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Tóm tắt: Làm rõ một số nguyên nhân chính và phân tích các tiền đề lịch sử, 
chính trị - xã hội và tư tưởng cho sự độc tôn của Nho giáo dưới triều 
Nguyễn. Trình bày những nội dung cơ bản của sự độc tôn của Nho giáo qua 
các chủ trương của triều Nguyễn thời vua Gia Long (Nguyễn Phúc Ánh, 
1802 - 1819); Vua Minh Mạng (Nguyễn Phúc Đảm, 1820-1840); Vua Tự 
Đức (Nguyễn Dục Tông, 1847-1883) và trong tư tưởng của một số nhà Nho 
tiêu biểu đương thời. Nghiên cứu và làm rõ những ảnh hưởng của sự độc tôn 
của Nho giáo cho tới thời điểm thực dân Pháp bãi bỏ hoàn toàn nền cổ học 
vốn lấy Nho giáo làm cơ sở  
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