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hi ph¸c họa quan hệ ngoại 
giao của n−íc ta đối với đế chế 
Trung Hoa thời phong kiến, 

sử gia Phan Huy Chó đ· nãi rằng: “Nước 

Việt cã cả câi đất phÝa Nam mµ th«ng hiếu 

với Trung Hoa, tuy nu«i d©n dựng nước cã 

quy m« riªng, nhưng ở trong th× xưng đế 

mµ ngoµi th× xưng vương, vẫn chịu phong 

hiệu, xÐt lý thực phải như thế”(1). 

Đ©y lµ tư tưởng, đường hướng ngoại giao 
mµ triều đại nµo cũng ¸p dụng trong ứng xử 
với nước Trung Hoa l¸ng giềng vµ triều 
Nguyễn cũng kh«ng lµ ngoại lệ. 

Nãi đến vấn đề triều cống giữa triều 

Nguyễn với triều đ×nh nhµ Thanh (Trung 

Quốc) thực chất bắt đầu từ năm 1802 (năm 

triều Nguyễn thµnh lập) đến năm 1885 (với 

Hiệp ước Thiªn T©n giữa Ph¸p với Trung 

Hoa n¨m 1885 đ· chấm dứt vĩnh viễn quan 

hệ thượng quốc - chư hầu giữa Việt Nam 

với Trung Quốc). Hoạt động triều cống giữa 

2 nước xem như khÐp lại cïng với sự kiện 

nµy. 

Cã thể nãi, dưới thời Nguyễn, dï chịu 

t¸c ®ộng của những nh©n tố mới do hoµn 

cảnh lịch sử quy định, song cũng như c¸c 

triều đại phong kiến trước đấy, vấn đề "triều 

cống" vẫn lµ một trong hai cơ sở chủ yếu 

(bªn c¹nh việc "s¸ch phong") để x©y dựng 

nªn quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với 

Trung Quốc. Dï trong giai đoạn sau (1858 

- 1885), việc triều cống kh«ng cßn diễn ra 

đều đặn, thuận lợi như giai đoạn trước 

(1802 - 1858), song xÐt về đại thể cả thời kỳ 

từ năm 1802 đến năm 1885 vẫn lµ thời kỳ 

tiªu biểu, đ¸ng chó ý khi ta xem xÐt bản 

chất của quan hệ triều cống giữa hai nước 

Việt-Trung thêi bấy giờ. 

1. Hoạt động triều cống trong quan 
hệ bang giao giữa Việt Nam với Trung 
Quốc từ n¨m 1802 đến n¨m 1858 

Nh×n lại lịch sử quan hệ bang giao giữa 

hai nước, chóng ta nhận thấy: từ rất sớm, 

Tổ tiªn ta đ· chủ động tiến hµnh hoạt động 

ngoại giao với Trung Quốc (theo Phan Huy 

Chó, quan hệ bang giao giữa hai nước cã từ 

thời Hïng Vương(2)) nhưng phải đến sau 

chiến thắng Bạch Đằng của Ng« Quyền 

đ¸nh tan qu©n Nam H¸n năm 938, giµnh 

K 
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lại độc lập cho đất nước, th× việc bang giao 

chÝnh thức giữa c¸c triều đại phong kiến 

của nước Việt Nam độc lập với đại đế quốc 

Trung Hoa mới được mở ra. Từ đ©y, ngay 

dưới c¸c vương triều Đinh, Tiền Lª, Lý ở 

c¸c thế kỷ X, XI, XII, th× c¸c sứ bộ Việt 

Nam đ· được cử sang nhµ Tống nhưng 

chưa phải thực hiện việc triều cống, mµ lµ 

đi với tư c¸ch sÝnh sứ, mang sÝnh lễ sang 

để th«ng hiếu, kết giao, tạ ơn… Phải đến 

thế kỷ XIII với sự kiện Trần Th¸i T«ng 

sai sứ sang M«ng Cổ, sai Lª Phu Trần 

lµm Ch¸nh sứ, Chu B¸c L·m lµm Phã 

sứ, định lệ thường 3 năm 1 lần, th× mới 

xem như chế độ triều cống Trung Quốc 

bắt đầu một c¸ch chÝnh thức(3). 

Bước sang thời Nguyễn, chÝnh hoµn 

cảnh ra đời rất đặc biệt của nhµ Nguyễn 

đã khiến cho hoạt động triều cống với 

Trung Quốc cµng chiếm một vị trÝ đặc 
biệt quan trọng. Nhµ Nguyễn được thµnh 

lập trªn cơ sở tiªu diệt nhµ T©y Sơn - 

một vương triều vốn đ· từng chiếm được 

cảm t×nh của nh©n d©n, cã c«ng lao to lớn 

trong sự nghiệp thống nhất vµ bảo vệ đất 

nước. Tất nhiªn trong hoµn cảnh ra đời 

như vậy, vương triều Nguyễn bị rơi vµo vị 

thế bất lợi về phương diện t©m lý, kh«ng 

chiÕm được nhiều thiện cảm của nh©n 

d©n ngay từ ban đầu cũng lµ điều dễ hiểu. 

Hơn thế, một vương triều phong kiến như 

vương triều Nguyễn đ· dựa vµo thế lực 

bªn ngoµi để thµnh lập vµ củng cố quyền 

lực của m×nh ở trong nước th× cµng dễ 

khiến nh©n d©n bất b×nh. Do đã, kh«ng 

như c¸c triều đại Lª, T©y Sơn trước đã, 

triều Nguyễn khi vừa mới thµnh lập đ· 

kh«ng khẳng định được uy tÝn, quyền lực 

của m×nh với nh©n d©n (đặc biệt lµ đối với 

nh©n d©n B¾c Hµ đang một lßng hướng 

về nhµ Lª) cũng như tÝnh chÝnh thống 

của m×nh bằng cuộc chiến đấu chống 

ngoại x©m. Điều đã lÝ giải tại sao ngay từ 

đầu triều Nguyễn đ· mong muốn duy tr× 

quan hệ bang giao với nhµ Thanh (Trung 

Quốc) với việc xin phong vương, triều 

cống để cốt sao khẳng định được tÝnh 

chÝnh thống, tạo dựng được uy tÝn cho 

triều đại m×nh - điều mµ ngay khi thµnh 

lập, triều Nguyễn đ· kh«ng cã được. 

Qu¶ thật, khi mới lªn ng«i bất cứ «ng 
vua triều Nguyễn nµo xin s¸ch phong 
của Thiªn triều th× cïng với đã đều phải 
thực hiện việc triều cống. Về phÝa Trung 
Quốc, đã lµ một trong 2 đặc trưng của 
chÝnh s¸ch đối ngoại của Thiªn triều với 
c¸c nước thần phục. Về phÝa Việt Nam, đã 
lµ một trong những c¸ch thức quan trọng 
đảm bảo gi¸ trị của sự phong vương mµ 
hoµng đế Thiªn triều đ· ban cho c¸c vua 
triều Nguyễn. 

Theo như c¸c từ điển của Trung Quốc, 
th× cống lµ "bªn dưới hiến d©ng trªn" (Hạ 
phong th−îng viết cèng). Cũng theo 
Thiªn Vũ C«ng trong s¸ch "Thượng 
thư"(4) th× chế độ triều cống nµy cã nguồn 
gốc từ chế độ cống nạp của thời kỳ c«ng 
x· nguyªn thuỷ. Đến thời qu©n chủ, 
Trung Quốc lại ¸p dụng chế độ triều cống 
nµy để buộc c¸c nước cã quan hệ chịu thụ 
phong ở Trung Quốc phải thực hiện. C¸c 
nước phiªn thuộc sẽ phải nộp những vật 
phẩm quý cho thiªn triều theo quy định 
thoả thuận giữa hai bªn, mang tÝnh chất 
bắt buộc. 
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Thật vậy, theo sử s¸ch ghi lại, lóc bấy 
giờ triều Nguyễn đ· cã những quy định, 
thoả thuận kh¸ cụ thể với nhµ Thanh về 
việc cö sứ sang triều cống nhµThanh như 
sau: "Phµm sai sứ sang nhµ Thanh, theo 

lệ th× cứ năm một lần vÝ như gặp những 

lễ kh¸nh hạ (chóc mừng), thỉnh phong 

(xin phong vương), tạ ©n (tạ ơn), hiến 

hương (d©ng hương), mµ cã vụ khiển sứ 

th× trước k× hạn phải th«ng tư sang bộ Hộ 

để Nội vụ chiểu theo lệ lo liệu vµ tù ra Hµ 

Nội, mua sắm c¸c thứ. Hai lµ dự thảo 

c«ng văn đệ sang Quảng T©y hỏi râ nhật 

kÝ tiến quan (tiến qua quan ải), nhưng 

vẫn phải chờ xem tỉnh đã phóc b¸o thế 

nµo. Trước k× hạn phải xin chỉ dụ trao 

cho đ×nh thần lựa chọn để cử lấy 3 viªn sứ 

thần: một Ch¸nh sứ, 2 Phã sứ, 8 người 

sang vµo ban hµnh nh©n, 9 người sang 

vµo ban Tuỳ nh©n….Về sứ bộ thỉnh 

phong th× Ch¸nh sứ tuyển vµo trong 

hµng c¸c quan nhị phẩm, Gi¸p, Ất Phã 

sứ sẽ lấy hµng tam, tứ phẩm. Hậu mệnh 

th× dïng 2 người Nhị phẩm”(5). 

Thực tế th× việc triều cống của nhµ 
Nguyễn cho nhµ Thanh từ năm 1802 - 
1858 diễn ra như thế nµo? Sau đ©y lµ 
bảng thống kª về c¸c đoµn sứ bộ nước ta 
sang triều cống Trung Quốc trong giai 
đoạn nµy. 

Thèng kª c¸c ®oµn sø n−íc ta sang triÒu cèng nhµ Thanh  tõ 1802 - 1858 

Triều đại Năm Sứ bộ Nội dung Ghi chó 
Tổng số 
sứ bộ 

1. Gia Long 1804 - Ch¸nh sứ: Lª B¸ Phẩm 

- Phã sứ:  Trần Minh Nghĩa 
                 Nguyễn Đăng Đệ 

Mang lễ vật đi cống 
triều Thanh, thay cho 
đợt tuế cống năm 

1803 vµ 1805 

 4 

 1809 - Ch¸nh sứ: Nguyễn Hữu Thận 

- Phã sứ:  Ng« Vị 

                 Lª Đắc Tần 

Đi tuế cống theo lệ Sứ bộ Nguyễn 

Hữu Thận về 

nước năm Canh 

Ngọ (1810) 

 

 1813 - Ch¸nh sứ: Nguyễn Du 

- Phã sứ: Trần Văn Đại. 

                Nguyễn Văn Phong 

Đi tuế cống theo lệ   

 1817 - Ch¸nh sứ: Hồ C«ng Thuận 

- Phã sứ: Nguyễn Huy Trinh 

                Phan Huy Thực 

Đi tuế cống theo lệ   

2. Minh Mạng 1825 Ch¸nh sứ: Hoµng Văn Quyển 

- Phã sứ:  Nguyễn Trọng Vũ 

                 Nguyễn Hữu Nh©n 

Đi tuế cống theo lệ Sứ bộ nµy về 

nước năm BÝnh 

Tuất (1826) 

4 
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 1829 - Ch¸nh sứ: Nguyễn Trọng Vũ 

- Phã sứ: Nguyễn Đ×nh T©n. 

              Đặng Văn Khải. 

Đi tuế cống theo lệ Sứ bộ nµy về 

nước năm Canh 

Dần (1830) 

 

 1833 - Ch¸nh sứ: Trần Văn Trung 

- Phã sứ:  Phan Thanh Giản  

    Nguyễn Huy Chiểu 

Đi tuế cống theo lệ Sứ bộ nµy về 

nước năm Gi¸p 

Ngọ (1834) 

 

 1837 - Ch¸nh sứ: Phạm Thế Trung 

- Phã sứ:  Nguyễn Đức Hoạt 

                 Nguyễn Văn Nhượng 

Đi tuế cống theo lệ   

3. Thiệu Trị.     0 

4. Tự Đức 1849 - Ch¸nh sứ: Phan Tỉnh 

- Phã sứ:  Mai Đức Thường 

                 Nguyễn Văn Siªu 

Đi tuế cống theo lệ  3 

 1853 Ch¸nh sứ: Phan Huy Vịnh 
- Phã sứ:  Vũ Văn Tuấn 
                 Phạm Chi Hương(6) 

Đi tuế cống theo lệ Sứ bộ nµy gặp 
phong trµo Th¸i 

B×nh Thiªn Quốc 
ở Trung Quốc nªn 
kh«ng thể về nước 
như dự kiến. M·i 

năm 1855 (năm Ất 

M·o) mới về đến 
kinh ®« Huế. 

 

 1857 Ch¸nh sứ: Nhữ B¸ Sĩ (7) Đi tuế cống theo lệ   

(Theo Quốc sử qu¸n triều Nguyễn (1968), Bang giao(trong Kh©m định Đại Nam hội điển sự lệ, Phñ 

Quèc vô khanh ®Æc tr¸ch v¨n ho¸ Sµi Gßn; ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m vµ Häc viÖn ViÔn §«ng B¸c 

cæ Ph¸p (1993), Di s¶n H¸n N«m ViÖt Nam th− môc ®Ò yÕu, 3 tËp, Nxb KHXH, Hµ Néi; Quốc sử 

qu¸n triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Nxb KHXH, xuất bản trong c¸c năm 1962-1978, gồm 38 tập.) 
 

Qua bảng thống kª chóng ta thấy, trừ 
đời Thiệu Trị kh«ng cã lần nµo triều cống 
(một phần do Thiệu Trị lªn ng«i trong 
thời gian qu¸ ngắn) th× c¸c đời vua Gia 
Long, Minh Mạng, Tự Đức đều diễn ra 
việc triều cống đều đặn: 3 năm triều cống 
một lần. Ước tÝnh thời vua Gia Long tồn 
tại từ 1802 - 1819 cã 4 lần tuế cống; thời 
vua Minh Mạng tồn tại từ 1820 - 1840 cã 4 
lần tuế cống; thời vua Tự Đức từ 1848 đến 

1858 đ· cã 3 lần tuế cống. Điều nµy thể 
hiện sự kÝnh trọng của nước ta với nước lớn 
Trung Hoa, mong muốn cã quan hệ hßa 
hiếu giữa 2 bªn. Mặt kh¸c qua đã, c¸c vua 
Nguyễn cũng muốn t×m c¸ch bảo đảm gi¸ 
trị sự phong vương mµ hoµng đế thiªn 
triều ban cho. 

Kh«ng những vậy, c¸c đồ vật cống vµ 
số lượng cống phẩm mµ Việt Nam nộp 
cống cho Trung Quốc giai đoạn nµy lµ 
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kh«ng nhỏ. Theo Việt Nam sử lược của 
Trần Trọng Kim, chóng ta biết được số 
lần cống phẩm mµ vua Gia Long cho sứ 
mang sang Trung Quốc năm 1804 lµ: 

Vµng: 200 lượng. 

Bạc: 1000 lượng. 

Lụa vµ cấp mỗi thứ: 100 c©y. 

Sừng tª gi¸c: 2 bộ. 

Ngµ voi vµ quế mỗi thứ: 100 c©n(8). 

Trong năm nµy, Gia Long cßn nộp 
lu«n cả cống phẩm năm sau (1805) vµ 
cống phẩm năm trước chưa nộp. Vậy lµ 
tổng cộng tặng phẩm gồm: 600 lượng 
vµng, 3000 lượng bạc, 300 tấm lụa, 6 c¸i 
sừng tª gi¸c, 300 c©n ngµ voi vµà300 
c©n quế tốt. 

Như vậy, xÐt từ phương diện ngữ 

nghĩa cũng như nội dung thực tế của việc 

triều cống th× "trước hết vµ chủ yếu cống 

lµ thuế" chủ nghĩa phong kiến Trung 

Quốc thời trung thế kỷ đ· duy tr× chế độ 

cống nạp thời cổ đại để bãc lột kinh tế đối 

với c¸c nước nhỏ yếu ở gần Trung Quốc. 

Trong c¸i thế muốn giữ được độc lập chủ 

quyền một c¸ch hßa b×nh, Việt Nam buộc 

phải triều cống Trung Quốc. Về danh 

nghĩa, nã biểu thị th¸i độ nước nhỏ phải 

kÝnh trọng nước lớn. Về thực chất, nã lµ 

c¸i gi¸ phải trả cho quyền độc lập, tự do, 

thứ mµ người Việt Nam kh«ng bao giờ 

muốn mất"(9). Nếu so s¸nh với khối lượng 
vµng, bạc triều cống nhiều nhất ở c¸c 

triều đại trước, th× số lượng vµng, bạc mµ 

triều Nguyễn cống cho Trung Hoa giai 

đoạn nµy lµ tương đương thậm chÝ nhiều 

hơn. VÝ dụ: vµo năm 21 niªn hiệu Cµn 

Long nhµ Thanh (1756), triều Hậu Lª 

vốn được xem lµ cã số lượng cống phẩm 

nhiều hơn so với trước đ· cống: 4 chiếc lư 

hương vµ b×nh hoa bằng vµng tất cả nặng 

209 lạng, 13 chậu bằng bạc nặng 641 

lạng(10). Nếu so s¸nh những con số nµy với 

số lễ vật đem cống của c¸c vua triều 

Nguyễn nªu trªn th× râ rµng vẫn cßn Ýt 

hơn. 

Trong suốt giai đoạn từ 1802-1858, 
cïng với việc s¸ch phong, từ Gia Long 
đến Tự Đức, đời vua nµo cũng rất quan 
t©m đến việc cử sứ đoµn đều đặn 3 hay 4 
năm 1 lần mang cống phẩm sang triều 
cống Trung Hoa… Qua đã chứng tỏ nhu 
cầu triều cống "Thiªn triều" Trung Hoa 
vốn cã từ xưa vẫn tồn tại vµ được khẳng 
định râ nÐt dưới thời c¸c vua triều 
Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX.  

2. Hoạt động triều cống trong quan 
hệ bang giao giữa Việt Nam vµ Trung 

Quốc từ n¨m 1858 đến n¨m 1885 

Nếu như ở giai đoạn từ năm 1802 đến 
n¨m 1858 nhiệm vụ x©y dựng đất nước 
được đặt lªn hµng đầu th× nh×n một c¸ch 
tổng qu¸t giai đoạn nửa sau thế kỷ XIX 
lại nổi lªn trªn hết nhiệm vụ "giữ nước", 
bảo vệ nền độc lập d©n tộc trước nguy cơ 
ngoại x©m. 

Ngµy 1-9-1858, thực d©n Ph¸p nổ 

sóng bắt đầu c«ng cuộc x©m lược nước ta. 

Từ ®©y cả d©n tộc phải đứng lªn đấu 

tranh chống lại nanh vuốt của kẻ thï 

x©m lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toµn 

vẹn l·nh thổ của Tổ quốc. Trong lóc nước 

ta đang cã nhiều khã khăn do phải đương 

đầu với sự x©m lược của thực d©n phương 

T©y th× triều đ×nh Trung Quốc cũng đang 
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phải đối mặt với hµng loạt những thử 

th¸ch cam go. Ngoµi th× phải đ¸nh nhau 

với Anh, Ph¸p… cã lóc triều đ×nh phải bỏ 

kinh đ« mµ chạy. Trong th× cã qu©n Th¸i 

B×nh nổi lªn đ¸nh ph¸ suýt nữa nhµ 

Thanh cũng đổ n¸t. Phải nãi rằng t×nh 

h×nh Trung Quốc lóc bấy giờ v« cïng rối 

loạn.  

Đứng trước bối cảnh lịch sử đầy biến 
động, thường xuyªn phải đối phã với 
nguy cơ ngoại x©m của thực d©n phương 
T©y vµ hµng loạt phong trµo đấu tranh 

của nh©n d©n trong nước, cả triều 
Nguyễn vµ triều M·n Thanh lóc nµy 
kh«ng cã nhiều thời gian mµ lo việc giao 
thiệp với nhau như trước. V× thế ở giai 
đoạn nµy, tuy nhµ Nguyễn vẫn tiếp tục 
hoạt động triều cống theo truyền thống 
xưa nay cốt giữ quan hệ hßa hiếu giữa 
hai nước song hoạt động ấy kh«ng diễn ra 
liªn tục, đều đặn như trước nữa. 

Sau đ©y lµ bảng thống kª c¸c đoµn sứ 
bộ nước ta sang triều cống Trung Hoa 
trong giai đoạn nµy. 

Thèng kª c¸c ®oµn sø n−íc ta sang triÒu cèng Trung Hoa  
tõ n¨m 1858 ®Õn n¨m 1885 

STT Năm Sứ bộ Nội dung Ghi chó 
Tổng số 
sứ bộ 

1. 1861 - Ch¸nh sứ: Hoµng Thiªn Trường. 

- Phã sứ:   Văn Đức Khuª. 

                   Nguyễn Huy Kỷ. 

Đi tuế cống 
theo lệ. 

Sø bé nµy lªn 

®−êng n¨m 1860, 

®Æt ch©n ®Õn 

Trung Hoa n¨m 

1861 

5 

2 1868 Ch¸nh sứ: Nguyễn Thuật. 

- Phã sứ:  Lª Tuấn. 

Hoµng Tinh. 

Nguyễn Tư Giản(11). 

Đi tuế cống 
theo lệ. 

Đoµn sứ nµy về 
nước năm 1869. 

 

3 1873 - Ch¸nh sứ: Phan Sĩ Thục. 

- Phã sứ: Hµ Văn Qu¸n. 

Đi tuế cống 
theo lệ. 

  

4 1876 - Ch¸nh sứ: Bïi Văn Dị(12). 

- Phã sứ: L©m Hoµng. 

Đi tuế cống 
theo lệ(13). 

Đoµn sứ nµy về 
nước năm 1877. 

 

5. 1880 - Ch¸nh sứ: Nguyễn Thuật. 

- Phã sứ: Trần Kh¸nh Tiến. 

Đi tuế cống 
theo lệ. 

Người Ph¸p ngăn 
cản chuyến đi 
song kh«ng được. 

 

(Theo Quốc sử qu¸n triều Nguyễn (1968), Bang giao (trong Kh©m định Đại Nam hội điển 
sự lệ, Phñ Quèc vô khanh ®Æc tr¸ch v¨n ho¸ Sµi Gßn; ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m vµ Häc viÖn 
ViÔn §«ng B¸c cæ Ph¸p (1993), Di s¶n H¸n N«m ViÖt Nam  th− môc ®Ò yÕu, 3 tËp, Nxb 
KHXH, Hµ Néi; Quốc sử qu¸n triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Nxb KHXH, xuất bản trong 
c¸c năm 1962-1978, gồm 38 tập.) 
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Qua thống kª sơ bộ, chóng ta thấy 
trong giai đoạn nµy (1858 - 1885) cã 5 lần 
triều đ×nh nhµ Nguyễn cử sứ bộ sang 
triều cống Trung Quốc. Đặt trong thế so 
s¸nh với giai đoạn trước (11 lần) để ta 
thấy hoạt động triều cống giai đoạn nµy 
kh«ng diễn ra liªn tục, đều đặn như trước. 
Điều nµy do t¸c động của hoµn cảnh lịch 
sử lóc bấy giờ cả về phÝa Việt Nam lẫn 
Trung Quốc. Trong khi nhµ Nguyễn phải 
lo chống lại cuộc x©m chiếm của Ph¸p từ 
th¸ng 9 năm 1858, kết thóc bằng Hßa 
ước năm Nh©m Tuất (1862) rồi lại đến 
việc Ph¸p chiếm 3 tỉnh Vĩnh Long, An 
Giang, Hµ Tiªn vµo th¸ng 6/1867 mµ 
kh«ng cã chiến sự, nhµ Nguyễn đ· kh«ng 
cßn rảnh tay lo viÖc giao thiệp với nhµ 
Thanh; vµ nhµ Thanh cũng kh«ng cßn 
sức đ©u để lo nhiều đến việc Nam triều. 
Bởi lóc nµy nhµ Thanh vừa phải đối phã 
với nước Anh, Ph¸p, vừa phải liªn tục dẹp 
qu©n Th¸i B×nh Thiªn Quốc đến năm 
1865 mới xong. Hơn thế, trong thời gian 
qu©n Th¸i B×nh Thiªn Quốc nổi lªn, con 
đường chÝnh thức của ph¸i bộ Việt Nam 
sang Bắc Kinh c¾t ®øt. V× thế suốt một 
thời gian từ n¨m 1861 đến năm 1868 
chÝnh quyền Tự Đức đ· kh«ng cử ai đi sứ. 

Đến năm 1868, lóc nµy về phÝa nước 
ta, việc thu hồi 6 tỉnh Nam Kỳ chưa thể 
lµm được, lại phải lo dẹp giặc kh¸ch ở Bắc 
Kỳ (việc nµy cã liªn quan đến nhµ 
Thanh), vua Tự Đức đ· cử sứ bộ sang 
Trung Hoa để b×nh thường ho¸ mối quan 
hệ giữa hai nước(14). Bắt đầu từ năm 1868, 
triều đ×nh Huế đ· cử sứ bộ sang triều 
cống theo lệ thường 4 năm 1 lần (hoặc cã 
lóc 3 năm/1 lần) vµo c¸c năm 1873, 1876, 
1880. Đặc biệt, thực d©n Ph¸p đ· tỏ ra 

rất nghi ngờ đoµn sứ bộ năm 1876, 1880 
v× chóng cho r»ng nh÷ng chuyÕn ®i nµy 
kh«ng ®¬n thuÇn lµ ®i cèng theo lÖ mµ 
cßn cã môc ®Ých lµ cÇu viÖn nhµ Thanh 
gióp ®ì binh lùc chèng thùc d©n Ph¸p, 
®ång thêi lµm c¨ng th¼ng h¬n mèi quan 
hÖ gi÷a Trung Quèc vµ Ph¸p. Song 
chóng đ· kh«ng cã c¸ch g× ngăn chặn 
được. 

Như vậy, qua đ©y chóng ta nhận thấy 
hoạt động triều cống trong giai đoạn nµy 
kh«ng diễn ra một c¸ch đều đặn, ªm 
thấm như trước nữa mµ hoạt động mang 
nghi thức ngoại giao nµy thường xuyªn 
chịu sự dß xÐt, ngăn cản của thực d©n 
Ph¸p - đối tượng quan trọng mµ Việt 
Nam phải lu«n tÝnh đến trong mối quan 
hệ bang giao với bất kỳ nước nµo lóc bấy 
giờ, đặc biệt với Trung Quốc. 

* 

Cã thể nãi, dưới ảnh hưởng của tư 
tưởng triết học Trung Hoa mµ chủ yếu lµ 
Nho gi¸o, c¸c vua Nguyễn từ Gia Long, 
Minh Mạng, Thiệu Trị đến Tự Đức đều đ· 
tự đặt quyền lực “trời” ban cho m×nh dưới 
quyền lực của “Thiªn triều” Trung Hoa 
vµ xem đã như lµ một điều hợp lẽ trời 
trong quan hệ giữa nước lớn với nước 
nhỏ. C¸c vua Nguyễn lóc nµy dï xưng lµ 
hoµng đế với thần d©n trong nước, song 
với họ nếu chưa được Thiªn triều c«ng 
nhận qua “s¸ch phong” th× cũng vẫn chưa 
cã sự đảm bảo gi¸ trị hợp ph¸p trong mắt 
người d©n vµ c¸c nước l©n cận. Do vậy, từ 
Gia Long tới Thiệu Trị, c¸c vua đều phải 
xin phong vương sau khi lªn ng«i. Vµ 
cïng với s¸ch phong, c¸c vua nhµ 
Nguyễn đ· đặc biệt chó ý đến việc triều 
cống như lµ một phương c¸ch để đảm bảo 
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gi¸ trị của sự phong vương mµ hoµng đế 
Thiªn triều đ· ban cho c¸c vua Nguyễn. 
Quả thật nội dung kinh tế trong những lễ 
vật mµ nhµ Nguyễn mang triều cống 
Trung Hoa lµ kh«ng Ýt, nhưng xÐt về 
h×nh thức, nã vẫn mang tÝnh chất nghi lễ 
ngoại giao vµ lµ phương tiện giao tiếp 
kh«ng thể thiếu trong quan hệ giữa hai 
nước thời bấy giờ. Đồng thời, nã cũng thể 
hiện rằng: c¸c vua Nguyễn từ Gia Long 
đến Tự Đức đều tu©n theo sự ph©n định 
ng«i thứ  một c¸ch râ rµng: “chư hầu” th× 
phục tïng “Thiªn tử” cho đóng phÐp, 
đóng lễ. ChÝnh Gia Long vµo năm 1802 
khi cử sứ bộ sang Trung Hoa đ· nãi với 
vua Trung Hoa rằng “Thần cử Lª Quang 
Định vµ Trịnh Hoµi Đức mang sang lễ 
vật để thể hiện lßng trung thµnh ch©n 
thực của chóng thần, sự sẵn sµng của 
chóng thần được đứng trong hµng ngũ c¸c 
chư hầu”(15). 

Bề ngoµi th× như vậy, song ta nªn hiểu 
thực chất của việc s¸ch phong, triều cống 
nµy ra sao? 

Trong tư tưởng của nhµ Nguyễn - đại 
diện cho cả d©n tộc Việt Nam lóc nµy 
cũng giống như tư tưởng của người Việt 
Nam hµng ngh×n năm qua lu«n hiểu 
kh¸i niệm “độc lập” cã nghĩa lµ đất nước 
hßa b×nh, kh«ng cã ngoại x©m, phương 
Nam vµ phương Bắc cương giới ph©n 
định râ rµng, cßn “lệ thuộc” được hiểu lµ 
bị mất độc lập, bị ngoại bang x©m chiếm 
đất đai, l·nh thổ vµ bị ®Ì nÐn, ¸p bức 
trªn mọi lĩnh vực. Nếu chóng ta đối chiếu 
c¸ch hiểu trªn với việc triều cống thời 
bấy giờ th× râ rµng lµ việc thực hiện triều 
cống của nhµ Nguyễn với Trung Hoa lóc 
nµy xÐt về cơ bản lµ kh«ng x©m phạm 
vµo nguyªn tắc “độc lập”, tức lµ sẽ kh«ng 

bị “lệ thuộc” theo c¸ch hiểu như trªn. 
Cïng với đã, hµng loạt những nỗ lực kh¸c 
như: xin đổi quốc hiệu, kh«ng cho gọi 
nước Nam lµ “Man di”, kiªn quyết đ¸nh 
trả bằng mọi phương tiện: chÝnh trị, ngoại 
giao, qu©n sự… hễ khi nhµ Thanh cã ý đồ 
x©m lược đất đai biªn giới, l·nh thổ hay 
khi an ninh biªn giới bị đe doạ… đ· minh 
chứng một nguyªn tắc bất biến chi phối 
mọi hoạt động bang giao giữa triều 
Nguyễn với nhµ Thanh lóc bấy giờ: đã lµ 
giữ vững độc lập chủ quyền d©n tộc. 

Như vậy, xÐt về phương diện triều 
cống của c¸c vị vua triều Nguyễn với 
Trung Quốc thực chất lµ sự tiếp tục 
phương c¸ch ứng xử ngoại giao của c¸c 
triều đại phong kiến Việt Nam trước đã: 
“lấy nhu, thắng cương”. Trong qu¸ tr×nh 
ấy, c¸c vua triều Nguyễn đ· kh«ng ngừng 
tận dụng những khả năng cã thể để khẳng 
định tÝnh chÝnh thống, độc lập của triều 
đại m×nh. Ph−¬ng c¸ch øng xö Êy cã thÓ 
gîi lªn trong chóng ta nh÷ng ®èi s¸ch 
thÝch hîp ®Ó øng xö víi c¸c n−íc lín 
trong thêi ®¹i ngµy nay. 

 

� 
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S¸ch xanh: “Ph¸t triÓn x· héi c«ng d©n Trung Quèc” 
(TiÕp theo trang 88) 

Tõ nh÷ng lý gi¶i nªu trªn, ngoµi 
chuyªn luËn bµn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña x· 
héi c«ng d©n Trung Quèc,  cuèn s¸ch ®−îc 
bè côc thµnh 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I: M«i 
tr−êng x· héi c«ng d©n; Ch−¬ng II: Kh¸i 
qu¸t tæng hîp vÒ sù ph¸t triÓn x· héi c«ng 
d©n; Ch−¬ng III vµ IV: C¸c b¸o c¸o chuyªn 
®Ò vÒ sù ph¸t triÓn cña x· héi c«ng d©n. 

Lµ nh÷ng ng−êi nghiªn cøu vÒ x· héi 
c«ng d©n, c¸c t¸c gi¶ cho r»ng, hä kh«ng 
nh÷ng ph¶i tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng 

thùc tiÔn cña sù ph¸t triÓn x· héi c«ng 
d©n, mµ quan träng h¬n lµ cã tr¸ch nhiÖm 
th«ng qua c¸c thµnh qu¶ nghiªn cøu ®Ó 
cung cÊp “linh hån” cho sù ph¸t triÓn cña 
x· héi c«ng d©n Trung Quèc. 

§ang ®−îc xem lµ c«ng tr×nh nghiªn 
cøu cã tÝnh quyÒn uy vÒ x· héi c«ng d©n 
Trung Quèc, rÊt ®¸ng ®−îc c¸c nhµ nghiªn 
cøu lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ x· héi cña ViÖt 
Nam tham kh¶o. 

Hoµi Nam 
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Tãm t¾t: 

Dưới thời Nguyễn, dù chịu t¸c ®ộng của 
những nh©n tố mới do hoàn cảnh lịch sử 
quy định, song cũng như c¸c triều đại 
phong kiến trước đấy, vấn đề "triều cống" 
vẫn là một trong hai cơ sở chủ yếu (bªn 
c¹nh việc "s¸ch phong") để x©y dựng nªn 
quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với 
Trung Quốc. XÐt về phương diện triều cống 
của c¸c vị vua triều Nguyễn với Trung 
Quốc lóc bÊy giê thực chất là sự tiếp tục 

vận dụng lối ngoại giao hßa b×nh, mang 
bản sắc ứng xử Việt Nam trong mối quan 
hệ bang giao với Trung Quốc vèn cã tõ 
ngh×n x−a. Đã là Việt Nam tự nhận m×nh 

là một nước nhỏ, thần phục, xin s¸ch 
phong và triều cống Trung Hoa. Trong 
qu¸ tr×nh ấy, c¸c vua triều Nguyễn đ· 

kh«ng ngừng tận dụng những khả năng cã 

thể để khẳng định tÝnh chÝnh thống, độc lập 

của triều đại m×nh. 

 

 


