khiến cho ngƣời tài giỏi nhƣ
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Gia Cát Lƣợng cũng phải ba lần chép lại sách của Hàn Phi Tử để dạy học cho
con trai của Lƣu Bị.
Tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử ra đời cách đây hàng ngàn năm
nhƣng vẫn có những giá trị tích cực với thời đại ngày nay. Tƣ tƣởng duy vật
biện chứng chất phác của Hàn Phi Tử bác bỏ đi những hình thức cầu viện tới
thần thánh, ma quỷ, đề cao giá trị của con ngƣời trong thực tiễn. Với quan
niệm về sự tiến hóa về lịch sử của Hàn Phi Tử cho chúng ta những bài học về
việc “thời biến pháp biến” cũng nhƣ vai trò quan trọng của ông trong việc là
ngƣời tập đại thành tƣ tƣởng của các nhà pháp gia, nâng cao tƣ tƣởng trƣờng
phái pháp gia lên một tầng cao mới ngang hàng với các tƣ tƣởng đƣơng thời.
Tuy nhiên tƣ tƣởng pháp trị của Hàn Phi Tử cũng không tránh khỏi những
hạn chế về điều kiện lịch sử xã hội và chịu sự chi phối của lợi ích giai cấp
đƣơng thời.
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