
1000 năm tHăng long - Hà nội

thưa PgS.tSKH nguyễn Hải Kế, khái 
niệm Hà nội học có từ bao giờ và nên 
được hiểu như thế nào ?

Hà nội học là một thuật ngữ mà 
chúng ta quen nói “cửa miệng” với 
nhau. nhưng nếu đã được xem là 
tên gọi của một ngành khoa học về 
Hà nội, thì như mọi ngành học khác, 
bản thân chữ Hà nội đã xác định cho 
chúng ta một không gian cụ thể để 
nghiên cứu. 

Hà nội học nghiên cứu tất cả các yếu 

tố kinh tế, địa lý địa chất, môi trường 
tự nhiên, khí hậu, thời tiết… cho đến 
các vấn đề của xã hội, lịch sử... đã, 
đang và sẽ hình thành, tác động đến 
mọi mặt của đời sống kinh tế, chính 
trị, văn hóa… của Hà nội. các yếu tố 
tác động tiềm tàng, có thể nhìn thấy 
hoặc không nhìn thấy ấy quy định 
quá trình hình thành và phát triển, 
quy định hình thái hoạt động của khu 
vực Hà nội với tư cách là trung tâm 
hành chính của đất nước không chỉ 
một thế kỷ mà nhiều thế kỷ, là kinh sư 

của quốc gia Đại Việt, thủ đô của nước 
VnDccH và giờ là thủ đô của nước 
cHXHcnVn. 

trong lịch sử, giới hạn hành chính địa 
bàn Hà nội biến động trong những 
hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ như trong 
những năm 1830, mở rộng ra về phía 
nam đến tận Phủ lý, bao trùm lên 
toàn tỉnh Hà nam bây giờ. năm 1978, 
1979, thủ đô mở rộng sang một vùng 
mê linh, phần lớn Sơn tây, thanh trì, 
gia lâm, từ liêm, Sóc Sơn nhưng sau 
đó Hà nội thu hẹp lại với mấy quận 

cần có ngay một ngànH ngHiên cứu 
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nội thành và một số huyện Đông anh. 
1/8/2008, lại mở rộng ra bao trùm 
toàn bộ tỉnh Hà tây cũ và mở rộng ra 
một huyện của tỉnh Vĩnh Phúc và một 
vài xã của Hòa Bình, vẫn là tên Hà nội. 

nhưng hạt nhân cốt lõi, tảng nền sớm 
và lâu bền của Hà nội thì phải nói đến 
tảng nền tự nhiên, xã hội của vùng 
đất bên sông tô lịch, sông Hồng mà 
trên cơ sở đó hình thành nên một 
trung tâm chính trị - hành chính, đầu 
não của quốc gia được khẳng định. 

Vậy PgS. đánh giá thế nào về những 
thành tựu nghiên cứu Hà nội từ trước 
đến nay ?

Khác với các khu vực khác, khu vực 
này là trung tâm chính trị, đầu não 
hành chính, văn hóa của cả nước Việt 
nam nên ở góc độ nào đó, nghiên cứu 
Hà nội như một yếu tố cấu thành của 
Hà nội học đã có từ rất sớm. mọi khoa 
học như lịch sử, văn hóa, địa chất… 
bằng cách này hay cách khác trong 
cái nhìn chung đều coi khu vực Hà nội 
như một yếu tố riêng, mặc dù chưa hề 
có một ngành khoa học chính thức có 
tên gọi Hà nội học trong lịch sử. 

Ví dụ ngay từ những năm 1430-1434, 
nguyễn trãi đã viết hẳn mục thượng 
kinh trong Dư Địa chí, nói về sông 
ngòi, địa thế của kinh thành, trong đó 
đã tiềm tàng những yếu tố sơ khai của 
Hà nội học. năm 1960 sau khi chúng 
ta giải phóng thủ đô, Hà nội đã cho in 
bộ lịch sử Hà nội. Đó là những tảng 
nền cho việc xây dựng cách nhìn về 
Hà nội. năm 1985, nhà nghiên cứu 
nguyễn Vinh Phúc - người tận tâm 
gắn bó và tìm hiểu Hà nội - được giáo 
sư trần Quốc Vượng và nhiều giáo sư 
khác gọi thân mật là nhà Hà nội học, 
từ đó thuật ngữ Hà nội học trở thành 
tên quen thuộc và phổ biến hơn. 
trong chương trình tiến tới kỷ niệm 
1000 năm thăng long thì bản thân 
ngành Văn hóa Hà nội, Sở Văn hóa 
Hà nội, Sở giáo dục Hà nội đã thiết kế 
chương trình Hà nội học và biên soạn 
hẳn một bộ lịch sử địa lý dạy cho phổ 
thông, những kiến thức phổ thông 
mà tác giả biên soạn là giáo viên dạy 
địa, sử, văn của Hà nội có từ rất sớm 
từ những năm 1980. tại Đại học Sư 

phạm Hà nội, tôi đã từng đọc và đóng 
góp ý kiến cho bản thảo giáo trình về 
Hà nội học cách đây hơn 1 năm.

Vậy trên thực tế, địa chí, thiên nhiên 
về Hà nội và thăng long xưa là nơi 
có nhiều công trình nghiên cứu nhất. 
Bản thân Hà nội là đối tượng nghiên 
cứu của tất cả các ngành, mạnh nhất 
là ngành khoa học xã hội nhân văn 
như Sử, phong tục, tập quán, văn học, 
văn hóa rất nhiều. nhưng tích hợp 
các nghiên cứu ấy lại, nhìn nó tổng 
thể thành một ngành học thì chưa 
có. nhưng rõ ràng đây là thời kỳ chín 
muồi để nhìn ngành học, nghiên cứu 
về Hà nội với đầy đủ các thành quả rất 
rõ ràng.

-Vậy trong tương lai, Hà nội học có 
nên và có thể là một ngành khoa học 
riêng biệt không ? 

-Để xây dựng một ngành học, ngành 
nghiên cứu riêng biệt, chúng ta phải 

căn cứ ít nhất vào 2 yếu tố: một là nhu 
cầu thực tiễn của đời sống kinh tế xã 
hội hôm nay và ngày mai. thứ hai là 
đội ngũ các nhà khoa học. Hai yếu tố 
đó đó kết hợp với nhau mới có thể có 
điều kiện căn bản để hình thành nên 
một ngành học. 

Về đội ngũ các nhà khoa học thì 
chúng ta tự tin là nửa thế kỷ qua ta 
thừa hưởng được thành quả của các 
nhà nghiên cứu trước cách mạng, các 
nhà nghiên cứu nước ngoài từ nhật, 
Pháp, Hàn Quốc, mỹ về Hà nội học. 
tổng thuật của Khoa Sử về nghiên 
cứu Hà nội học là 5700 đơn vị. tổng 
thuật các nghiên cứu trong lĩnh vực 
văn hóa về Hà nội của chúng tôi còn 
“kinh khủng” hơn, riêng về địa chí Hà 
nội là 3000 mục. có lẽ riêng về địa 
phương thì Hà nội là đầu bảng, không 
có khu vực nào, tỉnh nào ở Việt nam 
với tư cách là một khu vực không gian 
mà trong quá khứ và hiện tại lại được 
quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu nhiều 
bằng Hà nội. 

còn nếu bạn hỏi là ngành học này 
có cần không thì tôi với tư cách là 
nhà khoa học sẽ nói rằng cần lắm. 
Hà nội học là khoa học liên ngành, sẽ 
giúp đúc rút kinh nghiệm, tổng kết 
thực tiễn, xác định phương hướng 
phát triển…, đóng góp rất tích cực 
và hiệu quả cho sự phát triển thủ 
đô. rõ ràng là thành tựu nghiên cứu 

>> PgS.tSKH nguyễn Hải Kế
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về Hà nội cũng tự thân nó đẻ ra nhu 
cầu cấp thiết phải có ngành Hà nội 
học để phục vụ trực tiếp cho chính 
quy hoạch phát triển bền vững thủ 
đô trong điều kiện công nghiệp hóa 
hiện đại hóa. 

nhưng vấn đề là Hà nội học chỉ phát 
huy được tác dụng khi những nghiên 
cứu của nó thật sự phục vụ được cho 
các quyết sách của tW và thủ đô. các 
nhà quản lý có thực sự nhận ra điều 
đó và ứng dụng được những nghiên 
cứu trên vào các chính sách quản lý 
của mình ? Khi ấy chúng ta hãy xây 
dựng ngành Hà nội học. 

Vậy để Hà nội học trở thành một 
ngành khoa học chuyên biệt hiện còn 
có những khó khăn trở ngại gì ?

như tôi đã nói với bạn đấy, một ngành 
khoa học được xây dựng nên thì sản 
phẩm đào tạo cần phải được sử dụng. 
nếu không thì đấy là một quyết định 
vô trách nhiệm với người được đào 
tạo.

nhưng nếu cần một dự đoán cho sự 
hình thành chính thức khoa học cơ 
bản mang tên Hà nội học, thưa PgS. ?

mọi nhận thức chưa đầy đủ của quản 
lý chỉ là nhất thời còn dòng chảy 
tự nhiên của khoa học sẽ tất yếu đi 
xuyên qua những suy nghĩ duy ý chí 
của con người. Bởi vì không gì cản trở 
được khoa học, cản trở được quy luật 
khách quan.

Ví dụ người ta đã từng thành lập Hợp 
tác xã nông nghiệp cấp cao nhưng rồi 
cuối cùng vẫn phải trở lại việc khoán 
đất cho dân, nhưng việc này đã phải 
phải trả giá rât lâu và rất đắt. Hay quy 
hoạch phát triển Hà nội đã có bao 
nhiêu là trục trặc, bất hợp lý, làm xong 
lại dỡ ra, lấp xong lại đào lên… Đó là 
vì quản lý không đi đôi với khoa học.

cái chênh nhau giữa nhà quản lý 
và nhà khoa học là ở chỗ quản lý dễ 
nghiêng về duy ý chí, nhất thể hóa, 
đơn giản hóa bằng các mệnh lệnh 
hành chính trong khi khoa học lại vô 
cùng phong phú, đa diện và đòi hỏi sự 
sáng tạo và tự do tuyệt đối, vượt lên 
trên mọi ranh giới ý chí của con người. 

Hiện nay, các nhà khoa học chỉ nghiên 
cứu về Hà nội khi được đặt hàng. mà 
khoa lịch sử chứ không phải các đơn 
vị khác được nhận những lời đặt hàng 
này, đó là do chúng ta đã có những 
chuẩn bị trước về nhận thức, về tiềm 
lực đề đón chờ những thời cơ ấy. Điều 
đấy cho thấy khoa học còn là tầm 
nhìn xa và một sự đầu tư dài hạn. 

 PgS. đánh giá thế nào về ý nghĩa của 
Hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững 
thủ đô Hà nội, văn hiến, vì hòa bình” 
đối với sự phát triển của Hà nội học 
nói riêng cũng như sự phát triển của 
thủ đô nói chung ?

có lẽ đây là một hội nghị, diễn đàn 
tập hợp đông đảo nhất những người 

nghiên cứu liên quan đến Hà nội học 
trong nước và quốc tế từ trước đến 
giờ. Điều đó có một ý nghĩa đặc biệt, 
nhất là lại do ĐHQgHn - một trung 
tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực lớn 
của đất nước - là đơn vị đầu mối triển 
khai. Phải nói ngay là sở dĩ hội nghị 
của chúng ta thu hút được đông đảo 
các nhà nghiên cứu vì chúng ta đã có 
“vốn” rồi, nên đây chính là dịp tổng kết 
thành tựu, là sản phẩm chào mừng 
dịp chào mừng thủ đô 1000 năm tuổi. 
nhưng điều quan trọng hơn là hoạt 
động này đã chứng tỏ sự lay động, sức 
ảnh hưởng rất quan trọng của khoa 
học nói chúng đối với sự phát triển 
của thủ đô Hà nội. Xã hội và đặc biệt 
là các nhà làm quản lý đã càng ngày 
càng nhận ra vai trò của khoa học đối 
với tương lai phát triển của Hà nội. 

Vấn đề là sau Hội thảo này, trách 
nhiệm của các nhà quản lý là gì ? nhận 
thức cuối cùng của người làm quản 
lý như thế nào, có tận dụng được 
những đóng góp của các nhà khoa 
học không vì mục tiêu phát triển bền 
vững của thủ đô Hà nội hay không ?

Xin cảm ơn PgS!

tHanH Hà (thực hiện)
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