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ÑÒNH CHEÁ TÖÔÙC PHONG 
THÔØI LEÂ THAÙNH TOÂNG

Phạm Hoàng Mạnh Hà*

Tước vị là tên hiệu được các Hoàng đế thời quân chủ phong cho công thần và người 
hoàng tộc, có ý nghĩa tôn vinh với người được phong và là đặc quyền của người nắm quyền 
điều hành đất nước. 

Ghi chép về tiểu sử Lê Thánh Tông đã tương đối rõ ràng, căn cứ vào các nguồn sử 
liệu, chúng ta biết được Lê Thánh Tông tên húy là Tư Thành, con thứ tư của Hoàng đế Lê 
Thái Tông… thân mẫu vua là Quang Thục Hoàng thái hậu Ngô thị, người làng Động Bàng, 
huyện Yên Định, phủ Thanh Hóa. Lê Thánh Tông “sinh ra thiên tư tuyệt đẹp, thần sắc khác 
thường, vẻ người tuấn tú, nhân hậu, rạng rỡ, nghiêm trang, thực là bậc thông minh xứng 
đáng làm vua, bậc trí dũng đủ để giữ nước” (Ngô Sỹ Liên 1993). 

So với lịch sử dân tộc, thời gian trị vì của vua Lê Thánh Tông có thể không dài (38 
năm) song đây là quãng thời gian quốc gia Đại Việt có sự phát triển vượt bậc, trên mọi lĩnh 
vực, một số nhà nghiên cứu đã gọi giai đoạn này là thời thịnh trị Hồng Đức, “bấy giờ được 
văn minh thêm ra và lại lừng lẫy một phương, kể từ xưa đến nay chưa bao giờ cường thịnh 
như vậy” (Trần Trọng Kim 2008). 

Trong những năm tháng cầm quyền, cùng với những đổi thay mạnh mẽ trong tổ chức, 
quản lý, điều hành các mặt kinh tế, chính trị, quốc phòng, văn hóa - xã hội đất nước, Hoàng 
đế Lê Thánh Tông còn đặt ra những định chế nghiêm ngặt về việc phong tước vị cho quần 
thần và người hoàng tộc. Những định chế này được ban hành năm 1471 với nội dung cụ thể 
như sau: 

Tước phong trực tiếp: có ý nghĩa Hoàng đế phong trực tiếp cho đối tượng được 
phong, gồm những đối tượng sau:

Đối tượng là người hoàng tộc
Tước vị cao nhất dành những cá nhân có “họ nhà vua”, theo đó
- Thân vương thì Hoàng tử được phong, lấy phủ làm hiệu (như Kiến Xương phủ gọi là 

Kiến Xương vương).
- Tự thân vương thì Thế tử của thân vương được phong lấy huyện làm hiệu (như Hải 

Lăng huyện gọi là Hải Lăng vương).

* Ths. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

50

- Tước “công” thì các con của Hoàng thái tử và Thân vương được phong, dùng mỹ tự 
(chữ hay, chữ đẹp) làm hiệu (ví dụ: Triệu Khang công).

- Tước “hầu” thì con trưởng của Tự vương có tước “công” được phong, lấy mỹ tự làm 
hiệu (ví dụ: Vĩnh Kiến hầu).

- Tước “bá” thì Hoàng thái tôn, các con của tự vương có tước công và con trưởng của 
thân công chúa được phong, lấy mỹ tự làm hiệu (ví dụ: Tĩnh Cung bá).

- Tước “tử” thì các con của Thân công chúa, và con trưởng của tước “hầu”, tước “bá” 
được phong, lấy mỹ tự làm hiệu (ví dụ Diên Xương tử).

- Tước “nam” thì con trưởng của Thân công chúa được truy tặng và các con của tước “hầu”, 
tước “bá” được phong, lấy mỹ tự làm hiệu (ví dụ: Quảng Trạch nam) (Phan Huy Chú 2005).

Đối tượng là công thần
Với công thần, tiêu chí phong tước của vị Hoàng đế thứ năm nhà Lê Sơ dựa vào “đức 

lớn, công to”. Thông tin từ Quan chức chí của Phan Huy Chú cho phép chúng ta hình dung: 
công thần nhà Lê Sơ không được phong “vương”, tước vị cao nhất chỉ dừng ở tước “công” 
mà thôi.

Tước “công” dưới thời Lê Thánh Tông được chia làm hai bậc: Quốc công và Quận 
công với những quy định nghiêm ngặt “lấy phủ huyện làm hiệu, chỉ dùng một chữ”: Phủ 
quốc công Lê Thọ Vực, Tĩnh quốc công Lê Niệm.

Tước “hầu”, tước “bá” cũng được dùng để phong cho công thần, theo nguyên tắc 
“lấy xã làm hiệu, dùng cả hai chữ”: xã Nam Xương - Nam Xương hầu, xã Diên Hà - Diên 
Hà bá…

Đối tượng là quan lại tại triều: được quy định dựa trên yếu tố phẩm, áp dụng với “văn 
ban” và “võ ban”

Văn ban: gồm có 9 phẩm, từ Nhất phẩm tới Cửu phẩm, được chia làm hai bậc: “chánh” 
và “tòng”:

Chánh nhất phẩm tước Thượng trụ quốc, Tòng nhất phẩm tước Trụ quốc, 
Chánh nhị phẩm tước Chính trị thượng khanh, Tòng nhị phẩm tước Chính trị khanh. 
Chánh tam phẩm tước Tư chính thượng khanh, Tòng tam phẩm tước Tư chính khanh. 
Chánh tứ phẩm tước Khuông mỹ doãn, Tòng tứ phẩm tước Khuông mỹ thiếu doãn.
Chánh ngũ phẩm tước Tu thận doãn, Tòng ngũ phẩm tước Tu thận thiếu doãn. 
Các tước “hầu”, “bá”, “tử” phẩm hàm ngang với Tòng nhất phẩm, tước “nam” (cấp 

bậc thấp nhất trong “ngũ tước”: công - hầu - bá - tử - nam) thì ngang với Chánh nhị phẩm.
Võ ban: cũng có 9 phẩm (từ Nhất phẩm tới Cửu phẩm) và cũng được chia thành hai 

bậc: “chánh” và “tòng”.
Chánh nhất phẩm tước Thượng trụ quốc, Tòng nhất phẩm tước Trụ quốc. 
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Chánh nhị phẩm tước Thượng hộ quân, Tòng nhị phẩm tước Hộ quân. 
Chánh tam phẩm tước Thượng khinh xa úy, Tòng tam phẩm tước Khinh xa úy.
Chánh tứ phẩm tước Kiêu kỵ úy, Tòng tứ phẩm tước Phi kỵ úy. 
Chánh ngũ phẩm tước Vân kỵ úy, Tòng ngũ phẩm tước Thiết kỵ úy (Phan Huy Chú 

2005 - Quan chức chí). 
Dẫu là quan văn hay quan võ thì người được phong tước Quận công, phẩm hàm sẽ 

tương đương với Chánh nhất phẩm.
Đối tượng là tản quan, Lê Thánh Tông để ra những cấp bậc phong ban cụ thể, tiêu chí 

phân định là “hàm”. 
Nếu tản quan là quan văn thì:
Chánh nhất phẩm được hàm Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Tòng nhất phẩm được 

hàm Sùng tiến tuyên lộc đại phu.
Chánh nhị phẩm hàm Quang lượng đại phu, Tòng nhị phẩm hàm Phụng trực đại phu.
Chánh tam phẩm hàm Thông chương đại phu, Tòng tam phẩm hàm Gia hành đại phu.
Chánh tứ phẩm hàm Trung trinh đại phu, Tòng tứ phẩm hàm Triều liệt đại phu.
Chánh ngũ phẩm hàm Hoằng tín đại phu, Tòng ngũ phẩm hàm Hiển cung đại phu.
Chánh lục phẩm hàm Mậu lâm lang, Tòng lục phẩm hàm Mậu lâm tá lang.
Chánh thất phẩm hàm Cẩn sự lang, Tòng thất phẩm hàm Cẩn sự tá lang.
Chánh bát phẩm hàm Tiến công lang, Tòng bát phẩm hàm Tiến công thứ lang.
Chánh cửu phẩm hàm Tướng sĩ lang, Tòng cửu phẩm hàm Tướng sĩ thứ lang. 
Nếu tản quan là quan võ, hàm lần lượt là:
Chánh nhất phẩm được hàm Đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân, Tòng nhất phẩm 

hàm Sùng tiến trấn quốc đại tướng quân. 
Chánh nhị phẩm hàm Chiêu nghị tướng quân, Tòng nhị phẩm hàm Võ huân tướng 

quân. 
Chánh tam phẩm hàm Anh liệt tướng quân, Tòng tam phẩm hàm Minh dực tướng quân. 
Chánh tứ phẩm hàm Hoài viễn tướng quân, Tòng tứ phẩm hàm Trì uy tướng quân. 
Chánh ngũ phẩm hàm Kiệt trung tướng quân, Tòng ngũ phẩm hàm Tráng tiết tướng 

quân. 
Chánh lục phẩm hàm Phấn lực tướng quân, Tòng lục phẩm hàm Quả nghị tướng quân. 
Đối tượng phong tước là “nội quan”:
Chánh tam phẩm được hàm Thị trung lệnh, Tòng tam phẩm hàm Phó thị trung lệnh. 
Chánh tứ phẩm hàm Bật trực lệnh, Tòng tứ phẩm hàm Phó bật trực lệnh.
Chánh ngũ phẩm hàm Hiệp lượng lệnh, tòng ngũ phẩm hàm Phó hiệp lượng lệnh. 
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Chánh lục phẩm hàm Sùng liêm chính, Tòng lục phẩm hàm Phó sùng liêm chính.
Chánh thất phẩm hàm Thuần lương chính, Tòng thất phẩm hàm Phó thuần lương 

chính.
Chánh bát phẩm hàm Sức tu chính, tòng bát phẩm hàm Phó sức tu chính.
Chánh cửu phẩm hàm Lịch sứ chính, tòng cửu phẩm hàm Phó lịch sứ chính (Phan Huy 

Chú 2005 - Quan chức chí). 
Đối chiếu văn ban và võ ban của tản quan, căn cứ vào những ghi chép của nhà sử học 

Phan Huy Chú: quan văn hễ dự tước “bá” thì ngang với Chánh nhất phẩm, tước “tử” thì 
ngang với Tòng nhất phẩm, tước “nam” thì ngang với Chánh nhị phẩm; quan võ hễ dự tước 
Quận công thì ngang với Chánh nhất phẩm, có thể thấy, quan văn được phong tước “bá” có 
hàm tương đương với quan võ được phong tước “quận công”.

Đối tượng là quân, dân giàu có: những đối tượng này có thể dùng thóc để đổi lấy tước 
vị. Năm 1460, Lê Thánh Tông ban chỉ dụ thưởng hàm cho những người tình nguyện nộp 
thóc cho triều đình. Theo đó:

Nếu số thóc là 70 thạch sẽ được thưởng 1 tư, miễn thuế thân ;
100 thạch thóc được hàm Tòng bát phẩm, miễn đi lính cho con cái;
150 thạch thóc được làm “quan không chức” (tản quan), hàm Tòng thất phẩm;
200 thạch thóc được làm “quan không chức” (tản quan), hàm Chánh thất phẩm.
Phân cấp quan lại, vương hầu bằng trật
Một tiêu chí khác để phân định thứ tự quan chức, công thần, quý tộc là trật. Lê Thánh 

Tông quy định 24 trật theo thứ tự giảm dần: 
Thượng trật   (quy định với quan văn được ban tước Quốc công, quan võ 

được ban tước Quận công và hoạn quan được ban tước Quận công).
Thượng giai   (tước Quận công của văn ban)
Thượng liên   (tước hầu của văn ban và võ ban)
Thượng ban   (tước bá của văn ban và võ ban)
Thượng tự   (tước tử )
Thượng chế   (tước nam)
Thượng tuyển   (Chánh nhất phẩm)
Thượng liệt   (Chánh nhất phẩm)
Trung trật    (Chánh nhị phẩm)
 Trung giai   (Tòng nhị phẩm
 Trung liên   (Chánh tam phẩm)
 Trung ban   (Tòng tam phẩm)
 Trung tự    (Chánh tứ phẩm)
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 Trung chế   (Tòng tứ phẩm)
 Trung tuyển   (Chánh ngũ phẩm)
 Trung liệt    (Tòng ngũ phẩm)
 Hạ trật    (Chánh lục phẩm)
 Hạ giai    (Tòng lục phẩm)
 Hạ liên    (Chánh thất phẩm)
 Hạ ban    (Tòng thất phẩm)
 Hạ tự    (Chánh bát phẩm)
 Hạ chế    (Tòng bát phẩm)
 Hạ tuyển    (Chánh cửu phẩm)
 Hạ liệt    (Tòng cửu phẩm)
Có thể thấy, hệ thống trật dưới thời Lê Thánh Tông được chia thành Thượng trật, 

Trung trật và Hạ trật.
Thượng trật được quy định với những đối tượng sở hữu tước vị trong hệ thống “ngũ 

tước”: công - hầu - bá - tử - nam và quan lại có phẩm Nhất, gồm cả chánh và tòng.
Trung trật được quy định với các quan lại có phẩm từ Nhị tới Ngũ (gồm cả chánh và 

tòng).
Hạ trật được quy định với các quan lại có phẩm từ Lục tới Cửu (gồm cả chánh và tòng).
Phân cấp quan lại, vương hầu bằng “thông tư”
Tương ứng với 24 trật là 24 thông tư, giảm một trật đồng nghĩa với giảm 1 tư, theo đó 

cao nhất là bậc Thượng trật, được ban 24 tư, trật thấp nhất là Hạ liệt được ban 1 tư (Lê Kim 
Ngân cho rằng chữ “tư” có ý nghĩa là tư cách).

Vinh phong bằng “hiệu”
Lê Thánh Tông còn sử dụng “hiệu” để vinh phong cho công thần “người được phong 

thì bắt đầu phong cho hai chữ, rồi đến tám chữ” (Phan Huy Chú 2005 - Quan chức chí). 24 
hiệu dưới thời Lê Thánh Tông gồm có: Suy trung, Dực vận, Tá lý, Cẩn lễ, Tán trị, Dương 
võ, Kính thận, Minh nghĩa, Trinh ý, Phụ quốc, Hiệp mưu, Đồng đức, Khiêm cung, Đoan 
nhã, Kiệt tiết, Tráng liệt, Uy dũng, Cương chính, Bỉnh văn, Hiệu thuận, Thuần tín, Đôn hậu, 
Tuyên lực, Tĩnh nạn.

Tước phong gián tiếp: có ý nghĩa Hoàng đế căn cứ vào tước của người được phong 
để phong cho thân tộc người ấy.

Việc phong tước gián tiếp biểu hiện bằng những tước vị mà Hoàng đế ban cho các đối 
tượng là thân sinh (trực hệ bậc trên) hoặc con, cháu (trực hệ bậc dưới) đối tượng được phong 
tước. Thể lệ và hệ thống tước phong gián tiếp như sau:



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

54

Lệ truy phong: áp dụng với trực hệ bậc trên, theo tiêu chí: chỉ được phong tước, không 
được trao chức quan, đồng nghĩa không có bổng lộc.

Đối tượng thứ nhất: Hoàng hậu, phi, tần.
Đại Việt sử ký toàn thư cung cấp cho chúng ta những thông tin cơ bản của lệ truy 

phong: Hoàng thái hậu (mẹ của vua) phong 3 đời; Hoàng hậu (vợ của vua), Tam phi (Quý 
phi, Minh phi, Kính phi) phong 2 đời; Cửu tần, Lục chức, Nữ quan, Nhất phẩm chỉ được 
phong 1 đời. Người được truy phong thì chỉ được gia phong danh hiệu quan tước, chỉ được 
một mình mà thôi, không có lương chức vụ và lệ tập ấm. Quan viên ngày thường làm việc 
mà bị tai nạn cũng được phong tặng (Ngô Sỹ Liên 1993).

Tác giả Lê Kim Ngân cho chúng ta thông tin về “cửu tần”, “lục chức”:
Cửu tần (9 bậc tần) chia thành 3 hàng: Tam chiêu (Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu 

viên), Tam tu (Tu nghi, Tu dung, Tu viên) và Tam sung (Sung nghi, Sung dung, Sung viên).
Lục chức: Tiệp dư, Dung hoa, Tuyên vinh, Tài nhân, Lương nhân và Mỹ nhân (Lê Kim 

Ngân 1963: 125). 

Tước phong cho trực hệ bề trên của Hoàng hậu, tam phi thời Lê Thánh Tông

Cha Mẹ Ông Bà Cụ 
(ông) Cụ (bà)

Hoàng 
thái hậu

Quốc 
công

Quốc 
phu nhân

Quận 
công

Quận 
phu nhân Hầu Chánh 

phu nhân 3 đời

Hoàng 
hậu

Quận 
công

Quận 
phu nhân Hầu Chánh 

phu nhân 2 đời

Tam phi Tả đô 
đốc

Đoan 
nhân

Đô đốc 
đồng tri

Thuận 
nhân 2 đời

Tước phong cho trực hệ bề trên của cửu tần, lục chức thời Lê Thánh Tông

Cha Mẹ 

Tam chiêu Đô đốc đồng tri Thuận nhân

Cửu tầnTam tu Đô đốc thiêm sự Thục nhân

Tam sung Đô đốc chỉ huy sứ Trinh nhân
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Tiệp dư Tổng tri Huy nhân

Lục chức

Dung hoa Đồng tổng tri Thục nhân

Tuyên vinh Thiêm tổng tri Lệnh nhân

Tài nhân Tổng quản lãnh Cung nhân

Lương nhân Quản lãnh Nghi nhân

Mỹ nhân Chánh võ úy Trinh nhân

Quốc thái phu nhân Đồng tòng tri Thạc nhân Bà của Hoàng hậu

Quốc phu nhân Thiêm tòng tri Lệnh nhân Mẹ của Hoàng hậu

Đối tượng thứ hai: các công thần, quan lại
Với quan võ: nếu là quan Chánh nhất phẩm thì cha - mẹ lần lượt được phong: Tả đô đốc 

- Đoan nhân (Tòng nhất phẩm), có nghĩa phẩm của cha, mẹ thấp hơn phẩm của con một bậc.
Các phẩm tiếp theo lần lượt được phong tặng:
Tòng nhất phẩm: Đô đốc Đồng tri - Thuận nhân (Chánh nhị phẩm).
Chánh nhị phẩm: Đô đốc Thiêm sự - Thục nhân (Tòng nhị phẩm).
Tòng nhị phẩm: Chỉ huy sứ - Trinh nhân (Chánh tam phẩm).
Chánh tam phẩm: Tổng tri - Huy nhân (Tòng tam phẩm).
Tòng tam phẩm: Thiêm tổng tri - Thục nhân (Chánh tứ phẩm).
Chánh tứ phẩm: Thiêm tổng tri - Lệnh nhân (Tòng tứ phẩm).
Tòng tứ phẩm: Quảnh lãnh - Cung nhân (Chánh ngũ phẩm).
Với quan văn: nguyên tắc phong tước tương đối giống hàng võ giai, chỉ khác là phẩm 

của cha, mẹ thấp hơn phẩm của con 2 bậc:
Chánh nhất phẩm: Thiếu bảo - Thuận nhân (Chánh nhị phẩm).
Tòng nhất phẩm: Thái tử Thái bảo - Thục nhân (Tòng nhị phẩm).
Chánh nhị phẩm: Đô ngự sử - Trinh - nhân (Chánh tam phẩm).
Tòng nhị phẩm: Tả dụ đức - Huy nhân (Tòng tam phẩm).
Chánh tam phẩm: Tả trung doãn - Thục nhân (Chánh tứ phẩm).
Tòng tam phẩm: Tham chánh - Lệnh nhân (Tòng tứ phẩm).
Chánh tứ phẩm: Tự khanh - Cung nhân (Chánh ngũ phẩm)
Tòng tứ phẩm: Tham nghị - Nghi nhân (Tòng ngũ phẩm)
Lệ ấm phong: nếu như lệ truy phong được phong cho trực hệ bề trên thì lệ ấm phong 

quy định tước vị của trực hệ bề dưới người được phong tước. Theo lệ này thì:
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Đối tượng ấm phong là trực hệ bề dưới của vương hầu, quý tộc
Nếu là nam:
Hoàng thái tử, Hoàng tử được phong Thân vương.
Con trưởng của Thân vương được phong Tự thân vương.
Con thứ của Hoàng Thái tử, Thân vương được phong tước Công.
Con trưởng của Tự thân vương và ngước có tước Công được phong Hầu.
Hoàng thái tông, con trai thứ của Hoàng thái tông, con thứ của Tự thân vương và người 

có tước Công được phong Hầu.
Hoàng thái tông, con thứ của Hoàng thái tông, con thứ của Tự thân vương, con thứ của 

người có tước Công được phong tước Bá.
Con trưởng của người có tước Hầu, tước Bá được phong tước Tử.
Con thứ của người có tước Hầu, tước Bá được phong tước Nam.
Con của người có tước Tử, tước Nam được phong Tá quốc sứ.
Con của Tá quốc sứ được phong Phụng quốc sứ.
Con của Phụng quốc sứ được phong Dực quốc sứ.
Con của Dực quốc sứ được phong Lượng quốc sứ
Nếu là nữ :
Con gái vua (Hoàng nữ) được phong Công chúa
Con gái Hoàng thái tử, Thân vương được phong Quận thượng chúa
Con gái Hoàng thái tông được phong Quận chúa
Con gái Tự thân vương và người có tước Công được phong Á quận chúa
Con gái của người có tước Hầu, tước Bá được phong Quận quân
Con gái của người có tước Tử, tước Nam được phong Á quận quân
Con gái của Tá quốc sứ được phong Huyện thượng quân
Con gái của Phụng quốc sứ được phong Huyện quân
Con gái của Dực quốc sứ được phong Á huyện quân
Đối tượng ấm phong là công thần

Người có 
tước Vợ Con trưởng Con thứ Cháu trưởng 

(đích tôn)

Quốc công Quốc phu nhân Trung trinh đại phu Triều liệt đại phu Hoằng tín đại phu

Quận công Quận phu nhân Triều liệt đại phu Hoằng tín đại phu Hiển cung đại phu

Hầu Chánh phu nhân Hoàng tín đại phu Hiển cung đại phu Mậu lâm lang

Bá Tự phu nhân Hiển cung đại phu Mậu lâm lang Mậu lâm tá lang
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Đối tượng phong ấm là các quan văn - võ
Với quan võ:
Chánh nhất phẩm: vợ được phong Huy nhân (Tòng tam phẩm) con trưởng* được phong 

Mậu lâm lang (Chánh lục phẩm).
Tòng nhất phẩm: vợ được phong Thạc nhân (Chánh tứ phẩm), con trưởng được phong 

Mậu lâm tá lang (Tòng lục phẩm).
Chánh nhị phẩm: vợ được phong Lệnh nhân (Tòng tứ phẩm), con trưởng được phong 

Cẩn sự lang (Chánh thất phẩm).
Tòng nhị phẩm: vợ được phong Cung nhân (Chánh ngũ phẩm), con trưởng được phong 

Cẩn sự tá lang (Tòng thất phẩm).
Chánh tam phẩm thì vợ được phong An nhân (Tòng ngũ phẩm).
Tòng tam phẩm, vợ cũng được phong An nhân nhưng phẩm là Chánh lục phẩm.
Chánh tứ phẩm: vợ được phong Đoan nhân (Tòng lục phẩm).
Tòng tứ phẩm: vợ được phong Tĩnh nhân (Tòng thất phẩm).
Với quan văn:
Chánh nhất phẩm: vợ được phong Lệnh nhân (Tòng tứ phẩm), con trưởng phong Mậu 

lâm tá lang (Tòng lục phẩm).
Tòng nhất phẩm: vợ được phong Cung nhân (Chánh ngũ phẩm), con trưởng được 

phong Cẩn sự lang (Chánh thất phẩm).
Chánh nhị phẩm: vợ được phong An nhân (Chánh lục phẩm), con trưởng được phong 

Cẩn sự tá lang ((Tòng thất phẩm).
Tòng nhị phẩm: vợ được phong Tĩnh nhân (Chánh thất phẩm), con trưởng được phong 

Tiến công lang (Chánh bát phẩm).
Chánh tam phẩm: vợ được phong Túc nhân (Tòng thất phẩm), Tòng tam phẩm thì 

vợ được phong Thuận nhân (Chánh bát phẩm, Tòng tứ phẩm thì vợ được phong Cẩn nhân 
(Chánh cửu phẩm) - 3 trường hợp này không thấy đề cập đến con trưởng (Phan Huy Chú 
2005 - Quan chức chí).

Một số nhận định về định chế tước vị thời Lê Thánh Tông
Căn cứ vào những ghi chép từ các bộ chí, chính sử, có thể nhận thấy hệ thống tước vị 

thời Lê Thánh Tông có một số đặc điểm sau:
Về tiêu chí: Dưới thời Lê Thánh Tông tiêu chí để được phong tước có những khác biệt 

căn bản với đối tượng được ban chức. 
Về “chức”, một cá nhân sẽ trở thành quan - lại thông qua 1 trong 3 hình thức: thi cử 

(thi đỗ được bổ dụng), tiến cử (có tài nên được bổ dụng) và ấm sung (được bổ dụng do ông, 
cha làm quan tại triều).

* Đối tượng con trưởng của quan lại trong trưởng hợp này được hiểu là “con trai trưởng”.
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Đối với tước, đối tượng được ban phong phải đảm bảo 1 trong 2 hoặc cả 2 yêu tố: 
“công lao”, “quan hệ thân tộc” - công càng lớn, quan hệ càng “gần” thì tước càng cao. Tác 
giả Nguyễn Minh Tường (2015) trong cuốn Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam 
(từ năm 939 đến năm 1884 cũng khẳng định: việc vinh phong tước được căn cứ vào tiêu chí 
ít-nhiều của công lao hoặc thân - sơ của huyết thống. 

Về nguyên tắc phong tước, việc phong tước tuân theo các nguyên tắc:
Nguyên tắc trọng trưởng (chữ dùng của Lê Kim Ngân): Lê Thánh Tông đề cao vai trò 

của người con trưởng. Đây là đối tượng được phong (cả trực tiếp và gián tiếp) mà tước vị 
luôn ở mức cao nhất, đối với cả vương hầu, quý tộc cũng như cung tần, quan lại (cả quan tại 
triều lẫn tản quan). Ví dụ : cùng là con vua nhưng con trưởng được phong Thân vương, con 
thứ chỉ được phong tự thân vương (ngang với cháu đích tôn).

Nguyên tắc trọng nam (chữ dùng của Lê Kim Ngân): trong gia đình, vai trò của người 
con trai luôn được đề cao hơn con gái. Cụ thể: ở lệ ấm phong cho quan lại (cả văn giai và võ 
giai), chỉ có vợ và con trai của người có tước phong được hưởng lệ phong ấm. Ví dụ: Chánh 
nhất phẩm: vợ được phong Huy nhân (Tòng tam phẩm) con trưởng được phong Mậu lâm 
lang (Chánh lục phẩm).

Nguyên tắc trọng võ: cũng như triều đại vua Lê Thái Tổ, tước phong dưới thời Lê 
Thánh Tông được ban tặng theo nguyên tắc “trọng võ” hơn “trọng văn”. Cùng phẩm “Chánh 
nhất phẩm” nhưng nếu là quan võ, vợ được ấm phong vợ Huy nhân (Tòng tam phẩm) con 
trưởng được phong Mậu lâm lang (Chánh lục phẩm) nhưng quan văn thì tước của vợ và con 
trưởng đều giảm một bậc (vợ được phong Lệnh nhân - Tòng tứ phẩm, con trưởng phong 
Mậu lâm tá lang - Tòng lục phẩm). Quan lại mang phẩm thấp hơn cũng không nằm ngoài 
nguyên tắc này.

Nguyên tắc “trọng hoàng tộc”: như đã trình bày (phần tước phong cho công thần), bất 
luận công lao cao hay thấp, cứ hoàng tộc nhà Lê sẽ được phong tước. Lê Thánh Tông sử 
dụng riêng tước “vương” để ban cho hoàng thân quốc thích, tước vị cao nhất cho công thần 
nhà Lê Sơ chỉ dừng ở tước “công”.

Nguyên tắc giảm dần theo quan hệ thân tộc: chỉ áp dụng với đối tượng được ấm phong 
hoặc truy phong đến đời thứ hai trở lên. Theo nguyên tắc này, đối tượng ấm phong có mối 
quan hệ (cùng là trực hệ) càng “gần” với người sở hữu tước vị thì tước phong càng cao: với 
tước Quốc công, con trưởng được ấm phong Trung trinh đại phu nhưng cháu trưởng (đích 
tôn) chỉ được hưởng ấm phong Hoằng tín đại phu. Tương tự như vậy, ở lệ truy phong, cùng 
đối tượng Hoàng Thái hậu, trực hệ bề trên đời thứ nhất (bố) được phong Quốc công và giảm 
dần: trực hệ bề trên đời thứ hai (ông) được phong Quận công, đến trực hệ đời thứ ba chỉ 
được phong tước Hầu.

Những tiêu chí, nguyên tắc này không chỉ được áp dụng trong suốt triều đại Lê Thánh 
Tông mà còn trở thành một thứ “tiểu luật”, được các vị Hoàng đế nhà Lê sau này thực thi 
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trên tinh thần tự nguyện và kế thừa.
Kết luận: Việc phong tước đã được các triều đại quân chủ Việt Nam thực thi từ nhiều 

thế kỷ trước tuy nhiên, phải đến thời Lê Thánh Tông mà cụ thể là dưới niên hiệu Hồng Đức, 
thể lệ phong tước và hệ thống tước vị mới hình thành thể lệ nghiêm ngặt về hình thức phong 
tước, đối tượng phong tước, tiêu chí phong tước. Đúng như nhận xét của nhà bác học lớn 
của Việt Nam trong thời phong kiến Lê Quý Đôn, hệ thống tước vị thời Lê Thánh Tông đã 
“quy định từng hạng rõ ràng”.
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ROYAL CONFERMENT REGULATIONS UNDER THE REIGN 

OF KING LÊ THÁNH TÔNG

Phạm Hoàng Mạnh Hà

During his reign, King Lê Thánh Tông made the regulations on the conferment 
of tittles, beside the innovations in every aspect in the whole country. Those who were 
conferred would receive the titles in two cases: ones who directly received the titles and 
their relations. Both cases were all followed the ordered criteria based on their contributions. 
Otherwise, the rich people could use money to buy the titles.

According to the historical documents, one could realize that the conferment regulations 
were followed the principles including “awarding”, “valuing men above women” and 
“appreciating military”…

It is possibly said that the conferment regulations in this time reached standard rules in 
comparison with the dynasties before.


