
 

 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

 

TRẦN THỊ TÂM 

 

 

 

CHUYỂN BIẾN KINH TẾ NHẬT BẢN 

THỜI KỲ TOKUGAWA (1600 - 1868)  

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ  

 

 

Người hướng dẫn khoa học: 

PGS.TS NGUYỄN VĂN TẬN 

 

 

 

 

HUẾ - NĂM 2018 
 

 



 

 

 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

 

TRẦN THỊ TÂM 

 

 

CHUYỂN BIẾN KINH TẾ NHẬT BẢN 

THỜI KỲ TOKUGAWA (1600 - 1868) 

 

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới 

Mã số: 62.22.03.11 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ  

 

 

Người hướng dẫn khoa học: 

PGS.TS NGUYỄN VĂN TẬN 

 
 

 

 

 

HUẾ - NĂM 2018 



 i 

 

 

 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan luận án này hoàn toàn do tôi thực 

hiện. Các kết quả nghiên cứu, tài liệu trích dẫn và số liệu được 

sử dụng trong luận án đều được dẫn nguồn và có độ chính xác 

cao nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi.  

 

Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2018 

Nghiên cứu sinh 

 

 

  Trần Thị Tâm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii 

LỜI CẢM ƠN 

 

Đầu tiên, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất đến PGS.TS. Nguyễn Văn Tận, 

người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình thực 

hiện luận án.  

Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến GS.TS. Nguyễn Văn Kim 

(Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) người đã giúp đỡ tôi rất 

nhiều trong quá trình chỉnh sửa luận án. 

Tôi xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo  trong Bộ môn Lịch sử Thế giới và Đông 

phương học, các đồng nghiệp trong khoa Lịch sử, Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa 

học, các phòng ban chức năng, đặc biệt là Phòng Đào tạo Sau Đại học đã giúp đỡ và 

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình công tác và học tập của mình. 

Tôi cũng xin bày tỏ sự cảm kích của mình đến Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản 

và Đông Bắc Á, Thư viện Quốc gia, Thư viện Quân đội đã hỗ trợ tôi trong quá trình 

tìm kiếm và sưu tầm tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận án. 

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã khích lệ, ủng hộ tôi trong suốt 

thời gian thực hiện luận án. 

Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2018 

Nghiên cứu sinh 

 

 

   Trần Thị Tâm 

 

 

 

 

 



 iii 

MỤC LỤC 

Trang  

LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i 

LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. ii 

MỤC LỤC ................................................................................................................. iii 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ...................................................... vi 

MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG, TIỀN TỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG 

TRONG LUẬN ÁN .................................................................................................. vii 

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ ....................................................................... ix 

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................................. 1 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................... 3 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 3 

4. Các nguồn tài liệu ............................................................................................................. 4 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu ..................................................................... 5 

6. Đóng góp của đề tài .......................................................................................................... 5 

7. Bố cục của luận án............................................................................................................ 6 

NỘI DUNG ................................................................................................................ 7 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ................................... 7 

1.1. Tình hình nghiên cứu đề tài ở trong nước .................................................................... 7 

1.2. Tình hình nghiên cứu đề tài ở nước ngoài ................................................................. 11 

1.3. Nhận xét về các kết quả nghiên cứu và vấn đề đặt ra cho luận án ........................... 17 

1.3.1. Nhận xét về các kết quả nghiên cứu................................................................ 17 

1.3.2. Các vấn đề đặt ra cho luận án cần giải quyết .................................................. 18 

CHƯƠNG 2. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ NHẬT BẢN 

THỜI KỲ TOKUGAWA ......................................................................................... 19 

2.1. Tình hình chính trị, xã hội Nhật Bản dưới thời Mạc phủ Tokugawa ....................... 19 

2.1.1. Tình hình chính trị ........................................................................................... 19 

2.1.2. Tình hình xã hội .............................................................................................. 23 

2.2. Sự phát triển của các ngành kinh tế Nhật Bản trước năm 1600 ............................... 26 

2.2.1. Tình hình kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp ......................................... 26 

2.2.2. Tình hình kinh tế thương nghiệp ..................................................................... 32 

2.3. Sự xâm nhập của các nước phương Tây và thái độ của chính quyền Nhật Bản ..... 37 

2.3.1. Giai đoạn trước năm 1639 ............................................................................... 37 



 iv 

2.3.2. Giai đoạn 1639-1854 ....................................................................................... 41 

2.3.3. Giai đoạn 1854-1868 ....................................................................................... 44 

CHƯƠNG 3. CHUYỂN BIẾN KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN TRÊN CÁC 

NGÀNH CHỦ YẾU THỜI KỲ TOKUGAWA (1600-1868) ................................. 48 

3.1. Trên lĩnh vực nông nghiệp .......................................................................................... 48 

3.1.1. Chính sách ruộng đất và phát triển nông nghiệp ............................................. 48 

3.1.2. Những chuyển biến trong nông nghiệp ........................................................... 55 

3.1.2.1. Những cải tiến trong canh tác nông nghiệp ................................................. 55 

3.1.2.2. Tác động của việc mở rộng diện tích đất canh tác ....................................... 58 

3.1.2.3. Đa dạng hóa cây trồng, chất lượng sản phẩm và hoạt động sản xuất nông nghiệp 60 

3.2. Trên lĩnh vực thủ công nghiệp - công nghiệp ............................................................ 64 

3.2.1. Gốm sứ ............................................................................................................ 65 

3.2.2. Ngành dệt ........................................................................................................ 68 

3.2.3. Khai mỏ và luyện kim ..................................................................................... 70 

3.2.4. Đóng tàu .......................................................................................................... 73 

3.3. Trên lĩnh vực thương nghiệp ...................................................................................... 75 

3.3.1. Sự phát triển của nội thương và hoạt động của các Nakama .......................... 75 

3.3.1.1. Sự phát triển nội thương ............................................................................... 75 

3.3.1.2. Sự ra đời và hoạt động của các Kabu Nakama ............................................ 81 

3.3.2. Tiền tệ hóa và sự phát triển của kinh tế hàng hóa ........................................... 84 

3.3.3. Buôn bán với các nước trong khu vực và phương Tây ................................... 88 

3.3.3.1. Với các nước trong khu vực ......................................................................... 88 

3.3.3.2. Với các nước phương Tây ............................................................................ 92 

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KINH TẾ NHẬT BẢN THỜI KỲ 

TOKUGAWA ......................................................................................................... 101 

4.1. Những thành tựu và hạn chế chính của kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa..... 101 

4.1.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp .......................................................................... 101 

4.1.2. Trong lĩnh vực thủ công nghiệp và công nghiệp ........................................... 106 

4.1.3. Trong lĩnh vực thương nghiệp ....................................................................... 110 

4.2. Đặc điểm kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa ....................................................... 113 

4.2.1. Nền kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố chính trị, xã hội ............. 113 

4.2.2.  Kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa chịu sự chi phối mạnh mẽ của bối cảnh 

quốc tế và khu vực .................................................................................................. 116 

4.2.3. Nền kinh tế phong kiến phương Đông với những tương đồng và dị biệt ..... 119 



 v 

4.2.4. Nền kinh tế đã có sự xuất hiện các mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa ..... 124 

4.3. Tác động của của những chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa ......... 129 

4.3.1. Tác động đến chính trị, xã hội ....................................................................... 129 

4.3.2. Tác động đến sự phát triển của thành thị, nông thôn .................................... 132 

4.3.3. Tác động đến văn hóa, tư tưởng .................................................................... 135 

4.3.4. Chuyển biến của kinh tế thời kỳ Tokugawa đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết 

cho Minh Trị Duy tân ............................................................................................... 137 

KẾT LUẬN ............................................................................................................ 145 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN LUẬN ÁN ...................................................................................................... 149 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 150 

PHỤ LỤC 

 



 vi 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

 

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG NƯỚC NGOÀI 

 

Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ Nghĩa tiếng Việt 

APEC Asia - Pacific Economic 

Cooperation 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương 

ASEAN Association of South East Asian 

Nations 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 

Á 

EIC East India Company Công ty Đông Ấn Anh 

VOC Vereenigde Oost-Indische 

Compagnie 

Công ty Đông Ấn Hà Lan 

 

 

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT 

 

Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ 

Cb Chủ biên 

ĐNA Đông Nam Á 

KHXH&NV Khoa học Xã hội và Nhân văn 

LHQ Liên Hợp Quốc 

MP Mạc phủ 

NXB Nhà xuất bản 

TP Thành phố 

 

 

 

 

 

 



 vii 

MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG, TIỀN TỆ 

ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN 

 

STT ĐƠN VỊ QUY ĐỔI 

1 Bu Đơn vị đo diện tích còn được gọi là bộ, 1 bu 

tương đương 1,8m 

2 Chobu (đinh bộ) Đơn vị đo diện tích ruộng, 1 chobu tương đương 

với một hectare 

3 Cho Đơn vị đo chiều dài còn được gọi là đinh, 1 cho 

= 60 bu tương đương 108m 

4 Chu (shu) Đơn vị đo khối lượng vàng, bạc; 1 chu tương 

đương ¼ phân  

5 Gulden Đơn vị tiền tệ của Hà Lan. Trong thời gian 

1597-1641, 1 gulden = 20 stuivers, 1 stuivers = 

6 pennigen  

6 Jin Đơn vị đo trọng lượng, 1 jin tương đương 0,5 kg 

7 Kabu Cổ phần 

8 Kan (quan) Đơn vị đo tiền tệ và trọng lượng, 1 kan = 1000 

monme hoặc tương đương 3,76 kg. 1 kan hay 

kame = 100 tael 

9 Kamme 1kamme = 10 lạng bạc 

10 Kin Đơn vị đo trọng lượng 1 kin tương đương 0,596 kg 

11 Koban (keisu kahei) Thỏi bạc lớn hình móng ngựa trị giá 50 lạng, 

khoảng 1.800g bạc 

12 Koku (thạch) 1 koku tương đương với 180,4 lít 

13 Lạng (lượng) Đơn vị đo khối lượng vàng, bạc; 1 lượng gồm 4 phân 

14 Mon (Văn, tiền) 1 mon tương đương 0,001 quan  

15 Momme (nhận, văn mục) 1 momme bạc là 3,76 gram (tức là 1 ryo vàng 

bằng 225 gram bạc). Trong thời gian từ 1857-

1859, 1 ryo đổi 0,59 koku thóc và 60 momme 

đổi 1ryo vàng 



 viii 

16 Phân  Đơn vị đo khối lượng vàng, bạc; 1 phân tương 

đương ¼ lượng 

17 Peso  Đơn vị tiền tệ Tây Ban Nha, 1 peso = 8 reals = 1 

dollar (Real of silver, 8 reals = 1 peso/1 dollar) 

18 Tan Đơn vị đo diện tích, thời Tokugawa 1 tan = 993 m2  

19 Tael 1 tael tương đương 37,5 gram (khoảng 10 

momme) 

20 Thoi  1 thoi = 5 momme 

21 Yen Đơn vị tiền tệ của Nhật Bản được sử dụng từ 

năm 1871 đến nay 

 



 ix 

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ 

Trang  

BẢNG 

Bảng 3.1. Thống kê việc tịch thu ruộng đất của các lãnh chúa trong những năm 

1601-1705.................................................................................................................. 52 

Bảng 3.2. Số liệu sản xuất bông ở Koga, thuộc han Harima (gần Kobe ngày nay) ...... 62 

Bảng 3.3. Ba loại tiền thời Edo (tam hóa chế độ) ..................................................... 86 

Bảng 3.4. Số lượng Châu ấn thuyền đến các cảng Đông Nam Á đầu thế kỷ XVII ....... 89 

Bảng 3.5. Số ghe Trung Hoa từ các nước Đông Nam Á đến Nhật Bản (1647-1720)90 

Bảng 3.6. Phân loại hàng xuất nhập khẩu của Nhật năm 1865 ................................. 97 

BIỂU ĐỒ 

Biểu đồ 3.1. Các chỉ số tăng trưởng của nông nghiệp thời Tokugawa ..................... 50 

Biểu đồ 3.2. Đo lường năng suất nông nghiệp (1600-1872) ..................................... 59 

 

 
 

 

 



 1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Nhật Bản là quốc gia hải đảo nằm ở sườn phía đông của lục địa châu Á có 

diện tích khoảng 378.000 km² với 4 quần đảo chính: Hokkaido ở phía Bắc, Shikoku 

và Honshu ở giữa, Kyushu là quần đảo ở phía Nam. Đất nước này nằm ở phía đông 

của bán đảo Triều Tiên, Nga, Trung Quốc và trải dài từ biển Okhotsk ở phía bắc đến 

biển Hoa Đông ở phía nam. Không chỉ được biết đến với bề dày truyền thống văn 

hóa, Nhật Bản còn là một trong những nước có nền công nghiệp hiện đại, một xã hội 

văn minh và là một trong ba cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Nhật Bản là quốc 

gia có nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu tính theo tổng sản phẩm nội địa cũng như theo 

sức mua tương đương chỉ sau Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là đất 

nước đứng thứ 5 trên thế giới trong lĩnh vực đầu tư cho quốc phòng; xếp thứ 4 thế 

giới về xuất khẩu và đứng thứ 6 thế giới về nhập khẩu. Quốc gia này đồng thời là 

thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc, Nhóm các quốc gia có nền công nghiệp hàng 

đầu thế giới (G7) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)... 

Vị trí, tầm vóc và những điều đặc biệt về Nhật Bản luôn là chủ đề nghiên cứu 

của nhiều học giả trên thế giới. Những công trình, bài viết đều hướng đến mục đích 

nhận diện đặc trưng của các thời kỳ lịch sử và xem xét vai trò của nó trong tiến trình 

phát triển chung của quốc gia này. Dưới góc độ trên, lịch sử Nhật Bản nói chung và 

kinh tế thời kỳ Mạc phủ Tokugawa (1600-1868) nói riêng luôn nhận được nhiều tiếp 

cận mới từ giới chuyên môn. Đây là thời kỳ mà cơ sở kinh tế của đất nước vẫn phụ 

thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, bên cạnh đó là quá trình phát triển của nền kinh tế 

hàng hóa, tiền tệ. Đặc biệt, những biểu hiện mới của thương nghiệp với sức mạnh 

kinh tế của giới thương nhân ngày càng được khẳng định mạnh mẽ. 

Sự phát triển của nội thương và ngoại thương, nông nghiệp và thủ công 

nghiệp, sự lớn mạnh của đẳng cấp thương nhân và sự phát triển của các thành phố lớn 

như Osaka, Edo, Kyoto… đã trở thành những huyết mạch kinh tế nhằm hướng đến 

một thị trường nội địa thống nhất qua các hoạt động của hệ thống ngân hàng, tín 

dụng. Mặc dù phải “trả giá đắt” cho những lần “chảy máu bạc” “chảy máu vàng” 

nhưng ứng xử của Mạc phủ Tokugawa với phương Tây đã góp phần “bảo toàn” an 

ninh, quốc thể và chủ quyền dân tộc. Nhật Bản đã không để mất độc lập vào tay thực 

dân phương Tây mà còn trở thành quốc gia “đối đẳng” với họ vào cuối thế kỷ XIX 
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đầu thế kỷ XX. Có được những thành tựu ấy, nhiều quan điểm đã ngợi ca công cuộc 

Minh Trị Duy tân như là “cuộc cách mạng vĩ đại” của châu Á đưa Nhật Bản phát 

triển vượt bậc và trở thành một cường quốc nhờ công nghệ phương Tây. Chính vì thế, 

nói đến lịch sử Nhật Bản, từ trước đến nay đa phần các nhà nghiên cứu đều có 

khuynh hướng đề cao công cuộc Minh Trị Duy tân và cho đó là nền tảng trong sự 

phát triển của Nhật Bản sau này. Rõ ràng, công cuộc Minh Trị Duy tân đã có giá trị 

rất lớn đối với sự phát triển của kinh tế Nhật Bản. Nhưng một số câu hỏi nghiên cứu 

được đặt ra là, vậy thì, “đêm trước” của cải cách Minh Trị, tức là thời kỳ Tokugawa 

(1600-1868), kinh tế Nhật Bản đang ở trong tình trạng nào? Và thời kỳ này đã chuẩn 

bị những tiền đề, điều kiện gì để Minh Trị bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

thành công như vậy? Nếu không có những chuyển biến kinh tế từ thời Tokugawa thì 

Nhật Bản có tiến hành duy tân thành công được hay không? Phải chăng, để có sự 

thành công của Minh Trị Duy tân thì tất yếu phải có những nền tảng kinh tế được tạo 

dựng từ thời kỳ Mạc phủ Tokugawa? Từ nhận thức đó, chúng tôi thấy rằng việc 

nghiên cứu về chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa có một ý nghĩa quan 

trọng trong việc nhận thức mối liên hệ chặt chẽ giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền 

thống và hiện đại để cắt nghĩa rõ hơn những bước đi “thần kỳ” của quốc gia này. 

Về ý nghĩa khoa học, nghiên cứu chuyển biến kinh tế của Nhật Bản thời kỳ 

Tokugawa, chúng tôi mong muốn làm rõ một giai đoạn phát triển lịch sử đáng chú ý 

của quốc gia có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa với Việt Nam. Trên cơ 

sở đó, chỉ ra những chuyển biến của các ngành kinh tế trong bức tranh toàn cảnh về kinh 

tế Nhật Bản thời Tokugawa (1600-1868) - một thời kỳ quan trọng của lịch sử Nhật Bản; 

đồng thời là mảng nghiên cứu còn nhận được nhiều quan tâm ở Việt Nam cho đến thời 

điểm hiện nay. Luận án cũng mong muốn cung cấp thêm những tri thức mới và toàn 

diện về động lực căn bản cho quá trình chuyển mình đầy ngoạn mục của Nhật Bản 

vào thời cận đại. 

Về ý nghĩa thực tiễn, từ việc nghiên cứu những kinh nghiệm trong quá trình 

tiếp nhận các chính sách, đường lối phát triển và thông qua những chuyển biến kinh 

tế của Nhật Bản trong lịch sử, Việt Nam có thể rút ra những bài học cần thiết trong 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh Việt Nam và Nhật 

Bản đã và đang xây dựng quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp. Đồng thời, qua quá trình 

phát triển và biến đổi để thấy được tính cách, tinh thần đoàn kết, phẩm chất cần cù, 

ham học hỏi, năng động, sáng tạo của người dân Nhật Bản; trên phương diện cá nhân, 

là điều mà ai trong chúng ta cũng có thể học hỏi. Hơn thế nữa, Việt Nam và Nhật Bản 
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vốn là hai quốc gia có quan hệ từ trước đến nay; luôn không ngừng trao đổi, hợp tác 

và giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực; việc tăng cường hiểu biết sẽ góp phần xây 

dựng mối quan hệ lâu dài và sâu sắc hơn. 

Với những ý nghĩa trên, chúng tôi quyết định chọn đề tài “Chuyển biến 

kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868)” làm luận án tiến sĩ, chuyên 

ngành Lịch sử Thế giới với mong muốn đóng góp một số nguồn tư liệu bổ sung và 

nhận định mới vào việc nghiên cứu lịch sử Nhật Bản. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu: Luận án tập trung trình bày, phân tích những nền tảng căn bản 

của chuyển biến kinh tế thời kỳ Tokugawa; làm rõ các bước phát triển mới, các 

xu thế và khuynh hướng phát triển nổi bật, đặc tính kinh tế của Nhật Bản; đồng 

thời, luận án dựng lại và đi sâu phân tích chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời 

Tokugawa (cả tích cực và hạn chế) để thấy được vai trò quan trọng trong việc 

tạo dựng những tiền đề, điều kiện cho cải cách Minh Trị.  

Nhiệm vụ: Luận án “Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 

(1600-1868)” thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Phân tích những nhân tố tác động đến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, bao 

gồm: sự phát triển của các ngành kinh tế trước năm 1600, quá trình xâm nhập của các 

nước phương Tây; bối cảnh chính trị, xã hội, tác động của các chủ trương, chính sách 

đến sựu phát triển kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa… với tư cách là những nguyên 

nhân, động lực cho sự tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản thời kỳ này. 

- Phân tích những bước phát triển mới trong cấu trúc kinh tế thời kỳ 

Tokugawa và mối quan hệ, tương tác giữa các thành tố trong cấu trúc ấy trên các 

lĩnh vực: nông nghiệp, thủ công nghiệp - công nghiệp và thương nghiệp… để thấy 

được vai trò của chính trị, chính sách trong xu thế vận động của môi trường và 

không gian kinh tế cũng như sự đa dạng của các loại hình kinh tế thời Tokugawa. 

- Trên cơ sở đó, luận án đưa ra một số nhận xét về thành tựu, hạn chế, đặc 

điểm và tác động của kinh tế thời kỳ Tokugawa đối với giai đoạn sau. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án là chuyển biến kinh tế của Nhật Bản 

từ năm 1600 đến năm 1868 trên các lĩnh vực: nông nghiệp, thủ công nghiệp  - công 

nghiệp và thương nghiệp. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận án được xác định trên một số phương diện 

dưới đây: 

Về mặt không gian: Không gian nghiên cứu của luận án là các vùng miền 

trên đất nước Nhật Bản trong thời Tokugawa bao gồm 4 quần đảo chính là 

Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu; trừ các đảo, quần đảo thuộc Vương quốc 

Ryukyu (Lưu Cầu)1. Đồng thời, thời kỳ Tokugawa Nhật Bản có quan hệ với một số 

quốc gia trong khu vực nên không gian nghiên cứu có thể được mở rộng ra một số 

lãnh thổ bên ngoài địa phận Nhật Bản như Đông Nam Á, Triều Tiên, Trung Quốc… 

Về mặt thời gian: Phạm vi nghiên cứu của luận án là thời kỳ Mạc phủ 

Tokugawa, được bắt đầu từ khi dòng họ Tokugawa nắm được quyền lực thực tế ở 

Nhật Bản sau thắng lợi ở trận Sekigahara (1600) cho đến khi Mạc phủ trao trả lại 

quyền lực cho Thiên hoàng Minh Trị (1868). 

Về mặt nội dung: Đề tài luận án tập trung nghiên cứu những nhân tố tác 

động đến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, sự chuyển biến của các ngành kinh tế 

từ năm 1600 đến năm 1868  trên các lĩnh vực chủ yếu: kinh tế nông nghiệp, kinh tế 

thủ công nghiệp - công nghiệp và kinh tế thương nghiệp. 

4. Các nguồn tài liệu 

Tài liệu chính được sử dụng trong luận án này bao gồm các nguồn sau: 

1. Các tư liệu gốc cung cấp những thông tin chính thức và độ tin cậy cao, tạo nền 

tảng cho việc hoàn thiện nội dung của luận án như nội dung một số chính sách của Mạc 

phủ Tokugawa, báo cáo của các thương nhân phương Tây; thư từ ngoại giao giữa Nhật 

Bản với các quốc gia trong và ngoài khu vực; các tranh ảnh, bản đồ, bảng biểu số liệu… 

2. Các công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo, sách tham khảo, bài viết 

đăng trên các tạp chí chuyên ngành, báo cáo tham luận tại các cuộc hội thảo khoa 

học liên quan đến đề tài luận án của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã 

được công bố trong những năm gần đây. 

3. Một số luận văn, luận án, giáo trình và tài liệu được đăng tải ở các website 

trên Internet có liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án. 

Các nguồn tài liệu phục vụ cho việc thực hiện luận án này chủ yếu bằng tiếng 

                                                 
1 Là một vương quốc thống trị phần lớn quần đảo Ryukyu từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX, lãnh thổ vương quốc 

này trải dài từ các đảo, chủ yếu là quần đảo Okinawa đến quần đảo Amami là một phần của tỉnh Kagoshima 

ở cực nam của đảo Kyushu ngày nay. Vương quốc Ryukyu chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Nhật Bản năm 

1879 thành tỉnh Okinawa. 
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Việt hoặc tiếng Anh; được thể hiện dưới dạng các bài viết, các chuyên đề ở dạng sách, 

dạng file vi tính của các tác giả người Việt, người Nhật và các học giả phương Tây. 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận 

Luận án được thực hiện trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Marx - Lenin. Đây là nền tảng lý 

luận để chúng tôi xử lý các nguồn tư liệu nhằm phân tích, đánh giá các sự kiện, các 

vấn đề cốt yếu trong khi nghiên cứu chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 

để thấy được mối liên hệ lịch sử giữa các sự kiện, hiện tượng nhằm nhìn nhận một 

cách khách quan bản chất của vấn đề dưới góc độ khoa học. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Là một đề tài về lịch sử, phương pháp lịch sử và phương pháp logic là những 

phương pháp chủ đạo được sử dụng khi nghiên cứu luận án trên cả hai phương diện: 

đồng đại và lịch đại. Bằng phương pháp lịch sử, luận án sẽ tái hiện lại bức tranh kinh 

tế của Nhật Bản dưới chế độ Mạc phủ Tokugawa theo từng lĩnh vực cụ thể bao gồm: 

nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Thông qua phương pháp logic, trên 

cơ sở các nguồn tư liệu có thể tiếp cận được, luận án sẽ khái quát, hệ thống những 

bước phát triển mới, những chuyển biến của các ngành kinh tế Nhật Bản thời kỳ này 

nhằm luận giải một số điều kiện cần thiết cho thành công của cải cách Minh Trị. 

Bên cạnh đó, để làm sáng rõ hơn quá trình phát triển của các ngành kinh tế, 

đề tài còn vận dụng các phương pháp nghiên cứu khác như phương pháp thống kê, 

phân tích, so sánh, đối chiếu, phân kỳ lịch sử… Đặc biệt, để làm rõ hơn những quan 

hệ bên trong giữa các thành phần, nhân tố tác động đến kinh tế Nhật Bản thời kỳ 

Tokugawa, trong chừng mực nhất định chúng tôi còn vận dụng phương pháp hệ 

thống, cấu trúc và phương pháp khu vực học trong nghiên cứu của mình. 

6. Đóng góp của đề tài 

Trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của các công trình trong và ngoài 

nước, đóng góp của luận án chủ yếu ở những mặt sau đây: 

6.1. Về mặt khoa học 

Thứ nhất, luận án cung cấp bức tranh tổng thể về những chuyển biến của kinh tế 

Nhật Bản trong thời kỳ Tokugawa (1600-1868) một cách toàn diện và có hệ thống. 

Thứ hai, phân tích những sự kiện lịch sử cơ bản liên quan đến các vấn đề chủ 

yếu: (1) những nhân tố tác động đến quá trình phát trình phát triển và biến đổi trong 

các ngành kinh tế; (2) sự phát triển và biến đổi của các ngành kinh tế (nông nghiệp, 
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thủ công nghiệp - công nghiệp, thương nghiệp); (3) những thành tựu, hạn chế, đặc 

điểm và tác động của nền kinh tế tế thời kỳ Tokugawa đến lịch sử Nhật Bản. 

6.2. Về mặt thực tiễn 

Đây là công trình tập trung nghiên cứu về những chuyển biến của kinh tế Nhật 

Bản thời kỳ Tokugawa với tư cách là một luận án tiến sĩ. Những kết quả nghiên cứu 

của luận án sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu 

của sinh viên, học viên và những ai quan tâm đến lịch sử Nhật Bản, đặc biệt là lịch sử 

Nhật Bản thời Tokugawa ở góc độ kinh tế. 

Từ thực tiễn nghiên cứu vấn đề, Việt Nam có thể rút ra những bài học cần 

thiết trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, điều có ý nghĩa trong bối cảnh 

hiện nay khi Việt Nam và Nhật Bản đã và đang xây dựng được mối quan hệ đối tác 

chiến lược rất tốt đẹp. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của 

luận án bao gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề cập lịch sử nghiên cứu vấn đề 

ở trong và ngoài nước, trình bày nhận định về những đóng góp cũng như tồn tại 

trong các công trình và các vấn đề đặt ra mà luận án cần giải quyết. 

Chương 2: Những nhân tố tác động đến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 

trình bày khái quát sự phát triển của các ngành kinh tế trước năm 1600; quá trình 

xâm nhập của các nước phương Tây và đối sách của chính quyền Nhật Bản qua các 

giai đoạn cụ thể; cùng với những khía cạnh của đời sống chính trị, xã hội… để thấy 

được sự tác động của các nhân tố ấy đến chuyển biến của kinh tế Nhật Bản trong 

khoảng thời gian từ năm 1600 đến năm 1868. 

Chương 3: Chuyển biến kinh tế của Nhật Bản trên các ngành chủ yếu thời kỳ 

Tokugawa (1600-1868) sẽ phân tích về những phát triển và biến đổi của các ngành 

kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp, thương nghiệp đặt trong xu 

hướng vận động chung là quá trình chuyển từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền 

sản xuất hàng hóa giản đơn trước khi chủ nghĩa tư bản ra đời ở Nhật Bản. 

Chương 4: Một số nhận xét về kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa sẽ trình bày 

những thành tựu, hạn chế; luận giải về nguyên nhân phát triển, đặc điểm và tác động 

của kinh tế thời Tokugawa trong việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho Minh Trị 

Duy tân sau này. 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Từ trước đến nay, lịch sử Nhật Bản đã và đang dành được nhiều sự quan tâm, 

khảo cứu của các học giả trong và ngoài nước. Đã có rất nhiều công trình khoa học 

nghiên cứu về các khía cạnh của lịch sử thời kỳ Tokugawa nói chung và kinh tế nói 

riêng; trong phạm vi những công trình và tài liệu có thể tiếp cận được, chúng tôi xin 

nêu một số nét chính về vấn đề này theo hai hướng như sau: 

1.1. Tình hình nghiên cứu đề tài ở trong nước 

Từ lâu, các nhà sử học Việt Nam đã quan tâm nghiên cứu về lịch sử Nhật 

Bản và có thể tạm chia làm 2 thời kỳ: thời kỳ trước những năm 90 của thế kỷ XX và 

từ những năm 90 của thế kỷ XX trở đi. Trước năm 1990, việc tìm hiểu lịch Nhật 

Bản chủ yếu mới chỉ dừng lại trong các vấn đề ngoại giao; những giáo trình cơ bản 

giảng dạy cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học hoặc một vài công trình khiêm 

tốn có thể kể đến như: Nhật Bản sử lược (1960) của Nguyễn Văn Tần; Giáo dục 

Nhật Bản hiện đại (1965) của Đoàn Đức An… Cùng với công cuộc đổi mới đất 

nước từ năm 1986, bước sang những năm 90 và đặc biệt là từ những năm đầu thế kỷ 

XXI trở đi việc nghiên cứu về lịch sử Nhật Bản bước đầu đã đạt được nhiều thành 

tựu đáng kể. Riêng về lịch sử thời kỳ Mạc phủ Tokugawa nói chung và kinh tế nói 

riêng là một chủ đề được giới học thuật trong nước dày công nghiên cứu. Tuy nhiên, 

cho đến nay vẫn chưa có một luận án tiến sĩ nào nghiên cứu có tính hệ thống về 

chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa. Các thông tin liên quan đến nội 

dung này được đề cập trong các nhóm công trình sau: 

Nhóm thứ nhất: các công trình nghiên cứu tổng thể về lịch sử Nhật Bản như: 

Nhật Bản cận đại (1991) của Vĩnh Sính; Lịch sử Nhật Bản (1995) của Phan Ngọc 

Liên; Lịch sử Nhật Bản (1995) của tập thể tác giả ở Đại học Quốc gia Hà Nội (1995); 

Lịch sử Nhật Bản (1997) của Phan Ngọc Liên (chủ biên); Lịch sử Nhật Bản (2006) của 

Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên); Giáo trình lịch sử Nhật Bản (2015) của tác giả Nguyễn 

Nam Trân… Điểm chung của các công trình này là tập trung hệ thống hóa các tài liệu 

có liên quan đến lịch sử Nhật Bản, trong đó đã đề cập về kinh tế Nhật Bản thời kỳ 

Tokugawa. Đây là các công trình hết sức có giá trị, chứa đựng những thông tin quan 

trọng có thể khai thác để phục vụ nghiên cứu luận án. 

Trong số đó, đáng chú ý là công trình Lịch sử Nhật Bản do Nguyễn Quốc 
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Hùng chủ biên. Với 442 trang sách khổ lớn, bao gồm 10 chương, trong đó dành riêng 

một chương cho các nghiên cứu về quan hệ Việt Nam và Nhật Bản; các chương con 

lại đã tái hiện một cách chi tiết lịch sử Nhật Bản từ thời nguyên thủy cho đến hiện 

đại. Với gần 50 trang sách ở chương thứ 6, các tác giả đã phác thảo sự phát triển của 

các ngành kinh tế từ những chuyển biến trong nông nghiệp và xã hội nông thôn đến 

sự phát triển của các ngành thủ công nghiệp; đồng thời phác họa về sự lớn mạnh của 

hệ thống thành thị và hoạt động kinh tế thương mại. Trên cơ sở đó, nhấn mạnh những 

chuyển biến kinh tế, cũng như đời sống văn hóa, xã hội… 

Công trình Nhật Bản cận đại tác giả Vĩnh Sính lại khai thác lịch sử Nhật Bản 

từ trước thế kỷ XVII cho đến những năm phát triển thần kỳ sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai một cách ngắn gọn, nhiều hàm ý. Trong tác phẩm, sau khi dành trọn vẹn 1 

chương để nói về thời kỳ Tokugawa, tác giả đã đi đến việc lý giải một số vấn đề rất 

quan trọng như vì sao Nhật Bản Duy tân được vào nửa sau thế kỉ XIX, sau đó vươn 

lên trở thành một cường quốc khu vực và thế giới và một lần nữa sau những tổn thất 

và sụp đổ trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản lại phát triển thần kỳ, trở 

thành những cường quốc thế giới. 

Bản thảo giáo trình Lịch sử Nhật Bản của Nguyễn Nam Trân là một công 

trình mở, luôn được sửa chữa, hiệu đính và cập nhật thường xuyên các thông tin 

mới nhất bởi các chuyên gia, nhà nghiên cứu có uy tín. Đây là tài liệu sinh động, 

khách quan của  các nhà nghiên cứu về lịch sử Nhật Bản từ khởi thủy cho đến hiện 

tại. Với gần 1000 trang vi tính, các nguồn tư liệu của cuốn giáo trình này dựa chủ 

yếu trên các giáo khoa thư được dùng trong các trường ở Nhật Bản, có đối chiếu tư 

liệu Đông Tây để nâng thêm tính khách quan và sử dụng nhiều hình ảnh, đồ biểu, 

phân chú và cước chú giải thích rõ ràng về tiến trình của lịch sử Nhật Bản; trong đó 

có những nghiên cứu hết sức chi tiết về kinh tế Tokugawa. 

Bên cạnh đó, các nội dung liên quan tổng thể lịch sử Nhật Bản còn nằm rải rác 

ở các giáo trình lịch sử thế giới cổ trung đại, lịch sử thế giới cận hiện đại, như: Lịch sử 

thế giới trung đại (2002) của Nguyễn Gia Phu - Nguyễn Văn Ánh - Đỗ Đình Hãng - 

Trần Văn La (chủ biên); Một số chuyên đề về Lịch sử Thế giới (2008) của Vũ Dương 

Ninh (chủ biên)… Các giáo trình, chuyên đề này trong khi trình bày về lịch sử Nhật 

Bản qua từng thời kỳ cũng đã đề cập về kinh tế thời kỳ Tokugawa, ở mức độ khái quát. 

Nhóm thứ hai: Các công trình viết riêng về thời kỳ Mạc phủ Tokugawa 

(1600-1868). Thông qua việc khảo cứu các bài viết có liên quan đến chuyển biến 
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kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa, tác giả nhận thấy thời điểm vấn đề này được quan 

tâm nhiều nhất là vào thập niên 90 của thế kỷ XX, và có thể tạm chia làm 2 nhóm 

nhỏ: các bài viết về những vấn đề cụ thể trong thời kỳ Tokugawa; các bài viết đề 

cập đến lĩnh vực cụ thể của kinh tế thời Tokugawa. 

Các bài viết đề cập đến những vấn đề cụ thể như chính trị - xã hội - giáo dục… 

trong thời kỳ Tokugawa nói chung có thể kể đến như: “Cơ cấu xã hội phong kiến thời 

Edo giai đoạn 1600 - 1651”, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, Nguyễn Thị Hồng Vân 

(2000); “Đặc trưng hướng nội của nền văn hóa Edo”, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản 

và Đông Bắc Á, Nhật Vương (2005); “Xã hội thành thị và dòng văn hóa thị dân ở 

Nhật Bản thời Edo”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật … Chuyển biến chính trị, xã hội, 

văn hóa, giáo dục là chủ đề chính của các bài viết này. Mặc dù vậy, trong khi triển 

khai các nội dung cụ thể như tính hướng nội của nền văn hóa Tokugawa hay cấu trúc, 

thành phần của xã hội thành thị thời kỳ này các tác giả cũng đã nhắc đến chuyển biến 

kinh tế với tư cách là một nhân tố tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển ấy. Bên cạnh 

đó, một số bài báo khác như “Oda Nobunawa, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa với 

công cuộc thống nhất Nhật Bản”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á và “Chính sách 

đóng cửa của Nhật Bản thời Mạc phủ Tokugawa và của Việt Nam thời Nguyễn  - Một 

cách nhìn đối sánh” của tác giả Nguyễn Văn Tận… lại quan tâm đến quá trình hình 

thành cũng như những đặc trưng riêng của thời kỳ Tokugawa, đồng thời còn đề cập 

đến những đối sánh trong tương quan với các nước trong khu vực như Việt Nam… 

Các bài viết đề cập đến các các lĩnh vực cụ thể của kinh tế Tokugawa gồm 

các bài viết của tác giả Nguyễn Văn Kim trong thập niên 1990 (từ 1994 đến năm 

2000) được trình bày trên Tạp chí nghiên cứu Nhật Bản - Đông Bắc Á, Tạp chí 

Nghiên cứu Lịch sử và Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế như: “Mấy suy nghĩ về thời kỳ 

Tokugawa trong lịch sử Nhật Bản”; “Những nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng 

kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa”; “Vị thế kinh tế của đẳng cấp samurai ở Nhật 

Bản thời kỳ Tokugawa”; “Vài nét về đẳng cấp thương nhân và hoạt động thương 

mại ở Nhật Bản thời kỳ Tokugawa”; “Những chuyển biến kinh tế - xã hội ở Nhật 

Bản thời kỳ Edo: Tiền đề cho sự phát triển của Nhật Bản hiện đại”… Các bài viết 

này, sau đó đã được tập hợp lại trong công trình hết sức có giá trị “Nhật Bản với 

Châu Á -Những mối liên hệ lịch sử và những chuyển biến kinh tế xã hội”. Có thể 

nói đây là các nghiên cứu vô cùng quý báu có liên quan đến nội dung của luận án. 

Bằng những phân tích sắc sảo và biện chứng, công trình đã trình bày về những 
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thay đổi trong nông nghiệp nông thôn ở Nhật Bản thời Tokugawa; đồng thời, vấn 

đề thương mại - sự thúc đẩy của kinh tế hàng hóa - tiền tệ và những biến đổi về 

mặt đô thị ở Nhật Bản thời kỳ này cũng được đề cập. 

Ngoài ra, lịch sử thời kỳ Tokugawa còn là đề tài được nghiên cứu trong các 

Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ cụ thể như: Quan hệ Nhật Bản - Việt Nam (XVI-

XVII) của Trịnh Tiến Thuận; Cảng thị Nagasaki trong quan hệ thương mại và văn 

hoá của Nhật với các nước thời Edo (1603-1867) của Vũ Đoàn Liên Khê; Thời kỳ 

Tokugawa (1603 - 1868) và vai trò của nó đối với sự phát triển của lịch sử Nhật Bản 

của Phạm Thị Trang... Công trình của tác giả Phạm Thị Trang đã phác thảo khái quát 

về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thời Tokugawa và đánh giá cao vai trò tiền đề 

cho quá trình hiện đại hóa nước Nhật thời Minh Trị Duy tân. Tuy nhiên, do đề cập về 

nhiều lĩnh vực nên dung lượng nghiên cứu dành cho vấn đề kinh tế chưa nhiều. 

Nhóm thứ ba: các công trình nghiên cứu về quan hệ thương mại giữa Nhật 

Bản với các nước trong và ngoài khu vực tiêu biểu như: “Người Hà Lan những năm 

đầu ở Nhật Bản”; “Quan hệ thương mại Nhật Bản - Siam thế kỷ XVI - XVII”; “Quan 

hệ thương mại Nhật Bản - Philipines thế kỷ XVII - XVIII”; “Ngoại thương Đàng 

Ngoài và mối quan hệ Việt - Nhật thế kỷ XVII”; “Thuyền mành từ Đông Nam Á đến 

Nhật Bản thế kỷ XVII - XVIII”… Các nghiên cứu kể trên cũng đều là của tác giả 

Nguyễn Văn Kim - một người có nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử Nhật 

Bản. Qua đây, bức tranh sinh động về quan hệ của Nhật Bản với các nước trong khu 

vực thời bấy giờ như Siam, Philipines, Việt Nam… đã được tái hiện chân thực. Riêng 

quan hệ với các nước phương Tây, dưới thời kỳ Edo do chính sách đóng cửa (Sakoku) 

của chính quyền Tokugawa (1639 - 1854) nên các hoạt động giao thương chỉ tập 

trung ở giai đoạn đầu và cuối của thời kỳ. Vấn đề kinh tế đối ngoại - phương diện 

quan trọng của kinh tế Tokugawa qua các công trình riêng lẻ này, phần nào đã được 

mô tả khá chi tiết. Thông qua các nghiên cứu cụ thể này, tác giả Nguyễn Văn Kim 

còn chủ trì nhiều đề tài như: “Quan hệ thương mại của Nhật Bản với các nước Đông 

Nam Á thế kỷ XVI - XVII”, Đề tài khoa học cấp Đại học Quốc gia năm 2002; 

“Quan hệ Nhật Bản với Đông Nam Á thế kỷ XV - XVII”, Đề tài khoa học cấp Đại 

học Quốc gia năm 2005… Các công trình này, đã được tập hợp xuất bản thành cuốn 

sách chuyên khảo hết sức có giá trị về mặt tư liệu là “Quan hệ Nhật Bản với Đông 

Nam Á (XV-XVII)”. Bên cạnh những công trình, bài viết kể trên thì một công trình 

khác của tác giả Nguyễn Văn Kim là “Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ 
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Tokugawa - Nguyên nhân và hệ quả” lại chứa đựng khối lượng kiến thức đồ sộ về 

lịch sử Nhật Bản trong giai đoạn thực thi chính sách tỏa quốc. Ở góc độ chuyên môn, 

các công trình này đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong quá trình triển khai luận 

án bởi những nguồn tư liệu phong phú và hết sức tin cậy. 

Các bài viết về chính sách và quan hệ của chính quyền Tokugawa với bên 

ngoài được coi là chủ đề phong phú và sinh động nhất. Đây là vấn đề mang tính khoa 

học lý thú, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà Sử học được thể hiện thông qua 

số lượng các bài viết liên quan đến nội dung này. Ngoài các bài viết của tác giả 

Nguyễn Văn Kim đã trình bày trên đây còn có các nghiên cứu như: “Nhật Bản thời 

đại Châu ấn thuyền và quan hệ buôn bán quốc tế”, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, 

Trịnh Tiến Thuận (2000); Nguyễn Văn Tận (1998), “Về chính sách đóng cửa của Việt 

Nam và Nhật Bản trong quan hệ với các nước phương Tây thời Cận đại”, Tạp chí 

Nghiên cứu Nhật Bản… lại là một góc nhìn khác về lịch sử thời Edo với những giao 

thoa, tiếp biến, ảnh hưởng từ trước, trong và sau thời kỳ đóng cửa.  

1.2. Tình hình nghiên cứu đề tài ở nước ngoài 

Các tài liệu có liên quan đến thời kỳ Tokugawa ở Nhật Bản được đề cập trong 

các công trình nghiên cứu ở nước ngoài cũng rất phong phú, trong đó đều đề cập đến 

quá trình thống nhất của Mạc phủ Tokugawa cũng như các lĩnh vực của đời sống kinh 

xã hội Nhật Bản thời kỳ này. Trong đó, đáng chú ý nhất là các nghiên cứu có giá trị của 

một số tác giả như: John Whitney Hall, George Sansom, Charles David Seldon, Mitani 

Hiroshi, Michio Morishima, Edwin O. Reischauer, G.B.Sansom, R. Mason, J. Caiger, 

Shinzaburo Oishi… Đây là những học giả có nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử 

Nhật Bản và được thể hiện trong 2 nhóm tư liệu chính yếu sau: 

Nhóm thứ nhất: các công trình đề cập đến toàn bộ tiến trình lịch sử Nhật 

Bản từ cổ đại đến hiện đại. 

Trước hết phải kể đến nhà nghiên cứu George Sansom với tác phẩm A 

History of Japan bao gồm 3 tập và đã được dịch ra tiếng Việt. Đây là cụm công 

trình rất có giá trị với các nhà nghiên cứu lịch sử Nhật Bản và được các học giả 

tham khảo nhiều trong khi nghiên cứu về lịch sử Nhật Bản qua các thời kỳ. Trong 

đó, ở tập 3 đã đề cập đến “Lịch sử Nhật Bản từ năm 1615 đến năm 1867” với khối 

lượng kiến thức đồ sộ bao quát toàn bộ lịch sử thời kỳ Tokugawa từ tình hình 

chính trị, kinh tế đến xã hội, văn hoá… Đồng thời, thông qua các số liệu cụ thể, 

tác giả cũng đưa ra các chính sách, quan điểm kinh tế của các nhà lãnh đạo thời 
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Tokugawa và những nhận định, đánh giá hết sức khách quan về thời kỳ này. Đây 

là những nguồn tư liệu quan trọng, hữu ích cho phép chúng tôi kế thừa trong khi 

tiến hành nghiên cứu đề tài. 

Tiếp đến là công trình Lịch sử Nhật Bản của R.H.P Mason & J.G. Caiger 

(2003). Trong cuốn sách này hai tác giả đã trình bày chi tiết, cặn kẽ về lịch sử Nhật 

Bản từ khởi thủy cho đến cải cách dân chủ ở Nhật bản 1945 - 1951. Với hơn 400 

trang sách, các tác giả đã dành gần 100 trang để nói về thời kỳ Tokugawa với những 

chuyển biến về chính trị, sự thay đổi về chế độ thuế khóa và đặc biệt quan tâm đến 

quá trình tiền tệ hóa và sự phát triển của nền kinh tế thị trường thời bấy giờ. 

Edwin O.Reichauer (1998) - Cựu Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản đã viết các công 

trình: Nhật Bản - Quá khứ và hiện tại và Nhật Bản - Câu chuyện về một quốc gia, đây 

là những cuốn sách chân thực và sâu sắc về lịch sử Nhật Bản. Ông đã đi sâu nghiên cứu 

về những thay đổi trong cấu trúc xã hội, luận giải các nguyên do về sự lớn mạnh và suy 

tàn của Mạc phủ Tokugawa. Các tài liệu này đã làm rõ bản chất và ảnh hưởng văn hóa 

của Nhật Bản, những huyền bí của Thần đạo (Shinto) và Phật giáo Thiền tông, về ý 

nghĩa và ảnh hưởng của đẳng cấp samurai, về sự tồn tại của Thiên hoàng mà lại không 

có vương chính, về nguồn gốc và sự phát triển của chủ nghĩa quân phiệt… Bằng văn 

phong sắc sảo, Edwin O.Reichauer đã phác họa sự phát triển của toàn bộ nền văn minh 

Nhật Bản từ cổ đại đến những thập niên sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

Trong công trình, Tại sao Nhật Bản thành công? Công nghệ phương Tây và 

tính cách Nhật Bản, tác giả Michio Morishima, một nhà kinh tế học Nhật Bản lại 

đưa ra những nhận định độc đáo về cải cách Minh Trị đối với lịch sử Nhật Bản. 

Trong khi lý giải sự thành công của cải cách Minh Trị, việc Nhật trở thành một 

cường quốc vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Michio lại đưa ra những bàn luận 

giá trị về thời kỳ Mạc phủ Tokugawa nói chung và kinh tế nói riêng với tư cách là 

“đêm trước” của công cuộc Duy Tân ở Nhật Bản. Đặc biệt, công trình càng có ý 

nghĩa hơn khi tác giả đặt các vấn đề lịch sử thời Tokugawa ở khía cạnh kinh tế, văn 

hóa, xã hội trong sự đối sánh với các quốc gia Tây Âu và châu Á khác để thấy được 

tính tương đồng và dị biệt của Nhật Bản thời kỳ này. 

Nhóm thứ hai: các bài viết về thời kỳ Mạc phủ Tokugawa nói chung và kinh 

tế nói riêng. 

Trong tác phẩm Tokugawa Japan (The Social and Economic Antecedents of 

Modern Japan) là tập hợp các bài nghiên cứu của nhiều học giả như Nakane Chie, 
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Nakamura Satoru, Moriya Katsuhisa, Oishi Shinzaburo … được Nhà xuất bản Đại học 

Tokyo ấn hành. Công trình gồm có tất cả 9 chuyên đề, mỗi chuyên đề có nội dung khác 

nhau, đề cập đến từng khía cạnh của thời kỳ Tokugawa. Nhà nghiên cứu Satoru 

Nakamura trong bài nghiên cứu của mình đã miêu tả khá sinh động về sự phát triển và 

những chuyển biến trong nền nông nghiệp ở Nhật Bản thời kỳ Tokugawa. Trong khi 

đó, tác giả Katsuhisa Moriya lại có những luận giải hết sức chi tiết về sự phát triển của 

thương nghiệp và sự hình thành mạng lưới các đô thị lớn như Osaka, Kyoto, Edo… 

Bên cạnh đó, chuyên đề còn đề cập đến các nội dung khác liên quan đến quản lý xã hội 

và hoạt động của hệ thống bakuhan hay mô hình, thiết chế, sự tồn tại của Edo với tư 

cách là trung tâm quyền lực, đại bản doanh của Mạc phủ Tokugawa. Tuy là những bài 

nghiên cứu độc lập song nội dung của nó đều hướng đến một nhận định hết sức quan 

trọng là thời kỳ Tokugawa đã tạo nên những tiền đề kinh tế - xã hội cần thiết cho lịch 

sử Nhật Bản ở giai đoạn sau này.  

Tác phẩm The Cambridge History of Japan, vol 4: Early Modern Japan do 

John Whitney Hall chủ biên đã tập hợp nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả, 

những chuyên gia đến từ Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đây là volume thứ tư trong tổng số 

sáu volume viết về lịch sử Nhật Bản từ thời tiền sử đến hiện đại. Trong công trình 

này, chủ yếu đề cập đến các sự kiện diễn ra từ những năm 1550 đến những năm 

1800, giai đoạn mà tinh thần của 13 học giả chắp bút gọi là thời kỳ tiền hiện đại của 

Nhật Bản. Trong khi tập trung phân tích việc hình thành và lớn mạnh của kinh tế 

lãnh địa với sự xác lập quyền lực của các lãnh chúa, công trình cũng đã đề cập quá 

trình vận động để đi đến việc thống nhất Nhật Bản vào năm 1600 với vai trò của 

Nobunaga, Hideyoshi và Ieyasu. Các tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của 

Tokugawa Ieyasu, người cuối cùng có công thống nhất Nhật Bản và thực thi nhiều 

chính sách tiến bộ để tập trung tái thiết kinh tế, chính trị sau nội chiến. Bằng văn 

phong mạch lạc, mỗi bài viết là những khắc họa sâu sắc về sự thay đổi của Nhật 

Bản thời Tokugawa đặt trong các mối quan hệ chủ đạo giữa nông dân và lãnh chúa, 

giữa lãnh chúa, thương nhân, samurai và Mạc phủ. Bên cạnh những thay đổi về xã 

hội thì các khía cạnh văn hóa, tư tưởng và tôn giáo, đặc biệt là tác động của việc du 

nhập đạo Kito đã ảnh hưởng lớn đến việc ban hành và thực thi chính sách tỏa quốc 

suốt hơn 200 năm của Nhật Bản. Riêng về lĩnh vực kinh tế, trong tổng số 14 chương 

đã có các bài viết quan trọng của Furushima Toshio khi ông mô tả về những cải tiến 

về kỹ thuật trong công cụ sản xuất và canh tác nông nghiệp, một điều kiện căn bản 
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cho việc nâng cao năng suất và sản lượng nông nghiệp thời Tokugawa; Nakai 

Nobuhiko và James McClain lại trình bày những bước phát triển mới trong hoạt 

động buôn bán và sự phát triển nhanh chóng của các thành thị với vai trò chi phối 

ngày càng lớn của thương nhân. Đây là những nguồn tư liệu quan trọng và hữu ích 

trong khi nghiên cứu về chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa. 

Một công trình khác của John Whitney Hall là Japan before Tokugawa (Political 

Consolidation and Economic growth 1500-1650) cũng là tập hợp nhiều bài nghiên cứu 

về các vấn đề kinh tế và chính trị  Nhật Bản trước thời kỳ Tokugawa, đặc biệt nhấn 

mạnh đến quá trình giành được chính quyền của nhà Tokugawa; trong đó đáng chú nhất 

là bài viết “Returns on Unification: economic growth in Japan 1550-1650” của  tác giả 

Yamamura Kozo. Bài viết với hơn 40 trang đã đề cập đến quá trình tăng trưởng kinh tế 

của Nhật Bản sau khi kết thúc chiến tranh và thống nhất đất nước. Mặc dù đặt trong 

tương quan cả công trình sách, “Returns on Unification: Economic Growth in Japan 

1550-1650” chỉ  chiếm một khối lượng kiến thức nhỏ nhưng lại rất chi tiết với hệ thống 

số liệu có thể giúp ích trong việc nghiên cứu đề tài luận án của chúng tôi. 

Charles David Seldon với tác phẩm The rise of the merchant class in 

Tokugawa Japan 1600-1868 đã có những nghiên cứu chuyên sâu về sự gia tăng, 

trưởng thành của đẳng cấp thương nhân từ địa vị xã hội đến chính trị và đặc biệt là 

quá trình tích lũy tư bản nhờ hoạt động thương mại thịnh đạt. Với các hoạt động tài 

chính như đổi tiền, cho vay lãi; các thương nhân từng bước kiểm soát các huyết 

mạch kinh tế lớn ở cả thành thị và nông thôn. Nhấn mạnh đến vai trò của thương 

nhân và sự phát triển của thành thị ở Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, tác giả đã phác 

thảo những chuyển biến mới trong kinh tế thương nghiệp thời kỳ này.  

Một công trình được xuất bản năm 2012 của Michael Smitka có tên gọi 

Japanese Economic History (1600-1960) - The Japanese Economy in the 

Tokugawa Era, 1600-1868 có nội dung hết sức phong phú, đặc biệt dưới độ kinh 

tế học. Đây là tập hợp bao gồm 13 bài viết trên nhiều lĩnh vực của các tác giả khác 

nhau. E.S Crawcour, Ulrike Schaede, Takehido Ohkura và Hiroshi Shimbo trình 

bày chi tiết về hệ thống tiền tệ thời Edo. Tiền tệ và việc lưu thông hàng hóa, nhất 

là lúa gạo là nội dung được nhiều học giả nhắc đến trong loạt bài này. Trong khi 

đó, Nakai Nobuhiko và James L. Mclain lại nhấn mạnh đến những thay đổi thương 

mại và sự phát triển của các thành phố, nhất là Osaka, được coi là “nhà bếp của quốc 

gia” nơi tập trung và phân phối khối lượng lương thực rất lớn cho các vùng trên cả 
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nước. Các bài viết của Michael Smitka, Toshio Furushima nêu lên những biến đổi của 

làng và nông thôn Nhật Bản thời kỳ này. Bên cạnh đó, các nội dung khác như mầm 

mống của chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp Nhật Bản, hay phân tích sự phát triển 

của kinh tế han Choshu, một trong những lãnh địa có tốc độ phát triển kinh tế mạnh 

nhất trong số các han ở phía Tây Nam. Nhiều bảng biểu, số liệu quan trọng liên quan 

đến công trình được tác giả chủ biên, Michael Smitka đề cập trong bài viết “Economic 

Growth in Tokugawa Japan (1600-1868)”… Có thể nói, Japanese Economic History 

(1600-1960) - The Japanese Economy in the Tokugawa Era, 1600-1868 chứa đựng 

khối lượng thông tin khá cụ thể về tững lĩnh vực cụ thể mà các học giả nghiên cứu. Tuy 

nhiên, phần lớn các vấn đề được xây dựng và nghiên cứu dưới cái nhìn kinh tế học nên 

việc khai thác các tư liệu này cũng gặp nhiều khó khăn. 

Tác giả Michael Smitka trong bài viết “Economic Growth in Tokugawa 

Japan (1600-1868)” vào năm 2009 lại đưa ra những số liệu chi tiết về kinh tế Nhật 

Bản, đặc biệt có những minh chứng sinh động về sự phát triển trong nông nghiệp 

như sự thay đổi diện tích đất trồng trọt, việc nâng cao kỹ thuật canh tác, đa dạng hóa 

các giống cây trồng… Đặc biệt ở lĩnh vực này, ông có những so sánh trong việc 

thay đổi diện đất trồng lúa và diện tích đất trồng bông và tỏ ra ngạc nhiên khi vào 

thời bấy giờ Nhật Bản đã có thể canh tác cây công nghiệp trên nhiều loại đất khác 

nhau. Smitka còn cung cấp thêm các dữ liệu về sự phát triển của thủ công nghiệp và 

thương nghiệp để thấy được biến đổi kinh tế của Nhật Bản dưới thời Tokugawa. 

Công trình “The Decline of Japanese Firearm Manufacturing and Proliferation 

in the Seventeenth Century” của Alexander Astroth (2013) lại bàn về một khía cạnh 

nhỏ trong lĩnh vực sản xuất thủ công khi nói về chính sách của Mạc phủ đối với việc 

hạn chế sản xuất vũ khí. Tokugawa là giai đoạn hòa bình và với mục đích không để các 

lãnh chúa có tiềm lực mạnh về quân sự để có thể chống lại mình, các Tướng quân hầu 

hết đều thực hiện triệt để chính sách cấm sản xuất và buôn bán vũ khí. Tuy nhiên, dưới 

phân tích của Astroth, bằng nhiều cách thức khác nhau, qua con đường phi chính 

thống, các tri thức và vũ khí quân sự vẫn được du nhập vào Nhật Bản, đặc biệt là các 

lãnh chúa Tây Nam như Satsuma, Choshu, Tosa, Hizen… nhờ đó đã hiểu và tiếp thu 

được sức mạnh quân sự của phương Tây. 

Kenichi Ohno trong bài viết “The Economic Development of Japan - The 

Path Traveled by Japan as a Developing Country  (2006) đưa ra những nhận định 

khác biệt về vị trí của nền kinh tế Tokugawa trong toàn bộ tiến trình lịch sử của 

quốc gia này. Ông đánh giá cao những thay đổi và tác động của nó đối với những 
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thay đổi của Nhật Bản giai đoạn sau này. Thậm chí, tác giả cho rằng, quá trình công 

nghiệp hóa đã có mặt trong nền kinh tế thời Tokugawa. Đây là quan điểm mới mẻ 

và cần được phân tích dưới góc nhìn đa diện. 

Bên cạnh các công trình bằng tiếng Anh còn có những nguồn tài liệu được viết 

bằng tiếng Nhật của các tác giả như: Hayami Akira với các tác phẩm “Lịch sử kinh tế 

Nhật Bản” và “Kinh tế Xã hội Nhật Bản thời cận thế” đã đề cập về quá trình phát 

triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản, trong đó có những đánh giá mới về kinh tế thời 

Tokugawa. Tác giả Suzuki Kozo lại có những nghiên cứu độc lập về “Hệ thống kinh 

tế thời Edo” và “Kinh doanh của thương nhân thời Edo” nhằm nhấn mạnh đến mối 

quan hệ giữa các ngành kinh tế với nhau, giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp; giữa 

hệ thống tiền tệ và trao đổi buôn bán ở các thành phố lớn như Osaka, Edo, Kyoto; qua 

đó, ông nhấn mạnh đến vị trí, vai trò của đẳng cấp thương nhân thời Tokugawa. Ishii 

Kanji, trong cuốn “Lịch sử kinh tế Nhật Bản” lại có những khai thác về hệ thống 

ngân hàng, tín dụng và hoạt động của các hiệp hội Nakama và nhìn nhận các yếu tố 

ấy với tư cách là mầm mống của chủ nghĩa tư bản hiện đại giai đoạn sau này. 

Cùng với các công trình chi tiết trên đây, để hình thành nên nền tảng lý luận 

khi phân tích, đánh giá về kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa chúng tôi còn được tiếp 

cận với cuốn “Lịch sử nhìn từ quan điểm sinh thái học: văn minh Nhật Bản trong 

bối cảnh thế giới” của tác giả Tadao Umesao để thấy được những nét độc đáo trong 

tiến trình phát triển của lịch sử Nhật Bản đặt trong bối cảnh lịch sử khu vực và thế 

giới. Tác phẩm với lối tư duy khai mở, mới mẻ về nhiều vấn đề, quan điểm, trong 

đó có những nhận định về kinh tế, văn hóa, xã hội thời Tokugawa dưới góc nhìn 

sinh thái học cực kỳ quý giá. 

Nhìn chung, các nguồn tài liệu nước ngoài, do năng lực ngoại ngữ chúng tôi 

chủ yếu chỉ tiếp cận được các công trình, bài viết bằng tiếng Anh do các học giả 

người Nhật và học giả phương Tây viết. Nội dung chủ yếu của các công trình này 

tập trung nghiên cứu về lịch sử thời kỳ Tokugawa, trong đó có đề cập đến kinh tế ở 

nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó là những bài viết riêng lẻ 

của nhiều tác giả về các vấn đề cụ thể của kinh tế Tokugawa. Với tư cách là một 

công trình nghiên cứu khoa học, một luận án tiến sĩ độc lập thì đề tài “Chuyển biến 

kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868)” là không trùng lặp với các công 

trình đi trước. Song, để hoàn thành được đề tài này, các nguồn tư liệu trên đây là vô 

cùng hữu ích đối với việc nghiên cứu của chúng tôi. 
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1.3. Nhận xét về các kết quả nghiên cứu và vấn đề đặt ra cho luận án 

1.3.1. Nhận xét về các kết quả nghiên cứu 

Trên cơ sở trình bày một cách tổng quan tình hình nghiên cứu về kinh tế Nhật 

Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868), chúng tôi rút ra một số nhận xét sau đây: 

Thứ nhất, những chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa nói riêng 

và lịch sử Nhật Bản nói chung đã được rất nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam, nước 

ngoài quan tâm và đạt được những kết quả đáng kể, thể hiện sự phong phú về mặt nội 

dung. Tuy nhiên, trong khả năng tiếp cận tư liệu của mình, chúng tôi thấy rằng chưa 

có luận án nào nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về chuyển biến kinh tế 

Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868). Về tên gọi, công trình của Michael Smitka 

“Japanese Economic History (1600-1960)” đã dành riêng để viết về kinh tế thời kỳ 

Tokugawa trong “The Japanese Economy in the Tokugawa Era, 1600-1868”. Tuy 

nhiên, như chúng tôi đã trình bày ở trên, đây mới là tập hợp bài nghiên cứu của nhiều 

tác giả dưới các góc độ khác nhau về kinh tế Tokugawa chứ chưa phải là một công 

trình mang tính chất tổng thể, toàn diện. 

Thứ hai, ở trong nước số lượng công trình nghiên cứu liên quan đến các vấn 

đề của lịch sử Nhật Bản thời kỳ Tokugawa dàn trải trên nhiều lĩnh vực, tập trung chủ 

yếu ở mảng giao thương giữa Nhật Bản với các nước trong và ngoài khu vực qua các 

thời kỳ; đáng lưu ý nhất là những nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Kim được trình 

bày trong nhiều sách chuyên khảo như: “Nhật Bản với châu Á – Những mối liên hệ 

lịch sử và chuyển biến kinh tế - xã hội”, “Lịch sử Nhật Bản” do Nguyễn Quốc Hùng 

(chủ biên) hay cuốn “Lịch sử Nhật Bản” của Nguyễn Nam Trân... Trong các công 

trình này, sự phát triển của nhiều ngành kinh tế đã được đề cập có chiều sâu, tương 

đối đầy đủ; là nguồn tư liệu rất đáng tin cậy giúp chúng tôi hoàn thành luận án này. 

Tuy nhiên, theo chúng tôi, đây là những công trình nghiên cứu mà vấn đề kinh tế 

Nhật Bản thời Tokugawa mới được đặt trong tiến trình lịch sử Nhật Bản nói chung 

chứ chưa phải là công trình độc lập chỉ tập trung vào chuyển biến kinh tế thời kỳ này 

như mục đích mà luận án hướng tới. 

Thứ ba, ở nước ngoài, số lượng công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề 

này cũng rất phong phú, đa dạng, song chủ yếu tập trung ở những ấn phẩm trình bày 

tổng thể về lịch sử Nhật Bản. Trong giới hạn tiếp cận của mình, chúng tôi thấy rằng, 

những chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa phần lớn là các bài viết đề cập 

đến các khía cạnh khác nhau về kinh tế thời kỳ này. Các học giả nước ngoài, đã có 
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nhiều công trình về kinh tế Tokugawa nhưng mới chỉ là các nghiên cứu cụ thể, phần 

lớn được đặt dưới góc nhìn kinh tế học. Vì vậy, việc kế thừa đòi hỏi phải có sự phê 

phán và chọn lọc trong tiếp cận tư liệu từ góc độ sử học để đảm bảo độ tin cậy và 

khách quan trong nhìn nhận, đánh giá khi nghiên cứu về chuyển biến kinh tế 

Tokugawa với tư cách là một thực thể thống nhất. 

Thứ tư, mặc dù đã có khá nhiều bài viết và một số cuốn sách viết về Mạc phủ 

Tokugawa nhưng vẫn rất cần những công trình khảo cứu chuyên sâu về nhiều lĩnh vực 

thiết yếu của thời kỳ này trên các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội cũng như các 

mối bang giao khu vực và quốc tế. Vì vậy, trọng tâm mà luận án hướng tới là đi sâu 

nghiên cứu về những phát triển mới, những chuyển biến của kinh tế thời kỳ này nhằm 

luận giải những tiền đề, điệu kiện cho sự thành công của cải cách Minh Trị sau này. 

1.3.2. Các vấn đề đặt ra cho luận án cần giải quyết 

Dưới góc nhìn chuyên sâu và toàn diện nhất về chuyển biến kinh tế thời kỳ 

Tokugawa với tư cách là một công trình nghiên cứu tổng thể, có hệ thống vẫn còn 

nhiều vấn đề đáng được quan tâm nghiên cứu như: (1) kinh tế thời kỳ này đã thành tựu 

và tồn tại những hạn chế gì? (2) sự chuyển biến của các ngành kinh tế diễn ra như thế 

nào? (3) nguyên nhân nào đưa đến sự chuyển biến ấy? (4) tác động của chuyển biến 

kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội? (5) với những chuyển biến trong nông nghiệp, 

thương nghiệp, thủ công nghiệp thì kinh tế thời Tokugawa đưa lại tiền đề gì cho Minh 

Trị Duy tân? Đây là những nội dung trọng tâm mà luận án tập trung giải quyết. 

Từ những nhận thức đó, trên tinh thần kế thừa có chọn lọc những thành tựu 

của các nhà nghiên cứu đi trước, chúng tôi lấy đó làm động lực và cơ sở để hoàn 

thành luận án “Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868)”. 
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CHƯƠNG 2. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ 

NHẬT BẢN THỜI KỲ TOKUGAWA 

 

Trước khi bước vào kỷ nguyên thống nhất, mặc dù trải qua nội chiến nhưng 

kinh tế Nhật Bản vẫn có nhiều khởi sắc, kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp có 

những chuyển biến quan trọng, thương nghiệp có nhiều bước tiến, tạo cơ sở vững 

chắc cho những thay đổi kinh tế trong thời kỳ Tokugawa sau này. Bên cạnh đó, sự 

xâm nhập của các nước phương Tây đặt Nhật Bản trước những lựa chọn quan trọng, 

có tính chất thời đại, điển hình là chính sách tỏa quốc (sakoku) có ảnh hưởng lớn đến 

việc tạo dựng nền kinh tế hướng nội trong khi vẫn chủ động trao đổi với bên ngoài 

với một số chủ thể nhất định. Đặc biệt, sự ổn định của tình hình chính trị, xã hội với 

việc duy trì chế độ Mạc phiên vừa thể hiện tính tập quyền trong tay Mạc phủ, vừa tạo 

điều kiện cho kinh tế các han có điều kiện phát triển. Tất cả các yếu tố ấy, đã làm tiền 

đề cho những chuyển biến của kinh tế Nhật Bản dưới thời Tokugawa.  

2.1. Tình hình chính trị, xã hội Nhật Bản dưới thời Mạc phủ Tokugawa 

2.1.1. Tình hình chính trị 

Với thắng lợi trong trận Sekigahara năm 1600, Tokugawa Ieyasu (1542-1616) 

đã thâu tóm quyền lực thực tế về tay mình. Ngay sau đó, ông đã ban hành các chính 

sách tiến tới xây dựng một thiết chế chính trị ổn định nhằm tái thiết nền hòa bình và 

thống nhất quốc gia. Là người đặt nền móng đầu tiên trong việc củng cố sức mạnh 

của chính quyền phong kiến tập trung thông qua cơ chế vận động song song: đứng 

đầu Mạc phủ là Tướng quân Tokugawa ở Edo và các lãnh chúa cai trị khoảng 265 

han (phiên, lãnh địa). Cơ chế chính trị này được gọi là Mạc phiên thể chế (Bakuhan 

taisei). Về cơ bản, thể chế đó có tổ chức rất chặt chẽ và ổn định, lại tương đối tập 

quyền hơn so với các thời kỳ trước đó ở Nhật Bản và cả châu Âu [61; tr.94], song lại 

có tính chất phân quyền đậm nét. Rõ ràng, thiết chế Bakuhan được coi là một cơ chế 

quản lý rất chặt chẽ về chính trị với vai trò lớn của Mạc phủ qua người đứng đầu là 

Tướng quân. Suốt thời kỳ Tokugawa, ở góc độ này, Nhật Bản là một nhà nước quân 

chủ chuyên chế trung ương tập quyền đến mức cao độ. Mạc phủ thâu tóm và kiểm soát 

các lãnh chúa trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, xã hội… Nhưng cơ chế đó cũng 

có những điểm mở cần thiết cho sự phát triển của các han. Với tư cách là những người 

đứng đầu một đơn vị hành chính, trên cơ sở điều kiện tự nhiên, xã hội, lãnh chúa vẫn 

có thể đề ra những chính sách độc lập, miễn là các chính sách đó không đi ngược lại 

với đường lối của chính quyền trung ương. Họ được sử dụng tất cả các nguồn lợi trong 
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lãnh địa mà mình cai quản. Nhưng bên cạnh đó, các lãnh chúa phải thực hiện các nghĩa 

vụ như: sửa chữa thành quách, làm cầu, đường, mở mang hệ thống thủy lợi... Trong 

phạm vi lãnh địa của mình, lãnh chúa có trách nhiệm quản lý hành chính và tự chủ về 

kinh tế. Để có thể tồn tại, phát triển và cạnh tranh với các han khác cũng như xây dựng 

nguồn lực tài chính đủ sức gánh vác các nghĩa vụ với chính quyền trung ương, các lãnh 

chúa phải đề ra các chính sách kinh tế phù hợp. Cơ chế này đã tạo nên sự phát triển 

năng động cho các lãnh địa về kinh tế, từ đó đưa đến những chuyển biến hết sức đa 

dạng giữa các han. Nhiều han có chính sách phát triển thích hợp dựa trên điều kiện địa 

lý của mình, chẳng hạn như trường hợp ở các vương quốc Tây Nam nhờ đó có sự phát 

triển vượt trội về năng lực và trình độ sản xuất, về nội dung và phương thức kinh doanh 

so với những khu vực khác cùng thời. Nhưng từ các trung tâm, các vùng kinh tế phát 

triển đó, những hình thức kinh doanh, hoạt động kinh tế mới đã từng bước tác động đến 

các địa phương khác, khuyến khích sự tăng trưởng chung trên cả nước. Những han 

phát triển hơn cho phép tổ chức lực lượng vũ trang đông hơn nên có ảnh hưởng mạnh 

hơn đến đời sống chính trị trong nước. Những han nhỏ, tiềm lực hạn chế hơn cần phải 

nhờ cậy sự trợ giúp của các lãnh chúa lớn và Mạc phủ [14; tr.201]. Như vậy, Bakuhan 

không chỉ làm cho kinh tế các han phát triển mà với sự kiểm soát của Mạc phủ, thiết 

chế này đã tác động rất lớn đến sự phát triển của kinh tế thời Tokugawa nói chung. 

Điều đáng chú ý là, trong suốt thời kỳ Tokugawa, giữa các lãnh chúa hầu như 

không diễn ra xung đột quân sự lớn nào. Hòa bình được duy trì trong suốt một thời 

gian dài, các phiên trấn giảm bớt chi phí để động viên quân sự. Các lãnh chúa nhỏ 

vẫn có thể tồn tại bên cạnh các lãnh chúa lớn hơn. Các đặc quyền về kinh tế, đất đai 

và những nguồn thu nhập khác của họ vẫn đảm bảo. Mạc phủ vẫn nắm trong tay 

quyền tối cao về ban cấp ruộng đất và có tiềm lực chính trị quân sự mà thế lực của 

các lãnh chúa vẫn phải trung thành. Bên cạnh đó, chính quyền Tokugawa còn là chỗ 

dựa tin cậy của nhiều han về kinh tế khi gặp thiên tai, mất mùa, đói kém. Trong các 

thế kỷ XVII, XVIII, Mạc phủ thực hiện các chính sách khai hoang, xây dựng thủy 

lợi… Những chính sách này không chỉ mang lại quyền lợi cho Mạc phủ mà còn 

đem lại những lợi ích thiết thực cho các lãnh địa. Ngược lại, về phía các lãnh chúa, 

họ cũng nắm giữ vị trí quan trọng, là người nuôi dưỡng, tôi luyện đẳng cấp võ sĩ, 

chỗ dựa của chế độ Mạc phủ. Họ là người trực tiếp triển khai các kế hoạch kinh tế 

của han, tham gia xây dựng các công trình chung, thực thi pháp luật, giúp nhà nước 

thu thuế… Quan hệ giữa lãnh chúa và Mạc phủ là mối quan hệ tương tác hai chiều. 

Lãnh chúa cần một cơ chế thích ứng và sự bảo trợ về an ninh để có thể tập trung 

phát triển kinh tế, xã hội. Mặt khác, chính quyền trung ương cũng cần có sự hỗ trợ 
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từ các địa phương. Mạc phủ không thể điều hành được công việc của đất nước một 

cách hiệu quả nếu không có được sự ủng hộ của lãnh chúa. Sau khi giành được 

chính quyền, để có thể tịch thu được diện tích đất tương đương 7.572.000 koku từ 

các lãnh chúa đối lập, Mạc phủ đã phải dựa vào sức mạnh của nhiều lãnh chúa đồng 

minh. Tương tự như vậy, trong quá trình quản lý đất nước và thực hiện chính sách 

đối nội, đối ngoại, Mạc phủ luôn có những lãnh chúa thân tín. Các han không chỉ 

quan tâm đến các vấn đề trong nước mà ngay cả với quá trình xâm nhập của thực 

dân phương Tây, họ cũng đã có thái độ và những hành động quả quyền, góp phần 

vào việc bảo vệ nền độc lập chủ quyền quốc gia [14; tr.202]. 

Cho dù kiểm soát được cả nước, song các đời tướng quân Tokugawa đầu tiên 

không cố gắng thực hiện một chính sách tập quyền, trái lại họ đã sử dụng hệ thống lãnh 

chúa nhằm nhanh chóng ổn định đất nước. Các tướng quân tự cho mình quyền hưởng 

một lãnh thổ rộng lớn, tới ¼ đất nông nghiệp của cả nước, phần lớn bao quanh Edo, 

Kyoto và tất cả các thành phố, hải cảng, hầm mỏ huyết mạch của Nhật Bản [61; tr.94]. 

Trên cơ sở đó, Tokugawa đã chia lãnh chúa thành 3 loại: thứ nhất là thân phiên 

(shimpan) gồm các lãnh chúa có quan hệ mật thiết với dòng họ Tokugawa; thứ hai là 

phổ đại (fudai) gồm các lãnh chúa vốn là đồng minh từ trước năm 1600 và thứ ba là 

ngoại dạng (tomazama) chỉ những người đã từng chống đối và thua trận. Trong đó, 

nhiều nhất là phổ đại và ít nhất là thân phiên; những han như Choshu và Satsuma là 

những tozama đặc biệt, luôn chống đối lại các chính sách của Mạc phủ; ngược lại một 

số han khác như Mito, Owari và Kii thường được gọi là ngự tam gia (ba nhà lớn) đều 

do con trai của các Tướng quân cai quản. Ba han này án ngữ ở những vị trí chiến lược 

để giữ thế phòng thủ cho Edo. Việc phân chia các loại lãnh chúa của Mạc phủ nhằm 

mục đích phân hóa các lãnh chúa theo thứ bậc, từ đó có chính sách quản lý cho phù 

hợp. Bên cạnh đó, nó cũng tạo ra sự cạnh tranh độc lập giữa các lãnh chúa, căn cứ vào 

điều kiện nội tại của từng han để khuyến khích phát triển kinh tế nhằm nâng cao tiềm 

lực của bản thân với các lãnh chúa khác và với cả Mạc phủ. Bên cạnh một chính sách 

có phần ưu ái, nâng đỡ cho các shimpan và fudai daimyo, Mạc phủ cũng luôn có thái 

dộ mềm dẻo nhưng hết sức nguyên tắc với các lãnh chúa vốn là những kẻ thù địch. 

Do là “người ngoài”, các tozama daimyo được đối xử đúng nghi lễ thậm chí được coi 

gần như ngang hàng nhưng để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, Mạc phủ đã phân 

phong cho các lãnh chúa thân tín những vùng đất có vị trí chiến lược hoặc ở ngay gần 

kề những lãnh chúa có khả năng chống đối. Mục tiêu của chính sách này vừa là để 

tiện theo dõi, kiểm soát vừa có thể ngăn chặn sớm nếu như các lãnh chúa đó dám liều 

lĩnh phản bội lại chính quyền trung ương. Nhằm làm giảm thiểu sức mạnh của các 
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lãnh chúa, Mạc phủ thường đặt ra những nghĩa vụ đóng góp nặng nề cho các công 

việc có tính chất quốc gia hay công trình công cộng đòi hỏi đầu tư lớn như: Bắc cầu, 

đắp đường, làm thuỷ lợi, sửa chữa thành quách… [124] 

Để thiết chế hóa bộ máy hành chính, vào năm 1615, chính quyền Tokugawa 

ban hành Bộ luật Vũ gia nhằm kiểm soát các lãnh chúa như: cấm các lãnh chúa 

không được xây dựng thành quách, nếu xây phải được sự đồng ý của Mạc phủ; cấm 

các lãnh chúa trở thành thông gia hay kết nghĩa đồng minh; luật lệ hóa chế độ luân 

phiên trình diện2 (Sankin kotai) và cấm đóng tàu lớn. Mục đích của Bộ luật Vũ gia là 

làm giảm thế lực của các lãnh chúa, tránh tình trạng các lãnh chúa cát cứ tạo phản, 

trong đó đáng chú ý nhất là chế độ luân phiên trình diện. Chế độ Sankin kotai, ban 

đầu là tự nguyện của các lãnh chúa để thể hiện lòng trung thành với chính quyền 

nhưng từ 1635 trở đi nó trở thành bổn phận bất khả kháng của tất cả các lãnh chúa. 

Nó bắt buộc các lãnh chúa phải để vợ con ở Edo (tư dinh thứ nhất) còn các lãnh chúa 

cứ sau một năm ở han (tư dinh thứ hai) thì phải lên Edo túc trực một năm. Theo ước 

tính thì kinh phí để đáp ứng chế độ luân phiên trình diện chiếm khoảng ¼ cho đến ½ 

ngân sách hàng năm của mỗi lãnh chúa. Chế độ này đặt sức ép tài chính khủng khiếp 

lên các lãnh chúa khiến họ không thể tích lũy được sức mạnh quân sự để mưu tính 

việc độc lập với chính quyền trung ương. Việc hàng năm các lãnh chúa phải lên Edo 

đã gây khó khăn về mặt tài chính buộc lãnh chúa ở các địa phương phải tìm mọi cách 

để phát triển kinh tế. Muốn có tiền mặt để lên Edo, các lãnh chúa phải khuyến khích 

tăng gia sản xuất nông sản và các mặt hàng có thu hoạch cao, do đó nông nghiệp 

được quan tâm phát triển; và cũng thông qua quá trình đi về của các lãnh chúa và gia 

nhân tùy tùng mà mạng lưới giao thông, chợ búa, hàng quán, ngân hàng... đã tạo 

dựng được cơ sở để thiết lập thể chế quốc gia. Hàng năm, từ khắp các han trên toàn 

quốc với hàng đoàn người lên đến hàng nghìn, đổ về Edo là thực tế hết sức thuyết 

phục thể hiện uy quyền của chính quyền trung ương trong mối quan hệ tôn chủ-bồi 

thần [124]. Luân phiên trình diện thực sự đã giúp Mạc phủ thâu tóm quyền lực, kiểm 

soát quyền lực của các lãnh chúa, đặc biệt là các tozama daimyo, ngăn chặn khả năng 

cát cứ của các lãnh chúa. Như vậy, cùng với việc Tokugawa Ieyasu buộc các lãnh 

chúa phải ký cam kết trung thành với tướng quân năm 1600, Bộ luật Vũ gia được 

ban hành là một bước tiến nữa nhằm thâu tóm quyền lực vào tay chính quyền trung 

ương đồng thời xây dựng những nguyên tắc căn bản trong quan hệ xã hội. 

                                                 
2 Nội hàm của luân phiên trình diện còn có thể được hiểu cụ thể là luân phiên làm việc (sankin: làm việc) hoặc 

luân phiên thường trực. Nghĩa là, khi lên Edo làm việc, các lãnh chúa phải trình diện tướng quân; còn khi ở lãnh 

địa thì phải thực thi trách nhiệm, bổn phận lãnh chúa của mình với Mạc phủ. 
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Đối với triều đình Thiên hoàng ở Kyoto, chính quyền Tokugawa tiếp tục thi 

hành chính sách, một mặt nâng cao uy tín của Thiên hoàng, mặt khác luôn tìm cách 

kiểm soát và tách Thiên hoàng có khả năng liên kết với các lãnh chúa để chống lại 

mình. Bởi vì, Mạc phủ Tokugawa với thiết chế chính trị của nó, vừa mang tính chất 

quân sự vừa có chức năng dân sự, vừa thống trị Nhật Bản với tư cách là lãnh chúa lớn 

nhất vừa đóng vai trò của chính phủ trung ương, thay mặt Thiên hoàng cai quản đất 

nước, hoạch định chính sách quốc gia. Mặc dù từ năm 1192, các tướng quân đã 

khuynh loát quyền lực của Thiên hoàng nhưng trong quan hệ với triều đình Kyoto, 

Mạc phủ luôn tỏ ra tuân thủ các nguyên tắc của đạo lý truyền thống bởi vì trên danh 

nghĩa Thiên hoàng vẫn là người có quyền uy cao nhất ở Nhật Bản bởi hoàng gia, mà 

linh hồn là Thiên hoàng, luôn có ý nghĩa là trung tâm hội tụ của sức mạnh truyền 

thống đồng thời là biểu tượng cho sự trường tồn và thống nhất dân tộc. Sự tồn tại 

song song của hai chính quyền trong cơ chế điều hành kép: Thiên hoàng (triều đình) 

và tướng quân (Mạc phủ) kéo dài gần 700 năm trong lịch sử Nhật Bản còn in đậm nét 

cho đến ngày nay là một đặc điểm rất đáng chú ý. Nguồn gốc thiêng liêng của Nhật 

hoàng thấm sâu trong truyền thống và ý thức dân tộc đã khiến cho các tướng quân, dù 

có tham vọng đến đâu, cũng phải tính toán cẩn trọng trong các bước đi chính trị. Hơn 

thế nữa, ở một đất nước biệt lập như Nhật Bản, luôn bị chia cắt bởi những thế lực cát 

cứ thì vị thế thiêng liêng và quyền lực của Thiên hoàng, dù chỉ là hư vị, là điều kiện 

cần để dung hoà các xung đột [124]. Trong ý nghĩ đó, tướng quân được coi là bề tôi 

của Nhật hoàng phải chấp nhận nguyên tắc tối thượng nêu trên. Cùng với sự đối xử 

cung kính, những chu cấp tương đối rộng rãi về kinh tế… chính quyền Edo không 

những đã tránh được sai lầm của một số tướng quân trước đây mà còn giữ được mối 

quan hệ đúng nghi lễ với Thiên hoàng. Nhìn chung, mối quan hệ giữa hai thế lực 

chính trị đó đã diễn ra khá phẳng lặng và chỉ bắt đầu có dấu hiệu rạn vỡ khi các 

cường quốc phương Tây đem đại bác đến gõ cửa Nhật Bản vào giữa thế kỷ XIX. Như 

vậy, Mạc phủ đã xử lý hài hòa mối quan hệ giữa mình với các lãnh chúa, giữa mình 

với Thiên hoàng để cố gắng tạo dựng một môi trường hòa bình và ổn định, vừa thể 

hiện tính tập quyền, vừa thể hiện tính phân quyền để tạo ra những điều kiện căn bản 

cho kinh tế phát triển. “Giai đoạn cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII là một thời kỳ 

chính trị ổn định, những mục tiêu kinh tế đề ra đều xem như thực hiện được nên tình 

hình xã hội đủ sung mãn để phát huy được một nền văn hóa nhiều sắc thái, vừa chủ 

động bởi đẳng cấp võ sĩ, sau đến người kẻ chợ lẫn hạng bình dân” [80; tr.298]. 

2.1.2. Tình hình xã hội 

Chính quyền Tokugawa dựa trên quan niệm xã hội của Khổng giáo chia các 
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đẳng cấp trong xã hội ra thành tứ dân: sĩ (võ sĩ), nông, công, thương. Sĩ là đẳng cấp 

được coi trọng nhất trong xã hội Nhật Bản. Đẳng cấp này được tôi luyện cả văn lẫn 

võ, đại đa số là bộ phận phục vụ quân sự cho các lãnh chúa và được các lãnh chúa 

trả lương. Họ được phân biệt với các tầng lớp khác ở quyền được mang gia tính, ở 

các trang phục đặc biệt là ở 2 thanh kiếm mà họ luôn mang theo mình, đây là biểu 

tượng cho linh hồn và đẳng cấp của samurai. Samurai là những người có học vấn, có 

kiến thức tổ chức quân sự nên nhanh chóng tiếp thu được kiến thức mới và trở 

thành bộ phận quý tộc tích cực có tinh thần canh tân, cải cách đất nước. Tuy nhiên 

do số lượng võ sĩ ngày một đông, hòa bình kéo dài, các lãnh chúa không đủ ngân 

sách để chi trả lương cho họ nên một số đã từ bỏ tước hiệu samurai, rời bỏ lãnh địa 

đi làm con nuôi cho các thương nhân hoặc kinh doanh, buôn bán, làm nghề thủ 

công... Đến thế kỷ XIX, tầng lớp Samurai lớp dưới đã trở thành một thế lực lớn 

mạnh, chuyển hóa thành tầng lớp quý tộc tư sản hóa (quý tộc mới), có tư tưởng 

chống lại Mạc Phủ, tiến hành cải cách xã hội sau này. Họ trở thành những người 

quản lý nông dân ở nông thôn hoặc kinh doanh thương nghiệp ở thành thị; có mối 

quan hệ với mật thiết thương nhân và địa chủ phong kiến. Samurai là đẳng cấp vừa 

có đặc quyền chính trị, lại vừa thức thời trong kinh doanh, buôn bán. Trong cuộc cải 

cách Minh Trị họ là lực lượng lãnh đạo chính của cải cách.  

Nông dân là giai cấp thứ hai, chiếm khoảng 80% dân số. Họ là những người 

khốn khổ nhất chịu sự áp bức, quản lý chặt chẽ của lãnh chúa, đặc biệt khi kinh tế 

hàng hoá phát triển đời sống người nông dân càng thêm khó khăn. Ngoài việc phải 

nộp 1/2 thu hoạch họ còn phải nộp các loại tạp thuế, lao dịch... Nông dân bị ràng 

buộc với ruộng đất của lãnh chúa, không có quyền tự do chọn ngành nghề, tự do cư 

trú, không có quyền tự do trồng trọt, không có quyền tự do mua bán ruộng đất, 

không được tự do kết hôn... Do đó, sự bất mãn của người nông dân luôn xảy ra khi 

mất mùa, đói kém. Đó là mầm mống cho những cuộc khởi nghĩa nông dân trong 

lịch sử Nhật Bản. Tuy xét về thứ bậc, họ cao hơn so với thợ thủ công và thương nhân 

nhưng trên thực tế, đây là giai cấp sống dưới đáy của xã hội với sưu cao, thuế nặng, 

binh dịch và nhiều ràng buộc phong kiến khác. 

Thương nhân có địa vị thấp nhất trong 4 giai cấp, bởi theo quan niệm của 

Khổng giáo thời bấy giờ, đây là giai cấp “làm tiền”, và theo chính sách trọng nông, là 

giai cấp chỉ thực hiện việc “mua qua bán lại” kiểu “con buôn” chứ không trực tiếp 

tham gia sản xuất, tạo ra của cải nên không được coi trọng. Điều đặc biệt là ở Nhật 

Bản, ranh giới để phân biệt công và thương là không rõ ràng bởi hai giai cấp này 

thường được gọi chung là đinh nhân (chonin). Khi kinh tế phát triển, thợ thủ công 
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từng bước tách ra khỏi nông nghiệp và ngày càng có mối quan hệ gắn bó với thương 

nghiệp và thương nhân hơn là nông dân. Nhiều thợ thủ công khi có vốn sẽ đứng ra 

thu mua sản phẩm và trở thành thương nhân trung gian liên kết giữa người sản xuất 

và người buôn bán. Đa số đẳng cấp này thường sống ở các thành phố, dần dần trở nên 

giàu và có thế lực; có tầm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế và văn hóa của cả nước. 

Mặc dù miệt thị người buôn bán nhưng các đẳng cấp trên trong xã hội đều phải dựa 

vào nghiệp vụ kinh tế như chuyên chở gạo và các nông sản từ nông thôn ra thành 

phố; làm người môi giới buôn bán và đổi tiền để việc trao đổi sản phẩm ở các địa 

phương được diễn ra thuận lợi. Nhiều thương gia đã trở thành những triệu phú, đặt 

nền móng cho các hãng buôn lớn và sự ra đời của các ngân hàng. Số lượng thương 

nhân ngày càng gia tăng nhanh chóng. Năm 1738, thương nhân chiếm tỷ lệ 12,2% 

trong khi đó võ sĩ chỉ chiếm 7,7%. Hòa bình kéo dài trên 200 năm nên một bộ phận 

lớn trong đẳng cấp võ sĩ không có công ăn việc làm đã chuyển sang kinh doanh, gián 

tiếp đẩy nhanh số lượng đẳng cấp thương nhân trong xã hội Tokugawa. Đây là đẳng 

cấp có học vấn cao, rất thức thời nên sự chuyển đổi phương thức sống của họ có ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc nhìn nhận vai trò của thương nhân. Nhờ vậy, thời 

Tokugawa, đội ngũ thương nhân chuyên nghiệp đã được hình thành ở Nhật Bản. Khi 

nền kinh tế Nhật Bản ngày càng chuyển biến, đặc biệt là sự phát triển của thương 

nghiệp đã làm cho đội ngũ thương nhân thêm phong phú và có vai trò ngày càng lớn 

trong xã hội. Nếu như đầu thế kỷ XVII, kinh tế Nhật Bản vẫn còn bị bó hẹp trong 

phạm vi các han thì nửa sau thế kỷ XVII trở đi cơ cấu kinh tế Nhật Bản đã có sự 

thay đổi về chất. Mặc dù nông nghiệp vẫn còn là cơ sở kinh tế căn bản của đất nước 

nhưng sản xuất thủ công nghiệp, thương nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế quốc dân. Để có thêm thu nhập trang trải cho mức sống ngày một 

tăng và thực hiện nghĩa vụ luân phiên trình diện, cạnh tranh được với các công quốc 

khác… hầu hết các lãnh chúa đều phải tìm mọi cách khuyến khích sản xuất và mở 

rộng hoạt động thương mại [27; tr.289] thì thương nhân trở thành chủ nợ của Mạc 

phủ, samurai và lãnh chúa. Ngoài 4 đẳng cấp cơ bản trong xã hội, xã hội Nhật Bản 

còn có một bộ phận khác được gọi là semmin (tiện dân) là những người có thân 

phận thấp hèn trong xã hội (những người thất trận, làm các công việc không được 

kính trọng, xuất thân không rõ ràng) [66; tr.67]. Bên cạnh đó, trên cơ sở sự phát 

triển của kinh tế công thương nghiệp, giai cấp tư sản của Nhật Bản cũng đã ra đời. 

Giai cấp tư sản Nhật Bản vừa muốn xoá bỏ chế độ phong kiến để mở đường cho 

kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhưng cũng muốn duy trì chế độ bóc lột phong 

kiến đối với nông dân và có quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc vào phong kiến. Như vậy, 
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giai cấp tư sản đã thoả hiệp với phong kiến. Hơn thế nữa, so với các quốc gia Tây 

Âu, giai cấp tư sản Nhật Bản ít về số lượng và nhỏ bé về thế lực nên chưa đủ sức 

nắm lấy quyền lãnh đạo trong công cuộc cải cách Minh Trị vào cuối thế kỷ XIX. 

Bằng những chính sách của mình, “Mạc phủ đã bãi bỏ hàng rào thuế quan nội 

địa, tạo ra cơ sở hạ tầng cho sự phát triển của thị trường quốc gia. Chính quyền Edo 

đã cố gắng thay thế một loạt đơn vị đo lường ở các địa phương và xác lập những đơn 

vị chuẩn mực trên toàn quốc; đã tạo ra đơn vị tiền tệ chung, khuyến khích xây dựng 

các trục đường giao thông nối liền các vùng xa xôi nhất, từ những hải đảo với thủ phủ 

của Tướng quân ở Edo… Những biến đổi đó đã tạo nên mạng lưới liên kết kinh tế 

trên toàn quốc cũng như tạo ra các tác nhân kích thích cho sự tăng trưởng kinh tế” 

[27; tr.281]. Trên cơ sở đó, trong thế kỷ XVII-XVIII Mạc phủ đã đưa lại một giai 

đoạn tương đối ổn định về chính trị và xã hội. Bước sang thế kỷ XIX, đặc biệt giai 

đoạn cuối chính quyền Edo phải đương đầu với nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị, 

việc duy trì một thiết chế chính trị phong kiến dựa trên sơ sở kinh tế nông nghiệp 

ngày càng bộc lộ những hạn chế, không thể thích ứng với những chuyển biến chung 

của tình hình trong nước và thế giới. Để giải quyết những khủng hoảng bên trong, 

Mạc phủ đã ban hành nhiều cải cách về tài chính như tăng thuế nông nghiệp, đánh 

thuế thương nghiệp, vận chuyển... nhưng tình hình vẫn không khả quan. Hệ quả là 

nền tài chính của Mạc phủ  ngày càng suy yếu, khó có thể quản lý xã hội một cách 

hiệu quả. Trước áp lực từ phía các lãnh chúa, năm 1862 chế độ “luân phiên trình 

diện” đã chính thức bị bãi bỏ nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các lãnh chúa và 

tập trung tiềm lực cho việc phòng thủ tại địa phương. Trong bối cảnh như vậy, với 

những tác động của tình hình thế giới, Mạc phủ bước vào giai đoạn suy yếu và buộc 

phải trao trả lại quyền lực cho Thiên hoàng vào năm 1868. 

2.2. Sự phát triển của các ngành kinh tế Nhật Bản trước năm 1600 

2.2.1. Tình hình kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp 

Được coi là ngành kinh tế căn bản, ngay từ thời Kamakura (1192-1333) đến thời 

Muromachi (1336-1573) nền nông nghiệp đã có những chuyển biến quan trọng về 

phương pháp canh tác, gieo trồng, chăm bón, thu hoạch và đặc biệt là chính sách ruộng 

đất. Do hạn chế về địa hình, lịch sử phát triển trong nông nghiệp Nhật Bản gắn liền với 

quá trình khai hoang, mở mang diện tích đất canh tác, nhờ đó diện tích đất canh tác 

ngày càng tăng lên đáng kể qua các thời kỳ. Nhiều vùng đất là đồi núi, ven sông, ven 

biển đã được khai phá. Cũng thông qua hoạt động này, phần nào đã làm thay đổi tính 

chất của các mối quan hệ trong xã hội. Do được nhà nước khuyến khích, chỉ phải nộp 

lượng tô thuế nhỏ hàng năm và việc quản lý những vùng đất mới vốn không chặt chẽ, 
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nhiều nông dân nghèo đã tiến hành chuyển nhượng, mua bán ruộng đất nên đã trở nên 

giàu có. Xã hội nông thôn, theo đó ngày càng có sự phân hóa sâu rộng hơn. 

Nông nghiệp thời Kamakura là sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế trang viên, 

đến thời Muromachi được thay thế bằng kinh tế lãnh địa với những đặc trưng riêng về 

sở hữu đất đai. Tuy nhiên, nhờ chú trọng công tác thủy lợi, nhiều vùng đất canh tác mới 

được đưa vào sản xuất. Bên cạnh cây trồng chủ đạo là lúa nước, các giống cây lương 

thực khác như lúa mì, lúa mạch, đậu tương, vừng, các loại rau… đều được người Nhật 

biết đến. Cùng với sự phát triển của các ngành thủ công nghiệp, một số cây trồng đặc 

dụng như chè, bông, dâu, sơn… cũng được trồng ở nhiều vùng khác nhau. Ngoài ra, 

một số loại cây ăn quả mới được du nhập lần đầu tiên như nho hay cam cũng đã được 

trồng ở các han như Kaii, Kii… Các loại phân bón chủ yếu được làm từ động vật và 

thực vật được sử dụng rộng rãi trong canh tác nhằm tăng năng suất và chất lượng 

nông sản [14; tr.140]. Từ thế kỷ XIII, rất có thể người Nhật đã biết sử dụng kỹ thuật 

luân canh, tăng vụ. Sau khi thu hoạch, các loại lúa nước, lúa mì, lúa mạch lại được 

gieo trồng vụ mới trên cùng một mảnh đất. Theo tài liệu ghi chép từ các sứ giả Triều 

Tiên vào năm 1420, “người Nhật vốn đã biết canh tác trên những cánh đồng thủy lợi. 

Họ gieo lúa mì và lúa mạch vào mùa thu và thu hoạch vào đầu mùa hạ. Trong khi đó 

mạ đã được chuẩn bị từ đầu mùa xuân và lại tiếp tục canh tác gối vụ theo nông lịch” 

[118; tr.120]. Như vậy, chậm nhất là đến đầu thế kỷ XV, một số vùng có điều kiện tự 

nhiên tương đối thuận lợi, người Nhật đã có thể canh tác 2 vụ một năm. 

Sự xuất hiện của chế độ kinh tế lãnh địa đã đưa đến những cuộc tranh giành đất 

đai, nội chiến triền miên giữa chính quyền trung ương và các lãnh chúa. Trong khi Mạc 

phủ hầu như không đủ khả năng để quan tâm đến việc xây đắp các công trình thủy lợi, 

thì ở các lãnh địa, nhiều lãnh chúa đã cố gắng bồi tụ và phát triển các công trình tưới 

tiêu mới. Song những công việc đòi hỏi nhân công và chi phí lớn đó đều đặt lên vai các 

đẳng cấp thứ dân đặc biệt là bộ phận nông dân nghèo khó. Vì vậy, ở nhiều nơi nông 

dân đã nổi dậy đấu tranh chống lại chính quyền hoặc bỏ làng quê kéo đi khai phá 

những vùng đất mới. Từ cuối thế kỷ XV, trong phạm vi lãnh địa của mình, các lãnh 

chúa có toàn quyền phân cấp ruộng đất đồng thời họ cũng thiết lập một hệ thống hành 

chính và quản lý riêng. Tình trạng này kéo dài suốt thời kỳ nội chiến, và chỉ được khắc 

phục dưới thời Toyotomi Hydeyoshi (1536-1598). Với mong muốn kiểm soát sức 

mạnh kinh tế trong lãnh địa, gia tăng diện tích bằng cách tước đoạt những vùng đất mới 

qua các cuộc chinh phục, định ra chế độ thuế khóa, tô tức thỏa đáng trên cơ sở nắm 

được quy mô và sản lượng đất canh tác trong mỗi lãnh địa; ông đã cho ban hành chính 
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sách kiểm địa (Kenchi)3  trong thời gian từ năm 1582 -1589. Điều quan trọng nhất của 

chính sách kiểm soát đất đai của Hideyoshi là đã có sự thống nhất các đơn vị đo lường: 

diện tích, dung tích và trọng lượng… được gọi là độ lượng hành. Những đơn vị này, 

trước đó được quy định riêng trong từng lãnh địa và không thống nhất. Việc thống nhất  

này là phù hợp với công cuộc kiểm soát đất đai trên toàn quốc. Nó đưa lại những tiền 

đề quan trọng trong quản lý đất đai, góp phần kiện toàn hình thức sở hữu của nhà nước 

đối với loại hình tài sản có giá trị này. 

Sau khi thống nhất “độ lượng hành” trên toàn quốc, chính quyền Hideyoshi có 

thể tính được năng suất cho mỗi tan (khoảng 991,7m2) đất bằng 300 bu (thay cho 

trước đó là 360 bu). Dựa trên cơ sở đó, nương rẫy (và cả đất xây dựng) đều được quy 

ra thóc gạo để tính sức sản xuất nông nghiệp ví dụ 1 tan ruộng tốt thì thu 1 thạch 5 

đấu thóc; 1 tan ruộng tốt vừa thì thu 1 thạch 3 đấu thóc. Lấy thóc làm tiêu chuẩn; tuy 

nhiên, sức sản xuất đó sẽ được chia theo từng loại đất. Từ cách tính sức sản xuất nông 

nghiệp sẽ quy ra cơ sở các loại thuế được ghi rõ trong “Kiểm địa điều mục” (1591). 

Chính sách  kiểm địa vô cùng có ý nghĩa đối với nông nghiệp nông thôn Nhật Bản lúc 

bấy giờ, là nền tảng cho chính sách ruộng đất thời kỳ Tokugawa sau này. Chính sách 

này đã hạn chế quyền lực của các trang viên trong việc phân phối và kiểm soát đất 

đai, bước đầu xóa bỏ những tàn dư của chế độ trang viên, giúp chính quyền nắm 

được chính xác diện tích lãnh địa của các lãnh chúa. Nó ghi nhận trên pháp lý quyền 

sở hữu đất canh tác và đất cư trú của người nông dân. Vì tên tuổi và cách tính toán 

ruộng đất đều dựa trên kenchicho - sổ sách của các địa phương4 do nhà nước kiểm 

soát. Chính sách này cũng buộc người nông dân phải thực thi đúng nghĩa vụ tô thuế 

đã được quy định rõ ràng đối với từng loại đất. Qua chính sách này, các chỉ số quan 

trọng về diện tích, sản lượng cụ thể sẽ tạo cơ sở cho việc đánh thuế được công bằng, 

chính xác hơn. Từ đó, khuyến khích người nông dân trong canh tác để đạt hiệu quả 

cao hơn ngoài việc phải nộp mức thuế quy định. 

Việc kiểm soát đất đai còn đề cập đến việc chia cắt và ban phát các phần đất đặc 

biệt phong tặng cho những người có công với nhà nước. Các lãnh chúa tùy theo diện 

tích và sức sản xuất của địa phương mà phụng sự việc binh cho chính quyền trung 

ương. Cùng với chính sách kiểm địa, Hydeyoshi đã ban bố lệnh Kanatagari (săn lùng 

                                                 
3 Là các cuộc điều tra đất đai để xem sức sản xuất lúa dựa trên chế độ tự khai báo của các hộ; sau đó, các địa 

chủ, gia thần báo cáo lên lãnh chúa một cách chi tiết về diện tích và sức sản xuất, mức đóng góp hàng năm… 

Kiểm địa là cách thức để ấn định mức thuế nông nghiệp và được định kỳ kiểm tra vài năm một lần. 
4 Tương đương sổ hộ khẩu. 
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đao kiếm5) nhằm tịch thu mọi khí giới của nông dân để ngăn chặn những cuộc nổi dậy 

chống lại mình. Và để kiểm soát chặt chẽ khoảng cách giữa các giai cấp trong xã hội, 

lệnh ngăn cấm chuyển đổi giai cấp cũng được thực hiện [80; tr.252-254]. 

Nhà nước quản lý gián tiếp đất đai, còn các lãnh chúa là chủ sở hữu ruộng 

đất, lãnh chúa sẽ thực hiện việc ban cấp ruộng đất, và ruộng đất ấy chủ yếu được 

giao cho nông dân, tá điền lĩnh canh và nộp các khoản tô thuế, lao dịch theo quy 

định cho lãnh chúa. Cũng có một số người nhận đất từ lãnh chúa và tự mình canh 

tác chứ không phát canh thu tô, nhưng số này không phổ biến. Có thể thấy cho đến 

trước thời kỳ Tokugawa, ruộng đất và nông nghiệp Nhật Bản vẫn thuần túy là quan 

hệ sản xuất phong kiến. Người nông dân vẫn bị trói buộc vào ruộng đất của lãnh 

chúa với siêu cao, thuế nặng và gần như không có quyền sở hữu đối với đất đai. Sản 

lượng lương thực làm ra đôi khi chỉ đủ (hoặc không đủ) để nộp tô thuế. Vì vậy, cả 

lãnh chúa và nông dân đều rất quan tâm đến vấn đề khai hoang, mở rộng diện tích 

đất trồng trọt; bên cạnh đó, phân bón và việc lai tạo giống cây trồng để cho năng 

suất lao động cao cũng được chú trọng [135]. 

Mặc dù chế độ sở hữu đất đai mới có những quy định nghiêm khắc và phục vụ 

cho lợi ích của chính quyền nhưng cũng đưa đến cho dân cày nhiều thuận lợi. Kể từ 

đây, họ chỉ có một người chủ duy nhất là nhà nước; cho nên, dù không phải là người 

hoàn toàn sở hữu nhưng là người nông dân được là người chủ sử dụng đất đai. Họ 

không gặp những phiền nhiễu như trước kia và biết rõ số thuế mà mình sẽ phải nộp 

bao nhiêu; họ phải tuân thủ theo luật pháp của nhà nước chứ không phải của địa 

phương như một số thời kỳ trước đó. Trong một số thời điểm nhất định, nhà nước còn 

có quy định, số thuế phải nộp có tỷ lệ tương ứng với tổng sản lượng thu hoạch được. 

Theo chỉ dụ năm 1586 thì “khoảng 2/3 dành cho lãnh chúa và một phần cho dân”, 

những năm được mùa thì “bốn phần dành cho lãnh chúa còn sáu phấn dành cho dân” 

[129]. Ngoài mức thuế suất chính, không còn khoản phụ nào khác nên nếu thực hiện 

được như vậy, đời sống người dân không gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, trên thực tế, các cuộc tổng điều tra ruộng đất của chính quyền chỉ 

xác lập chế độ ruộng đất mới; trong đó, người nông dân không có đặc quyền nào khác 

là sự bảo đảm về ruộng đất. Chế độ ruộng đất như vậy đã trói buộc nông dân với mảnh 

đất của họ đồng thời cũng là cơ sở để điều động nhân lực thực hiện lao động công ích. 

Các sắc lệnh chỉ rõ, nông dân không được bỏ ruộng đất đi làm thuê, chủ đất không 

                                                 
5 Tức là lệnh tịch thu kiếm, một biện pháp giải trừ vũ khí áp dụng từ năm 1588, nhằm tách người nông dân 

khỏi người lính nên còn được gọi là chính sách binh nông phân ly. 
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được che chở cho những kẻ đi lang thang hoặc những người không canh tác. Thậm chí, 

dân cố cư tự bỏ ruộng đất đi làm thuê hoặc đi buôn thì cả làng sẽ bị trừng phạt. 

Như vậy, chính sách hà khắc của chính quyền là nhằm tách nông dân ra khỏi 

các giai tầng khác, trói chặt nông dân với ruộng đất, nhằm triệt tiêu các loại hình 

sản xuất phi nông nghiệp trong nông thôn. Qua đó cũng xóa bỏ những biểu hiện của 

chế độ trang viên vì xác định lại vị trí của nông dân là người sở hữu ruộng đất và 

nộp thuế. Chính sách như vậy không nhằm tịch thu ruộng đất của chủ đất lớn mà chỉ 

muốn phân biệt rõ phần đất của chủ được hưởng, phần đất nào người canh tác được 

tiến hành và tự đóng thuế. 

Thêm vào đó, chính sách tổng điều tra ruộng đất đã đụng chạm đến quyền lợi 

của các samurai; họ cảm thấy bị mất đất quá nhiều thậm chí có người mất hết đất đai 

phải đi lang thang, làm thuê cho chủ đất khác hoặc chuyển qua kiếm sống bằng con 

đường khác. Bên cạnh đó, đẳng cấp nông dân đang làm ăn phát đạt cũng bất bình vì 

ruộng đất của họ bị thu hẹp và chịu thuế má khá nặng nề… Chế độ ruộng đất với các 

chính sách không chỉ nhằm tách samurai ra khỏi ruộng đất mà còn nắm được tình 

hình từng nông dân và buộc họ gắn chặt với ruộng đất. Trong quá trình đó, đẳng cấp 

tá điền được quyền độc lập vì họ không bị đuổi ra khỏi mảnh đất đứng tên của mình. 

Thế nhưng trên thực tế, sự tự do của họ cũng chỉ có trên danh nghĩa vì mảnh đất họ 

được chia thường nhỏ bé, cày cấy cũng không đủ sống. Điều đó buộc nhiều tá điền 

phải làm thuê cho những chủ đất có nhiều ruộng và con cái họ cũng  đi làm thuê cho 

các nhà giàu. Những địa chủ lớn thường là những gia đình dòng dõi quý tộc nông 

thôn song số lượng không nhiều nên ruộng đất chủ yếu nằm trong tay các đất loại nhỏ 

và trung bình là hiện tượng phổ biến thời kỳ này. Sau khi Hideyoshi mất, con trai của 

Hideyoshi được Tokugawa Ieyasu là người có thế lực nhất phò tá song thực chất 

chính quyền nằm trong tay ông. Sau chiến thắng quyết định trong trận Sekigahara vào 

năm 1600, Ieyasu đã từng bước xây dựng Mạc phủ Tokugawa (1600-1868): thời kỳ 

cuối cùng và phát triển nhất của chế độ phong kiến Nhật Bản. 

Cùng với chính sách Thống chế thân phận6, cuộc điều tra ruộng đất mà 

Toyotomi Hideyoshi thực hiện cũng đồng thời trực tiếp phân định các đẳng cấp 

trong xã hội.  Đẳng cấp samurai hoàn toàn bị tách ra khỏi ruộng đất và mặc nhiên 

họ không có quyền quản lý trực tiếp đối với đất đai và thôn dân nữa. Đẳng cấp võ sĩ 

trở thành những chiến binh, viên chức hành chính chuyên nghiệp và nhận lương từ 

                                                 
6 Chính sách điều tra dân số trên toàn quốc nhằm phân loại các giai tầng: binh lính, thương nhân, nông dân. 
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lãnh chúa hay các võ sĩ lớp trên. Vào cuối thế kỷ XVI, theo quy định lãnh chúa phải 

là những người có thu nhập 10.000 koku trở lên. Có những lãnh chúa có thu nhập 

rất lớn, như Maeda ở Kaga, đến trên 1 triệu koku thóc. Tuy nhiên, con số đó chỉ cho 

thấy tổng mức thu của lãnh chúa đó mà thôi chứ không phải là thu nhập thực tế. Vì 

rằng, hàng năm lãnh chúa phải có trách nhiệm chu cấp lương thục theo thứ bậc cho 

các samurai và những người thuộc quyền. Vào năm 1598, tổng sản lượng lương 

thực ở Nhật Bản đạt chừng 18,5 triệu koku trong đó, thu nhập của họ Toyotomi là 

khoảng 2 triệu koku thóc, lớn nhất Nhật Bản [14; tr.165]. 

Cùng với nông nghiệp, một số ngành thủ công nghiệp như dệt, gốm, đồ thủ 

công mỹ nghệ… cũng có bước phát triển. Đặc biệt, do nhu cầu của chiến tranh, 

nhiều xưởng chế tạo vũ khí đã được xây dựng trên khắp lãnh thổ Nhật Bản. Vào 

thời Muromachi, ngành luyện kim của Nhật Bản trong đó đặc biệt là kỹ thuật chế 

tạo vũ khí đã đạt được nhiều thành tựu lớn. Việc có được một thanh kiếm quý từ 

những lò luyện kim nổi tiếng là niềm tự hào của giới võ sĩ. Hơn thế nữa, kiếm và 

một số loại vũ khí đặc biệt của Nhật Bản còn rất được ưu chuộng trên thị trường 

khu vực thời bấy giờ [14; tr.167]. 

Trong trao đổi thương mại, các loại tiền đúc bằng kim loại ngày càng được sử 

dụng phổ biến. Có những lãnh chúa đã cho đúc tiền riêng nhưng tiền đồng nhập từ 

Trung Quốc vẫn được người Nhật ưa chuộng. Thời Muromachi, một khối lượng lớn 

tiền đồng Trung Quốc đã được đưa vào Nhật Bản bằng cả con đường trao đổi chính 

thức và buôn lậu. Tuy nhiên, việc lưu thông đồng thời nhiều loại tiền trên thị trường 

cũng gây nên những trở ngại nhất định trong hoạt động kinh tế. Vào cuối thế kỷ XVI, 

một số mỏ kim loại quý trong đó có mỏ vàng, đồng… được phát hiện cũng tạo nên 

nguồn nguyên liệu cần thiết để Nhật Bản có thể chủ động đúc tiền. Những lãnh chúa 

có thế lực như: Takeda ở Kai (Yamanashi), Maeda ở Kaga (Ishikawa) và Hideyoshi 

được coi là người đầu tiên cho đúc tiền vàng và lưu hành trên thị trường Nhật Bản7. 

Việc mở rộng phạm vi hoạt động của các phường hội thủ công đã trực tiếp 

khuyến khích sự phát triển của nhiều ngành nghề sản xuất. Thêm vào đó, khả năng 

chuyên môn hóa trong mỗi ngành sản xuất cũng được tăng cường. Chuyên môn hóa đã 

góp phần mở rộng quy mô sản xuất, đẩy nhanh năng suất lao động, nâng cao chất 

lượng sản phẩm đồng thời tạo ra nhiều loại hình sản phẩm hàng hóa phong phú. Vào 

thời Chiến quốc sự tách biệt giữa hai ngành kinh tế: nông nghiệp và thủ công nghiệp 

ngày càng rõ nét. Ở Nhật Bản đã xuất hiện các phường hội của những người chuyên 

                                                 
7 Dẫn theo Nguyễn Quốc Hùng (cb) (2007), Lịch sử Nhật Bản, Nxb Thế giới, Hà Nội; tr.169-170 
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sản xuất một chủng loại sản phẩm nhất định như: làm giấy, làm gốm, khai mỏ, luyện 

kim, khắc gỗ, dệt vải, hay chế biến nước chấm… [14; tr.167]. 

Ngoài những chuyển biến diễn ra trong kinh tế nông nghiệp và cuộc sống nông 

thôn vào thế kỷ XVI, xã hội Nhật Bản cũng có nhiều thay đổi sâu sắc. Như một nhu 

cầu và hệ quả tất yếu của những cuộc chiến tranh tàn khốc, những lãnh chúa đã xây 

dựng những tòa thành kiên cố. Đó vừa là cư điểm phòng thủ vừa là trung tâm hành 

chính, chỉ huy quân sự của các lãnh chúa. Do sức thu hút của nhu cầu tiêu dùng và phát 

triển sản xuất, từng bước các tòa thành cũng là nơi có mức độ tập trung dân số cao 

trong mỗi lãnh địa với những khu dân cư, phố buôn bán được tạo dựng ngay ngoài 

vòng hào thành. Đó là cơ sở cho sự ra đời của loại thành thị chính trị mà điển hình là 

thành Osaka do Toyotomi Hideyoshi gây dựng vào cuối thế kỷ XVI ở Nhật Bản 

[14; tr.166]. Như vậy, trong khi cố gắng để xây dựng một hệ thống chính quyền mới 

nhằm khẳng định sự thống nhất của dân tộc Nhật Bản, Toyotomi Hideyoshi vẫn luôn 

chú trọng đến vai trò của các lãnh chúa, quyền lực và những đặc quyền kinh tế vốn có 

của họ ở các địa phương để tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp 

phát triển. Tất cả các yếu tố phát triển nông nghiệp như phương thức canh tác, gieo 

trồng, chăm bón, thu hoạch và nhất là chính sách ruộng đất trước năm 1600 sẽ là tiền 

đề để Mạc phủ Tokugawa kế thừa và kiện toàn hoàn chỉnh hơn. Một số chuyển biến 

mới của nông nghiệp của thời kỳ trước, đặt nền tàng cho thời kỳ sau, ví dụ như việc 

trồng các giống cây công nghiệp đã xuất hiện, là cơ sở để phát triển nên các vùng 

chuyên canh cây công nghiệp dưới thời Tokugawa và trở thành đầu ra cho các nguyên 

liệu của thủ công nghiệp và thương nghiệp. Bên cạnh đó, lịch sử phát triển nông nghiệp 

Nhật Bản gắn liền với việc khai hoang mở rộng diện tích đất canh tác suốt từ thời 

Heian; trong mạch tiếp nối đó, ruộng đất khai hoang rất được đẩy mạnh trong thời Edo. 

Đó là quá trình phát triển có tính tiếp nối, kế thừa xuyên suốt lịch sử Nhật Bản. 

2.2.2. Tình hình kinh tế thương nghiệp 

Trước khi thống nhất đất nước vào đầu thế kỷ XVII, Nhật Bản ở trong tình trạng 

nội chiến nhưng kinh tế có nhiều khởi sắc. Sự phát triển không chỉ thể hiện ở những 

thay đổi của nền kinh tế trong nước mà đồng thời cả về kinh tế đối ngoại, Nhật Bản đã 

chủ động tham gia vào hoạt động của hệ thống thương mại và quốc tế. Đây sẽ là những 

cơ sở vững chắc cho những thay đổi kinh tế trong thời kỳ Tokugawa sau này. 

Về nội thương, cùng với sự phát triển của nông nghiệp, từ cuối thế kỷ XV ở 

Nhật Bản, đặc biệt là ở các khu vực tập trung buôn bán đã xuất hiện nhiều khu phố, thị 

trấn. Tại nhiều bến cảng lớn cũng đã hình thành các cảng thị. Điều hiển nhiên là, cơ sở 
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kinh tế của các loại hình thành thị đó chủ yếu là dựa vào hoạt động thủ công nghiệp và 

thương nghiệp. Trong các thành thị, do có sức mạnh kinh tế nên địa vị xã hội của giới 

công - thương ngày càng được đề cao. Thông qua tổ chức, hoạt động của các phường 

hội sản xuất và buôn bán, họ đã thiết lập nên một bộ máy tự quản được lựa chọn từ 

những người cao tuổi có uy tín trong giới thị dân. Tiêu biểu cho loại hình cảng thị này 

là: Sakai, Hakata, Otsu… Đặc biệt ở Sakai giới công thương còn lập ra một hội đồng 

gồm 36 người để điều hành công việc chung. Sakai còn có quân đội riêng, có hệ thống 

bảo vệ thị dân và có khả năng ngăn chặn sự can thiệp của các lãnh chúa bên ngoài. Từ 

đặc điểm đó, có một số học giả cho rằng, vào thế kỷ XVI, thành Sakai của Nhật Bản 

mang rất nhiều dáng vẻ của một thành thị Tây Âu trung đại [101; tr.298]. 

Do động lực của chiến tranh mà người Nhật đã có ý thức mạnh mẽ hơn về 

vai trò của kinh tế tiền tệ và hoạt động thương mại. Bên cạnh đó, họ đã chú tâm tìm 

kiếm, khai thách nguồn tài nguyên ẩn chứa trong lòng đất. Trong thế kỷ XVI, nhiều 

mỏ kim loại quý như vàng, bạc, đồng đã được phát hiện. Nguồn của cải tự nhiên đó 

không những đã làm cho nhiều lãnh chúa trở nên giàu có, hoạt động kinh tế ở Nhật 

Bản thêm năng động mà còn có sức cuốn hút lớn đối với các đoàn thuyền buôn của 

phương Tây [16; tr.324]. 

Bên cạnh đó, trong kinh tế thương nghiệp, các phường hội buôn bán với đội 

ngũ thương nhân chuyên nghiệp cũng được thiết lập và củng cố. Do việc xuất hiện 

những làng nghề thủ công và môi trường kinh doanh rộng mở hơn trước mà nhiều 

phường buôn chuyên kinh doanh một loại sản phẩm nhất định đã ra đời. Vào thế kỷ 

XVI, một số phường chuyên sản xuất, buôn bán rượu sake, dầu, vải… đã thu được lợi 

những khoản lợi nhuận rất lớn. Hiểu rõ nguồn lợi từ thương mại, chính quyền nhiều 

địa phương đã rất chú ý khuyến khích phát triển các loại đặc sản, nghề thủ công 

truyền thống. Ở Oyamazaki, phường sản xuất và buôn dầu ở đây luôn nhận được 

nhiều điều kiện ưu đãi của chính quyền. Do vậy mà sản phẩm của vùng này đã được 

bán tại nhiều khu chợ Nhật Bản. 

Tuy vậy, cho đến thế kỷ XVI, phần lớn các phường hội buôn bán đều được đặt 

trong sự quản lý và bảo trợ của các lãnh chúa. Lãnh chúa hoặc các cơ sở tôn giáo có thế 

lực đã đứng ra bảo trợ cho các za, dành cho za nhiều đặc quyền, vị trí thuận lợi trong 

lãnh địa để sinh sống và kinh doanh. Đáp lại, phường hội phải có trách nhiệm đóng 

thuế và thực hiện nhiều nghĩa vụ với lãnh chúa. Từ đó mà sự liên kết chặt chẽ giữa các 

phường hội đặc quyền với chính quyền hay thế lực tôn giáo đã xuất hiện. Các za có thế 

lực đã đọc chiếm nhiều lĩnh vực kinh tế của Nhật Bản bằng cách đặt ra hệ thống quản 
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lý, quy định sản xuất, buôn bán hết sức chặt chẽ. Trong những năm cầm quyền, nhận 

thức được mặt hạn chế của các hội này, Oda Nobunaga (1534-1582) đã có kế hoạch 

loại bỏ chúng để mở đường cho những người sản xuất và thương nhân tự do có thể 

tham gia tích cực hơn vào các hoạt động kinh tế. 

Thời Muromachi, trên cơ sở những hệ thống giao lưu hàng hóa vốn có từ 

trước mà một số khu chợ và tuyến buôn bán mới được thiết lập. Trên các tuyến giao 

thương đó nhiều thị trấn, trung tâm kinh tế đã ra đời. Ở Kyoto, các khu vực buôn bán 

như Shichijo, Gojo, Shijo và Horikawa là nơi diễn ra những hoạt động trao đổi hàng 

hóa nhộn nhịp. Cùng với những thương nhân lớn chuyên bán sỉ, trong giới thương 

nhân còn có những người buôn bán trung gian và đội ngũ bấn lẻ đông đảo. Sức phát 

triển đó của kinh tế thương nghiệp đã góp phần kích thích sự tăng trưởng trong sản 

xuất của các phường hội thủ công cũng như đời sống kinh tế ở nhiều lãnh địa. 

Chịu tác động của những chuyển biến kinh tế nêu trên, từ thế kỷ XV hệ thống 

giao thông đường thủy của Nhật Bản đã tương đối phát triển và đến thế kỷ XVI, ở 

khu vực ven biển Nhật Bản và vùng Biển nội địa, giao thông đường thủy được coi là 

huyết mạch giao lưu chủ yếu. Để kiểm soát công việc buôn bán và bảo vệ an ninh, 

nhiều lãnh chúa đã cho dựng các trạm kiểm tra trên các tuyến sông và bến cảng. Thời 

Muromachi trên sông Yodo có tới 380 trạm kiểm tra như vậy. Trên tuyến Kuwana-

Hinaga với độ dài chỉ khoảng 7 dặm cũng có tới 6 trạm kiểm tra. Lộ phí cho mỗi trạm 

kiểm tra đó là một tiền đồng. Ngoài ra, chủ hàng còn phải nộp thuế tùy theo trọng tải 

thuyền và loại hàng hóa buôn bán. Thời chiến quốc, nhiều lãnh chúa đã cho sửa sang 

lại các bến cảng, mở mang đường giao thông đồng thời trấn áp bọn trộm cướp để thu 

hút thương nhân các vùng đến trao đổi hàng hóa [14; tr.168-169]. 

Điều đáng chú ý là, thời Muromachi hoạt động trao đổi và kinh doanh tiền tệ 

đã phát triển sâu rộng hơn so với thời kỳ trước. Nhiều thương nhân buôn bán lớn, 

chủ xưởng thủ công cũng đồng thời là người đứng đầu cơ sở cho vay nặng lãi. Mặc 

dù bị chính quyền đánh thuế nặng vào loại hình kinh doanh này nhưng bằng nhiều 

cách khác nhau, các chủ chuyên kinh doanh tiền tệ và cho vay nợ vẫn kiếm được 

nguồn lợi lớn. Trong một số thành thị như Kyoto, Shiga Ken, Sakai… đã hình thành 

nên các khu vực riêng biệt của những người chuyên trao đổi tiền tệ và cho vay tiền. 

Những phát triển trong kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương 

nghiệp đã tạo nên sự phân công ngày càng rõ rệt giữa các ngành kinh tế. Ở một số 

vùng, người ta đã có thể tạo ra nhiều loại sản phẩm không những phục vụ cho nhu 

cầu tiêu thụ trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. 
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Về ngoại thương, ngay sau khi giành được chính quyền, tướng quân Ashikaga 

Takauji (1305-1358), người sáng lập Mạc phủ Muromachi đã phải cử một số thương 

thuyền sang buôn bán với nhà Nguyên (1271-1368) của Trung Quốc. Các thuyền đó 

thường được gọi là Tenryuji bune (Thiên long tự thuyền), mang tên một ngôi chùa do 

chính quyền bảo trợ. Vào thời gian này, ở nhiều nơi đặc biệt là khu vực Kyoto, các cơ 

sở tôn giáo cũng tích cực tham gia vào quan hệ ngoại thương. Ngoài Trung Quốc, 

thương nhân Nhật còn có trao đổi hàng hóa với Triều Tiên và một số nước khác trong 

khu vực. 

Thời Muromachi, mặc dù chính quyền Nhật Bản áp dụng nhiều biện pháp nhằm 

quản lý chặt chẽ quan hệ thương mại nhưng thương nhân từ các vùng  như Sakai, 

Hakata, Tsushima… vẫn duy trì được quan hệ giao thương với bên ngoài. Người Nhật 

với khả năng và tài đi biển của mình đã nổi tiếng là những thương nhân và thủy tủ gan 

dạ. Theo một nguồn sử liệu là Rokuen-nichi-roku viết năm 1499 thì mỗi thương nhân, 

nếu muốn tham gia vào đoàn thuyền buôn do Mạc phủ tổ chức phải nộp một khoản tiền 

là 20 kan. Đồng thời, tùy theo số lượng hàng hóa đem theo mà phải trả thêm một khoản 

tiền khác nữa [118; tr.183]. Thông thường, hàng hóa của Nhật Bản đem sang bán ở 

Trung Quốc có lãi xuất gấp nhiều lần so với bán ở thị trường Nhật Bản. Thời gian này, 

hàng nhập từ Trung Quốc vẫn chủ yếu là tơ lụa, vải, gốm sứ, sắt sơ chế, thuốc chữa 

bệnh… Quan hệ  giao lưu với bên ngoài người Nhật đã học và dựa theo cách đóng 

thuyền của Trung Quốc để tạo ra một loại thuyền riêng có lòng rộng hơn. Thời 

Sengoku, thương thuyền của Nhật Bản có trọng tải khoảng 120 đến 250 koku (tức là 

khoảng 14,4 đến 30 tấn) và hoạt động theo chu kỳ của gió mùa. 

Nửa sau thế kỷ XVI, được coi một thị trường có tiềm năng, nên Nhật Bản 

cũng đã sớm trở thành một địa bàn buôn bán hấp dẫn đối với nhiều nước phương 

Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan... Các sản phẩm xuất khẩu của Nhật 

Bản như kiếm, quạt gấp, bình phong, bạc, tiền đồng… đã được thị trường Đông Bắc 

Á và Đông Nam Á ưa chuộng. Trước năm 1592, tức là năm chính quyền Toyotochi 

Hideyoshi ban hành chế độ Shuin-sen (Châu ấn thuyền) hoạt động của ngoại thương 

vẫn chủ yếu là do các lãnh chúa địa phương đặc biệt là các lãnh chúa vùng Tây - 

Nam nắm giữ. Thương nhân Nhật đã chủ động, tích cực tham gia trực tiếp vào hệ 

thống buôn bán khu vực và họ đã có quan hệ với Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, 

Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia… thông qua việc thiết lập 

nhiều cơ sở buôn bán ở các nước Đông Nam Á. Hoạt động của họ không chỉ đã góp 

phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung ở khu vực châu Á thế kỷ XVI-XVII mà còn 

có những ảnh hưởng nhất định đối với đời sống văn hóa và chính trị của nhiều nước 
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trong khu vực [14; tr.172-173]. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, quan hệ thương mại của Nhật 

Bản với các nước đã bị cản trở bởi chính sách độc quyền về ngoại thương của triều 

đình các quốc gia trong khu vực. Nạn cướp biển hoành hành qua nhiều thế kỷ cũng là 

một nguyên nhân cản trở sự phát triển quan hệ giao lưu, buôn bán. Lợi dụng sự suy yếu 

của chính quyền trung ương và tình trạng kiểm soát lỏng lẻo ở các địa phương, bọn 

cướp đã tụ hợp lại thành những toán cướp lớn (wako), lẩn quất ở các đảo ven biển Nhật 

Bản. Các toán cướp biển được trang bị vũ khí, có tổ chức chặt chẽ và rất hung bạo. 

Thường được che đậy dưới danh nghĩa thuyền buôn, chúng tấn công vào các thương 

thuyền trên biển thậm chí tổ chức cướp bóc cả ở một số vùng duyên hải thuộc địa phận 

Triều Tiên, Trung Quốc. Vào thế kỷ XVI, một số nhóm cướp còn mở rộng phạm vi 

hoạt động đến cả một số vùng biển Đông Nam Á. Theo những ghi chép còn lưu trữ ở 

Trung Quốc, trong các năm 1440-1550, các toán cướp biển đã tiến hành 25 vụ cướp, 

trong 10 năm tiếp theo chúng thực hiện khoảng 467 vụ và từ năm 1561 đến 1570 là 75 

vụ [118; tr.134]. Trước tình trạng nạn cướp biển ngày càng gia tăng, từ năm 1373, 

Hoàng đế Hồng Vũ (1368-1399) nhà Minh (1368-1644) đã cử một sứ đoàn do hai nhà 

sư dẫn đầu sang Nhật Bản yêu cầu chính quyền Nhật Bản cùng phối hợp tiễu trừ hải 

tặc. Nhận thức rõ tầm quan trọng trong quan hệ với Trung Quốc, bằng nhiều biện pháp, 

đến nửa sau thế kỷ XVI, chính quyền Nhật Bản đã cơ bản diệt trừ được nạn cướp biển, 

thiết lập an ninh trên các tuyến buôn bán với Trung Quốc và Triều Tiên. 

Vì những trở ngại nêu trên, vào đầu thời kỳ Muromachi mức độ quan hệ 

thương mại giữa Nhật Bản với Trung Quốc còn rất hạn chế. Nhà Minh chủ trương 

nắm độc quyền về ngoại thương và nghiêm cấm mọi hoạt động buôn bán phi chính 

thức. Tuy nhiên, đến năm 1404 hai nước đã chấp thuận thực hiện một chế độ thương 

mại ngang bằng. Về phần mình, Mạc phủ cũng thực hiện chế độ cấp giấy phép cho 

các thuyền buôn và trực tiếp giám sát việc trao đổi thương mại này. Mặc dù thỏa 

thuận giữa hai nước là cứ mười năm thì mới cử một đoàn thuyền buôn sang trao đổi 

hàng hóa nhưng trên thực tế, từ năm 1404 đến 1410, có tới 6 chuyến buôn bán được 

thực hiện. Đến năm 1432, lại có thỏa thuận mới cho phép cứ 10 năm có thể có một số 

chuyến thuyền được cử đi nhưng chỉ riêng năm 1454 Mạc phủ đã phái 10 thương 

thuyền sang Trung Quốc [98; tr.125]. Edwin O.Reischaner cho rằng, trong vòng 143 

năm (1404-1547) có khoảng 84 thuyền buôn được cấp giấy phép của chính quyền 

Nhật Bản sang Trung Quốc. Trên thực tế, số thuyền buôn của các cơ sở tôn giáo và 

địa phương cử đi chắc chắn còn lớn hơn nữa và nằm ngoài tầm kiểm soát của chính 

quyền trung ương [114; tr.64]. 
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Nhìn chung, sự phát triển của kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và 

thương nghiệp trước năm 1600 đã cho thấy sự phân công lao động cụ thể trong các 

ngành kinh tế. Ở các lãnh địa, hay trung tâm hành chính do sự mở rộng của các hoạt 

động buôn bán, người nông dân và thợ thủ công đã tạo ra nhiều sản phẩm không chỉ 

phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của bản thân mà bước đầu cung ứng cho thị trường 

trong và ngoài nước. Trước khi thống nhất đất nước vào đầu thế kỷ XVII, ở các thế 

kỷ trước đó, về chính trị Nhật Bản phải đối diện với hàng loạt những bất ổn, xung 

đột giữa các tập đoàn phong kiến. Song về kinh tế đây cũng là thời kỳ có nhiều 

bước phát triển nhất định. Sự phát triển không chỉ thể hiện ở những thay đổi sâu sắc 

của nền kinh tế trong nước mà đồng thời cả về kinh tế đối ngoại, Nhật Bản đã chủ 

động tham gia vào hoạt động của hệ thống thương mại và quốc tế. Đây sẽ là những 

cơ sở vững chắc cho những thay đổi kinh tế trong thời kỳ Tokugawa sau này. 

2.3. Sự xâm nhập của các nước phương Tây và thái độ của chính quyền Nhật Bản 

2.3.1. Giai đoạn trước năm 1639 

Từ sau các cuộc phát kiến địa lý của người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (thế 

kỷ XV-XVI), nhiều vùng đất và hải trình mới trên thế giới được người châu Âu phát 

hiện trong đó có châu Á - một trong những châu lục phong phú về điều kiện tự 

nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Đây là những điều kiện thuận lợi để chủ nghĩa thực 

dân phương Tây chạy đua, cạnh tranh gay gắt trong việc xâm lược và đặt ách thống 

trị ở các quốc gia châu Á. Song song với quá trình xâm nhập của thực dân phương 

Tây là phong trào đấu tranh của nhân dân các nước châu Á để bảo vệ độc lập và chủ 

quyền của dân tộc mình. Trong khi nhiều nước phương Tây đã thực hiện cách mạng 

tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, thì các nước châu Á vẫn ở trong 

tình trạng lạc hậu, trì trệ dưới sự thống trị của chế độ phong kiến. Sự chênh lệch về 

trình độ và tốc độ phát triển, sự thiếu chuẩn bị của giai cấp phong kiến là những 

điều kiện hết sức thuận lợi để các nước châu Âu lần lượt xâm chiếm và biến các 

nước châu Á thành thuộc địa và phụ thuộc [137]. 

Từ giữa thế kỷ XIV, các đoàn thuyền Tây phương đã xuất hiện thường xuyên 

hơn ở các vùng biển châu Á. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân các 

nước trong khu vực, mà còn tác động mạnh đến quan hệ giữa các nước này. Năm 

1511, sau khi thiết lập cơ sở vững chắc tại Malacca, eo biển có vị thế chiến lược 

trên con đường giao lưu nối liền giữa phương Đông và phương Tây, Bồ Đào Nha đã 

sớm biến nơi đây thành cứ điểm để xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á, sau đó 

làm bàn đạp để tiến dần lên vùng biển Đông Bắc Á, nhằm mở rộng thị trường đến 

Trung Hoa và Nhật Bản. Theo lộ trình đó, từ Malacca, thương nhân Bồ Đào Nha đã 

đến một số quốc gia Đông Nam Á và cuối cùng cũng đã bỏ neo ở Macau và cảng 



 38 

Ningbo, miền Nam Trung Quốc. Từ Macau, Bồ Đào Nha tiếp tục mở rộng khu vực 

ảnh hưởng và chiếm lĩnh thị trường Đông Bắc Á. Năm 1543, trong chuyến thuyền 

dự định từ Siam đến Macau, một chiếc thuyền của Bồ Đào Nha đã bị bão thổi dạt 

đến Tanegashima, là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Osumi, nằm ở phía Đông 

Nam Kyushu, thuộc Kagoshima, Nhật Bản. Do hoàn cảnh ngẫu nhiên, các thủy thủ 

Bồ Đào Nha trên chiếc tàu bị nạn này có thể chính là những người châu Âu đầu tiên 

đặt chân đến Nhật Bản. Lúc này, Nhật Bản được gọi theo tiếng Mã Lai là 

“Zipangu”, nơi được coi là có nguồn của cải vô tận, vàng bạc chất đầy trong các 

dinh thự, là mục tiêu trong các cuộc phát kiến của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thời 

bấy giờ. Trong sự kiện này, các lãnh chúa Tanegashima đã mua được từ Bồ Đào 

Nha hai khẩu súng và sau đó ra lệnh cho gia thần học cách chế tạo cũng như sử 

dụng chúng. Đây có lẽ là lần đầu tiên, người Nhật Bản biết đến loại vũ khí có khả 

năng sát thương ở tầm xa mà lợi hại như thế [80; tr.240]. 

Có thể nói, trước khi đến được Nhật Bản, ngoài những thông tin của Marco 

Polo (1254 - 1324) được phản ánh trong cuốn “Viễn du”, trong quá trình tiếp xúc và 

buôn bán với người Hoa, các thương nhân Nam Á, Arab… giới thương nhân, thủy 

thủ và giáo sĩ châu Âu đã có nhận thức khái quát về vùng đất có tên là “Zipangu8”. 

Họ là những người châu Âu đầu tiên đến Nhật Bản đồng thời cũng là những người 

đầu tiên truyền bá vũ khí châu Âu và Cơ đốc giáo vào quốc đảo này. Đây là một tôn 

giáo có nhiều điểm khác biệt căn bản với các tôn giáo truyền thống ở Nhật Bản là 

Shinto giáo và Phật giáo. Tuy nhiên, do sự khủng hoảng chính trị và những biến 

động sâu sắc trong đời sống xã hội, tư tưởng… cho nên cùng với vũ khí hiện đại 

phương Tây, Cơ đốc giáo đã có nhiều ảnh hưởng đến các đẳng cấp xã hội Nhật Bản. 

Họ muốn tìm đến những đức tin và lý thuyết tôn giáo mới, mạnh mẽ, thiết thực hơn. 

Sự thâm nhập của Cơ đốc giáo đã gây nên những chuyển biến lớn đối với xã hội 

cũng như thế giới tâm linh của cư dân bản địa. 

Sau Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đến Nhật Bản muộn hơn. Sau khi phát hiện 

ra Philipines vào năm 1521, thực dân Tây Ban Nha đã bắt đầu xâm chiếm nước này 

và đến năm 1571 thì chiếm được Manila. Cảng thị này dần trở thành cứ điểm trung 

tâm để Tây Ban Nha bắt đầu tìm hiểu, tiếp cận và thực hiện việc buôn bán với các 

nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Đến năm 1582, lần đầu tiên tàu của Tây Ban 

Nha đã đến được quần đảo Kyushu, Nhật Bản. 

Trên những phát hiện mang tính đột phá của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, Hà 

Lan và các nước châu Âu khác lần lượt đến Nhật Bản. Từ các cơ sở quan trọng ở 

                                                 
8 Zipangu: phát âm của người Trung Hoa là “Jih pen kuo”, người Bồ Đào Nha khi đó nghe vậy đọc là 

“Zipangu”, sau thành “Japan”. 
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Bantam (1596) và Batavia (thuộc đảo Java, Indonesia), người Hà Lan đặc biệt quan 

tâm đến việc thiết lập quan hệ buôn bán với các nước vùng Viễn Đông. Năm 1600, 

cùng với việc Tokugawa Ieyasu giành được quyền lực thực tế ở Nhật Bản, chiếc tàu 

buôn đầu tiên có tên Liefde được dẫn dắt bởi một hoa tiêu người Anh tên là William 

Adams đã đến Nhật Bản. Hai năm sau đó, Công ty Đông Ấn Hà Lan (Dutch East India 

Company hay Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC) đã được thành lập. Vào 

năm 1605, Ieyasu gửi hai thủy thủ tàu Liefde đến Pattani ngỏ ý mời người Hà Lan đến 

Nhật Bản buôn bán. Tuy nhiên, người đứng đầu thương điếm Hà Lan ở Pattani, Victor 

Sprinckel, đã từ chối với lý do rằng ông rất bận rộn khi phải đối đầu với người Bồ Đào 

Nha ở Đông Nam Á. Mãi đến năm 1609, vẫn thông qua Adams, Jacques Specx cùng 2 

tàu đến Hirado, và nhận được nhiều đặc quyền thương mại từ Ieyasu. Bằng việc xâm 

nhập và xây dựng có hiệu quả mạng lưới thương mại Nội Á, VOC của Hà Lan không 

chỉ tạo nên cầu thương mại nối liền châu Âu và phương Đông mà còn đóng góp cho sự 

liên kết giữa các quốc gia trong khu vực châu Á. Từ thời điểm này trở đi, Hà Lan là 

một trong số ít quốc gia vẫn có thể duy trì quan hệ thương mại liên tục với Nhật Bản 

trong suốt thời gian nước này thực hiện chính sách “sakoku” (1639 - 1854). 

Anh cũng là quốc gia hết sức quan tâm đến việc thiết lập và mở rộng quan hệ 

kinh tế với phương Đông. Năm 1600, Công ty Đông Ấn của Anh được thành lập và 

ngay sau đó đã lập thương quán ở Bantam. Đến năm 1613, tàu buôn của Anh cũng 

đã đến được Nhật Bản và thiết lập cơ sở thương mại ở Nagasaki, thương cảng quốc 

tế lớn nhất Nhật Bản thời đó. 

Trước những hoạt động của Hà Lan và Anh, Pháp cũng thành lập Công ty 

Malacca vào năm 1615 để mở quan hệ với phương Đông. So với Hà Lan và Anh thì 

Công ty Đông Ấn của Anh được thành lập muộn hơn, vào năm 1664. Tương tự như 

vậy, năm 1616 Công ty Đông Ấn của Đan Mạch cũng được thành lập và hướng 

trọng tâm buôn bán vào hai thị trường lớn ở Đông Bắc Á là Trung Quốc và Nhật 

Bản [28; tr.46-49]. 

Như vậy, có thể thấy, từ sau các cuộc phát kiến địa lý lớn, các nước Bồ Đào 

Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh… đã đặt chân đến nhiều vùng đất của phương 

Đông, trong đó có Nhật Bản. Từ đây, hệ thống thương mại nối liền giữa phương 

Đông và phương Tây cũng được thiết lập. Hệ thống thương mại này đã tạo ra những 

điều kiện mới cho sự hội nhập của nền kinh tế châu Á vào nền kinh tế thế giới, góp 

phần vào sự phát triển và chuyển biến bên trong nền kinh tế của các quốc gia. Sự 

xâm nhập của các nước phương Tây, chưa kể đến những hệ lụy về sau, đã tạo nên 

sự hưng khởi của hệ thống thương mại châu Á trong các thế kỷ XV - XVII, lôi kéo 
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hầu hết các nước phương Đông vào guồng quay của văn minh nhân loại thời cận 

đại. Lần đầu tiên trong lịch sử, các thương thuyền phương Tây đã trực tiếp đến để 

thực hiện giao thương buôn bán với Nhật Bản nói riêng và các nước trong khu vực 

nói chung. Sự xuất hiện của các nhà buôn, các giáo sĩ trở thành luồng gió mới đối 

với nước Nhật, có tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế thương 

nghiệp. Bên cạnh đó, điều này đã làm thay đổi sâu sắc các mối quan hệ kinh tế, văn 

hóa truyền thống vốn đã được thiết lập giữa các quốc gia trong khu vực. 

Đứng trước sự xâm nhập của thực dân phương Tây, ban đầu, do muốn mua 

vũ khí tối tân để tăng cường lực lượng quân sự, các lãnh chúa đều hoan nghênh 

người châu Âu đến lãnh địa của mình để buôn bán, dành cho người châu Âu nhiều 

đặc quyền nên trong thời gian đầu việc buôn bán giữa Mạc phủ với các nước 

phương Tây khá phát triển. 

Song đến thời Hideyoshi, các giáo sĩ phương Tây bắt đầu để lộ âm mưu dọn 

đường cho sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân nước họ. Cùng với đó, một số lãnh 

chúa lại câu kết chặt chẽ với giáo hội Thiên chúa để chống lại Mạc phủ. Nhận thức rõ 

mối nguy hại từ tôn giáo, năm 1587 Toyotomi Hideyoshi đã ra lệnh bài trừ đạo Cơ 

đốc nhưng vẫn cho phép thương nhân Bồ Đào Nha được đến Nhật Bản buôn bán như 

trước. Năm sau, ông đã nắm giữ quyền quản lý trực tiếp cảng Nagasaki và các vùng 

phụ cận. Đây là vùng đất mà lãnh chúa Omura Sumitada dành cho Hội truyền giáo. 

Toyotomi còn cho một cơ quan đại diện cho chính quyền trung ương nhằm kiểm tra 

và nắm quyền quản lý các hoạt động kinh tế với Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, ông cũng 

thường xuyên yêu cầu chính quyền Nagasaki bảo vệ cho các hoạt động kinh tế của 

Bồ Đào Nha. Tự mình, Toyotomi Hideyoshi cũng chủ động dành những khoản tiền 

để mua về số lượng hàng hóa mà các thương nhân ngoại quốc mang đến. Trong quan 

hệ với Tây Ban Nha, chính quyền Hideyoshi cũng có nhiều ưu đãi với thương nhân 

nước này. Thậm chí Nhật Bản còn cam kết sẽ bao mua tất cả những hàng hóa của Tây 

Ban Nha sau khi thương nhân Nhật đã chọn mua những sản phẩm phù hợp. 

Đến thế kỷ XVII, kế thừa những thành quả và chính sách kinh tế của những 

người cầm quyền trước đây như Oda Nobunaga và Toyotomi Hideyoshi, với tư cách 

là người đứng đầu chính quyền Edo, Tokugawa Ieyasu đã chủ trương tiếp tục mở 

rộng quan hệ ngoại thương và muốn xây dựng Nhật Bản thành một cường quốc 

kinh tế trong khu vực. Ông cũng muốn dựa vào ngoại thương để tăng cường tiềm 

lực tài chính cho Mạc phủ [28; tr.51-52]. 

Người châu Âu đến Nhật Bản sớm nhất là người Bồ Đào Nha, sau đó là người 

Hà Lan và Anh... Lúc đầu do mong muốn mua được nhiều vũ khí  tối tân để tăng 
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cường lực lượng quân sự, chính quyền Nhật Bản hoan nghênh người châu Âu đến 

lãnh địa của mình để buôn bán. Tuy nhiên, sau đó các giáo sĩ phương Tây dần dần để 

lộ âm mưu là kẻ dọn đường cho sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân nước họ; chính 

quyền Nhật Bản (Hideyoshi) năm 1587 ra lệnh cấm đạo. Đến thời Mạc phủ 

Tokugawa cũng lo sợ chính quyền sợ của lãnh chúa ở các han phía Tây Nam sẽ trở 

nên lớn mạnh nhờ quan hệ  mậu dịch, buôn bán với phương Tây sẽ đe doạ nền thống 

trị của mình. Vì vậy, hàng loạt các chính sách cấm đạo đã được Mạc phủ ban hành. 

Năm 1624, xử thiêu 50 tín đồ Thiên chúa giáo và trục xuất một số nhà truyền đạo về 

nước. Sau các cuộc khởi nghĩa của nông dân và võ sĩ thất nghiệp ở Kyushu, Mạc phủ 

lại càng cấm đạo gay gắt hơn và đến năm 1639 thì chính thức ra lệnh đóng cửa, cấm 

chỉ việc buôn bán với lái buôn phương Tây; lái buôn và giáo sĩ phải rời khỏi Nhật 

Bản, trừ người Trung Quốc và người Hà Lan vẫn được lui tới buôn bán ở cảng 

Nagasaki. Chính sách “bế quan toả cảng” này được duy trì hơn 200 năm ở Nhật Bản. 

2.3.2. Giai đoạn 1639-1854 

Sau một thời kỳ mở cửa, đẩy mạnh quan hệ giao thương với bên ngoài, từ 

năm 1639 chính quyền Edo đã chính thức thực thi chính sách đóng cửa đất nước và 

chỉ cho phép một số lượng hạn chế tàu và thuyền buôn Hà Lan, Trung Quốc, 

Ryukyu, Triều Tiên… được tiếp tục đến buôn bán, trao đổi hàng hoá. Đó là quyết 

định có tính chất chiến lược của chính quyền Edo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, 

thống nhất đất nước, khắc phục tình trạng mất cân đối nghiêm trọng trong cán cân 

thương mại với phương Tây. 

Trong thời gian mở cửa, một số nước phương Tây đã đến Nhật Bản như Bồ 

Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh... được quyền tự do đi lại để buôn bán và 

truyền đạo. Cùng với những tác động tích cực thì việc thực hiện chính sách mở cửa 

rộng rãi này cũng đưa đến nhiều đe doạ và thách thức cho nền kinh tế, chính trị, văn 

hoá, xã hội Nhật Bản như nạn chảy máu bạc, nền kinh tế chỉ tiêu thụ chứ không sản 

xuất, chỉ nhập vào chứ không xuất ra, bị các công ty Đông Ấn độc chiếm thị trường 

Nhật Bản... Tình trạng “chảy máu bạc” diễn ra trầm trọng khi khối lượng bạc mà 

Nhật Bản đổ vào ngoại thương trong những ngày buôn bán cực thịnh với bên ngoài 

thông qua các tàu buôn Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Bồ Đào Nha và một số 

nước khác từ năm 1615 - 1625 đã đạt con số khổng lồ, có thể lên đến 130.000 - 

140.000 kg, tương đương với 30 - 40% tổng sản lượng bạc mà thế giới có, ngoài 

Nhật Bản [28; tr.230]. Như vậy, một khối lượng lớn quý kim của Nhật Bản đã thất 

thoát ra bên ngoài do sự lũng đoạn và độc chiếm thị trường Nhật Bản của các nước 
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phương Tây, trong đó Bồ Đào Nha là nước thu được nhiều lợi nhuận hơn cả. Cùng 

với đó là vấn đề an ninh đất nước bị đe dọa do một bộ phận những người truyền 

giáo đang chuẩn bị cho quá trình thiết lập thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương 

Tây, phá vỡ sự ổn định của an ninh đất nước, tiềm ẩn nguy cơ mất độc lập dân tộc. 

Từ 1600 – 1610, số người theo đạo Thiên chúa đã tăng từ 30 vạn người lên 70 vạn 

người, trong đó một bộ phận dưới sự bảo trợ của giáo hội Thiên chúa đã nổi dậy để 

chống lại chính quyền Mạc phủ, đòi tách các công quốc ra khỏi chính quyền trung 

ương. Vấn đề Thiên Chúa giáo cùng những liên hệ giữa nó với các cuộc khởi nghĩa 

nông dân đã dẫn đến việc hàng loạt các giáo sĩ bị giết hại, xã hội Nhật Bản đứng 

trước nguy cơ bị băng hoại bởi những mâu thuẫn xung quanh vấn đề tôn giáo. 

Nhiều lãnh chúa đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với các nhà buôn và nhà truyền 

đạo nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ Mạc phủ mất kiểm soát trong hoạt động trao đổi, 

liên kết giữa lãnh chúa với người nước ngoài. Mạc phủ muốn việc trao đổi với 

phương Tây phải nằm trong tầm kiểm soát của mình để tránh việc các tư tưởng tôn 

giáo mới có thể tác động xấu đến vị thế cầm quyền của họ. Đặc biệt, sự phát triển 

của các lãnh địa ở phía Tây Nam như Satsuma, Choshu, Hizen, Tosha... vốn là 

những vùng tương đối biệt lập với chính quyền trung ương, thuộc quyền cai quản 

của các lãnh chúa “ngoại dạng”, thông qua việc buôn bán thịnh đạt với các nước 

phương Tây đã có nền kinh tế khá phát triển. Mạc phủ đã lo sợ sự phát triển của các 

lãnh địa này có thể dẫn đến việc liên kết với bên ngoài để chống lại mình, lặp lại 

tình trạng “tranh hùng xưng bá” như đã từng xảy ra dưới thời Chiến quốc nên từng 

bước thắt chặt chính sách cấm đạo và thương mại thông qua 3 sắc lệnh quan trọng 

được Mạc phủ ban hành vào các năm 1633, 1635 và 1639. Trong đó, đạo luật năm 

1639 là quan trọng nhất, có chữ ký của  thành viên Hội đồng Nguyên lão, tuyệt đối 

cấm các tàu buôn hay giáo sĩ Bồ Đào Nha cập cảng. Từ đây, chính sách sakoku của 

Mạc phủ Tokugawa được duy trì cho đến khi mở cửa rộng rãi trở lại vào năm 1854. 

Sau khi đóng cửa, mọi quan hệ buôn bán của Nhật Bản với các nước châu Âu 

đều bị đình chỉ, riêng trường hợp của Hà Lan do đã giúp đỡ Mạc phủ đàn áp các cuộc 

khởi nghĩa nông dân nên Mạc phủ vẫn cho phép thương nhân Hà Lan được phép lưu 

trú và buôn bán ở cảng Nagasaki. Tuy nhiên, chính sách đóng cửa đã không làm Nhật 

Bản hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài vì bên cạnh những quan hệ ít ỏi với 

phương Tây thông qua Hà Lan, Nhật Bản vẫn tiếp tục buôn bán với các nước châu Á 

khác như Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam... Đây là thời kỳ xuất hiện phong trào học 

tiếng Hà Lan, dịch sách từ tiếng Hà Lan sang tiếng Nhật trên các lĩnh vực y học, binh 
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học, hóa học, toán học… thông qua đó để tiếp thu tư tưởng, khoa học kỹ thuật của 

phương Tây và vận dụng vào phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực đối nội, sau khi đóng 

cửa Nhật Bản có trên 200 năm hòa bình và ổn định là một lợi thế rất lớn để Nhật Bản 

tập trung mọi nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế đất nước. Ngoài ra, 

thời kỳ đóng cửa cũng là thời kỳ Nhật Bản tạo ra sự gắn kết trong xã hội để đến khi va 

chạm với làn song văn minh phương Tây thì tính cố kết dân tộc càng trở nên mạnh mẽ 

hơn bao giờ hết [73; tr.83]. Đúng như lời nhận định của R.H.P Mason và J.G. Caiger 

“Chính sách ngoại giao của nhà Tokugawa là một trong những yếu tố giúp cho đất 

nước chuẩn bị hiện đại hóa theo cách riêng của mình” [53; tr.235]. 

Chính sách đó còn đưa Nhật Bản, từ một thị trường tiêu thụ hàng hoá ngoại 

quốc thành một nước tự chủ về sản xuất. Đóng cửa đã giúp Nhật Bản tạo ra một thị 

trường buôn bán rộng rãi, an toàn và vẫn có thể kiểm soát được. Điều này tạo điều 

kiện cho chính quyền Mạc phủ có thể xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, phục vụ cho nhu 

cầu phát triển lâu dài của đất nước. Trong khi đóng cửa, ngoại thương Nhật Bản vẫn 

được chú trọng và phát triển bởi vì lúc này người Nhật có điều kiện để chọn lựa bạn 

hàng như Trung Quốc, Triều Tiên, Hà Lan... để giao lưu buôn bán. Hàng hoá vào 

Nhật Bản thông qua các tầng lớp thương nhân trung gian nhưng vẫn phải chịu các 

quy định như: nhà nước Nhật Bản nắm độc quyền về mặt ngoại thương, chỉ đạo về 

mặt xuất khẩu, nắm chắc hải quan, lập hàng rào thuế quan rất chặt chẽ... chính quyền 

Mạc phủ còn thực hiện chính sách khuyến khích sản xuất các mặt hàng tiêu dùng 

trong nước, làm cho nhiều người Nhật hứng thú hơn với công việc kinh doanh. Nhờ 

thế, thời gian này Edo trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Các lãnh chúa dù 

muốn hay không cũng phải dựa vào trung tâm thương mại Edo và chính quyền Mạc 

phủ. Do vậy, chính quyền các địa phương vẫn phải có những liên hệ và phụ thuộc vào 

chính quyền trung ương. Chính sách này cũng đã ngăn chặn các công quốc phía Nam 

có mưu đồ tách ra khỏi chính quyền trung ương. Các công quốc này thông qua giao 

lưu buôn bán với bên ngoài nên kinh tế phát triển rất nhanh; khi Mạc phủ thực hiện 

chính sách đóng cửa làm cho thế lực kinh doanh của họ không còn mạnh như trước 

nữa, gián tiếp chính quyền Mạc phủ đã kiềm chế sự phát triển của các công quốc này 

tránh được tình trạng câu kết giữa họ với các giáo sĩ phương Tây để chống lại Mạc 

phủ.Vì vậy, có thể khẳng định rằng, chính sách sakoku của Nhật Bản không hoàn 

toàn mang ý nghĩa tiêu cực, tự tách biệt Nhật Bản ra khỏi những biến đổi chung của 

thế giới. Trên thực tế, sakoku đã góp phần để bảo vệ chủ quyền dân tộc, duy trì địa vị 

thống trị của dòng họ Tokugawa đồng thời khuyến khích sự phát triển của một nền 

kinh tế hướng nội, chủ yếu là sản xuất và tiêu thụ trong nước. Về ý nghĩa của chính 
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sách toả quốc, học giả người Anh, chuyên gia lịch sử văn hoá nổi tiếng thế giới 

Arnold Toynbee viết: “Chế độ Tokugawa đã tách Nhật Bản khỏi phần còn lại của thế 

giới và đã giữ được “điều phi thường” chính trị này trong gần hai thế kỷ. Nhưng chế 

độ này đã bất lực trong việc ngăn chặn tiến trình thay đổi xã hội trong một đế chế 

Nhật Bản bị cô lập, mặc dù nó đã cố gắng làm cho hệ thống phong kiến được thừa 

hưởng từ thời biến loạn trước đó, thành một tổ chức vĩnh viễn” [78; tr.256]. 

Như vậy, mặc dù thực hiện chính sách tỏa quốc nhưng Nhật Bản không hoàn 

toàn cắt đứt quan hệ với thế giới xung quanh, biệt lập đủ để tránh được áp lực ngoại 

bang đối với nên kinh tế và chính trị của mình. Nhưng dường như Nhật Bản dần bị 

người châu Âu lãng quên và bắt đầu không theo kịp sự phát triển nhanh chóng của 

phương Tây về mặt công nghệ. Chính nhận định này, cùng với việc duy trì sức 

mạnh của các lãnh chúa đã tạo ra quan điểm cho rằng thời kỳ Tokugawa là một thời 

kỳ trì trệ. Song không phải như vậy. Hòa bình và trật tự suốt 215 năm đã giúp cho 

kinh tế cũng như dân số phát triển nhanh chóng. “Nhật Bản lúc bấy giờ vẫn là một 

nước lớn, linh hoạt và có quan hệ với thế giới xung quanh ở mức độ đủ để tiếp tục 

phát triển văn hóa mạnh mẽ và thậm chí là rực rỡ” [61; tr.105]. 

2.3.3. Giai đoạn 1854-1868 

Trong thời gian Nhật Bản thực hiện chính sách tỏa quốc, vào những năm 

cuối thế kỷ XVIII, người Nga đã vượt qua Siberia rộng lớn và vươn tới Thái Bình 

Dương, cố gắng có những tiếp xúc với người Nhật ở các đảo phía Bắc. Người Anh, 

lúc này đã qua mặt Bồ Đào Nha và Hà Lan trở thành những thương gia chủ yếu ở 

vùng biển phía Đông, nhanh chóng phát triển lợi ích thương mại của mình ở Trung 

Quốc và bắt đầu hướng về quần đảo Nhật Bản. Song, chính người Mỹ mới là những 

người quan tâm nhất đến Nhật Bản vì các tàu săn cá voi của họ thường hoạt động 

ngoài khơi Nhật Bản và các tàu buôn của họ khi tới Quảng Đông đều phải đi qua 

vùng biển này. Người Mỹ đặc biệt chú ý tới các hải cảng của Nhật Bản, nơi tàu 

thuyền Mỹ có thể lánh nạn hay bổ sung nước ngọt, các tàu chạy bằng hơi nước có 

thể ghé vào lấy than và hành trình vượt Thái Bình Dương xa xôi khiến người Mỹ rất 

cần đến những hải cảng như vậy [61; tr.130]. 

Đến nửa đầu thế kỷ XIX, Mỹ, Anh, Nga đã liên tiếp gửi các đoàn thám hiểm 

đến Nhật Bản hy vọng thuyết phục Nhật Bản mở cảng cho thuyền bè nước ngoài vào 

buôn bán; người Hà Lan thúc ép chính quyền Tokugawa tán thành những yêu cầu 

này. Nhưng Mạc phủ vẫn kiên quyết không thay đổi chính sách cũ. Cuối cùng chính 

phủ Mỹ quyết định dùng vũ lực để mở cửa Nhật Bản. Với ý đồ đó, Mỹ phái một hạm 

đội do Đô đốc Matthew C. Perry đưa 4 chiến thuyền đến cảng Uraga (Tokyo ngày 
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nay) vào tháng 7/1853 trao quốc thư của Tổng thống Mỹ đề nghị thiết lập các mối 

quan hệ thương mại. Chính quyền Tokugawa tỏ ra vô cùng hoang mang, và suốt giai 

đoạn Mạc mạt9 tình hình Nhật Bản rơi vào tình trạng mất ổn định. Người Nhật tỏ ra 

“sửng sốt” trước những “con tàu đen” chạy bằng hơi nước và quan ngại khi nhìn lại 

những khẩu đại bác cũ kỹ của mình. Lúc này, Nhật Bản đứng trước 2 sự lựa chọn: 

Thứ nhất, nếu Nhật Bản tiếp tục thực hiện chính sách đóng cửa như trước 

đây thì phải tăng cường hơn nửa khả năng phòng thủ đất nước. Như vậy Nhật Bản  

rất khó có thể  tăng thêm  binh lực vì nguồn tài chính của Mạc phủ cũng như  nhiều 

lãnh chúa địa phương bị cạn kiệt. Hơn thế nữa, nếu Nhật Bản chống lại yêu cầu của 

Mỹ thì một cuộc chiến tranh giữa Mỹ, các nước phương Tây và Nhật Bản sẽ có thể 

diễn ra và Nhật Bản khó tránh khỏi vết xe của Trung Quốc. 

Thứ hai, nếu chấp nhận yêu cầu của Mỹ thì Nhật Bản phải xoá bỏ chính sách 

đóng cửa trước đây của mình. Chủ quyền  dân tộc sẽ bị Mỹ cùng các nước phương 

Tây xâm phạm. Nhưng đổi lại Nhật Bản sẽ tránh được nguy cơ của một cuộc chiến 

tranh đang đến gần và có nhiều khả năng tiếp tục duy trì được nền độc lập tương đối 

của mình. Chính quyền Tokugawa phân định làm hai phe: phe bảo thủ đòi ngăn 

chặn ngoại quốc, phe tiến bộ lại cho rằng nên chấp nhận yêu cầu của Mỹ. Lần đầu 

tiên trong lịch sử triều đại này, họ đã hỏi ý kiến của Thiên hoàng và tham khảo ý 

kiến của các han. Kyoto chung quan điểm với phe bảo thủ. 

Trong lúc đó, chính quyền Edo lâm vào một tình thế hết sức khó xử khi hạm 

đội của Perry quay trở lại vịnh Tokyo (2/1854). Không còn con đường nào khác, Mạc 

phủ phải ký với Mỹ hiệp ước Hòa thân Nhật - Mỹ ngày 31/3/1854 tại Kanagawa (gọi 

là Hiệp ước Kanagawa) mở cảng Shimoda (Honshu) và Hakodate (Hokkaido). Sau 

khi ký với Mỹ, Nhật Bản lại tiếp tục ký tiếp với Anh, Nga (7/2/1855), với Hà Lan 

(30/1/1856). Việc ký các hiệp ước bất bình đẳng với phương Tây đã làm cho tình kinh 

tế, chính trị và xã hội Nhật Bản rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái. 

Về mặt kinh tế, khi có sự xâm nhập của bên ngoài, hàng hoá trên thị trường 

Nhật Bản bị rối loạn, các sản phẩm thủ công truyền thống, lụa,  tơ sợi... của người Nhật 

không đủ sức cạnh tranh với hàng hoá nước ngoài lúc này đã sử dụng máy móc cho 

chất lượng tốt hơn và giá thành rẻ hơn. Bên cạnh đó, tỷ giá chênh lệch giữa vàng và bạc 

của Nhật Bản với các thị trường bên ngoài dẫn đến hiện tượng “chảy máu vàng” trầm 

trọng, làm cho giá cả tăng vọt, đã dẫn đến những xáo trộn trong nền kinh tế. 

Về mặt xã hội, mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng trở nên 

gay gắt khi lòng tin của dân chúng và những người thuộc phe bảo thủ với Mạc phủ 

                                                 
9 Tức là giai đoạn từ khi Mỹ đến vịnh Tokyo (1853) đến khi chế độ Mạc phủ Tokugawa chính thức sụp đổ 

(1868) 
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càng trở nên trầm trọng khi cho rằng Mạc phủ đã không có khả năng bảo vệ đất 

nước, chấp nhận yêu cầu của ngoại bang. Nhiều samurai trở nên vô kỷ luật, không 

phục tùng chủ, tấn công người phương Tây, số khác tập trung đưa ra khẩu hiểu 

chống lại Mạc phủ. Đặc biệt phong trào đấu tranh của nhân dân chống phong kiến 

ngày càng lên cao. Từ năm 1852 - 1859 có 40 cuộc khởi nghĩa, năm 1867 đã lên tới 

86 cuộc khởi nghĩa. Tính chất các cuộc khởi nghĩa ở thế kỷ XVIII và XIX cũng 

khác trước. Nếu trong thế kỷ XVII, nông dân chủ yếu đấu tranh bằng cách đòi giảm 

hay xoá bỏ một số thuế, lao dịch thì trong thế kỷ XVIII là những cuộc đấu tranh vũ 

trang tấn công vào dinh cơ của chế độ phong kiến, những người hành nghề cho vay 

lãi, phú nông. Đặc biệt, ở một số cuộc khởi nghĩa, phú nông, địa chủ, phong kiến 

lớp dưới cũng tham gia vào lãnh đạo các cuộc đấu tranh chống độc quyền của 

phường hội hay chính phủ. Mạc phủ trở thành mục tiêu cần loại bỏ trong cuộc đấu 

tranh chống xâm lược thực dân và thực hiện cải cách phát triển đất nước. 

* Tiểu kết Chương 2 

Nhìn xuyên suốt lịch sử Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, mặc dù có những thăng 

trầm nhất định do sự chi phối của bối cảnh thế giới và khu vực song môi trường hòa 

bình, ổn định luôn là điều kiện chủ đạo tạo thuận lợi cho các ngành kinh tế phát 

triển. Việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính trị từ trung ương đến địa phương 

được tổ chức chặt chẽ và rất ổn định ở một quốc gia có địa hình đặc biệt như Nhật 

Bản đã đem lại hòa bình từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX là nền tảng vững chắc 

cho sự phát triển về kinh tế. Từ những trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng thông 

qua hàng loạt chủ trương giàu tính sáng tạo, chính quyền Tokugawa đã giải quyết 

tương đối thành công nhiều vấn đề đặt ra trong xã hội Nhật Bản lúc đó, đưa Nhật 

Bản bước vào thời kỳ hoà bình, ổn định lâu dài nhất trong lịch sử. Các chính sách 

của Mạc phủ Tokugawa, một mặt vừa tạo điều kiện cho các lãnh địa tự chủ phát 

triển về kinh tế; mặt khác đưa ra những quy định nhằm kiểm soát, khống chế các 

lãnh chúa trong vòng kiềm tỏa của mình. Đó là vấn đề căn bản nhất đã tồn tại trong 

suốt thời Sengoku và chỉ sau thắng lợi Sekigahara mới được thiết lập trở lại. Bên 

cạnh các chính sách của chính quyền Tokugawa là những nỗ lực không mệt mỏi của 

người dân đã trở thành những nhân tố thúc đẩy sản xuất tiến bộ vượt bậc. 

Quá trình xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Nhật Bản với vai 

trò tiên phong của Bồ Đào Nha giữa thế kỷ XVI được cho là một trong những nhân tố 

đưa đến việc kết thúc nội chiến ở Nhật Bản. Tuy nhiên, trong những thập niên cuối 

thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, những rối loạn về mặt xã hội với sự phổ biến của đạo 

Kito, những hoang mang của chính quyền Nhật Bản trước dư chấn của cơn lốc “chảy 

máu bạc”, sự bất ổn về chính trị khi phải đối diện với các cuộc khởi nghĩa của nông 
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dân và việc lũng đoạn thị trường bởi người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, 

Anh… Mạc phủ Tokugawa đã đi đến quyết định phong tỏa đất nước bằng sắc lệnh 

“sakoku” vào năm 1639. Hành động có tính lịch sử này trở thành biện pháp hữu hiệu 

đối với nền kinh tế non trẻ vừa mới ra khỏi nội chiến đang đứng trước nguy cơ bị 

thao túng bởi các nước phương Tây. Và “điều bất bình thường” này được duy trì 

suốt 215 năm, tương đương ¾ thời gian tồn tại của Mạc phủ Tokugawa. Đó hoàn 

không phải là chính sách đóng cửa tiêu cực, với hoạt động của 4 cửa khẩu: 

Nagasaki, Tsushima, Satsuma, Matsumae, các trao đổi thương mại, kết nối giữa 

Nhật Bản với thế giới bên ngoài vẫn được duy trì một cách “bình thường”. Nó đã 

đem lại khoảng thời gian hết sức quý báu để dân tộc Nhật Bản chuẩn bị những điều 

kiện vật chất cần thiết, tích luỹ kinh nghiệm, hình thành một ý thức dân tộc mạnh 

mẽ chuẩn bị đương đầu với thế giới phương Tây từ năm 1854 trở đi. 

Sự phát triển của các ngành kinh tế trong thời kỳ Muromachi bước đầu đã có 

sự phân công lao động một cách cụ thể, thủ công nghiệp dần tách khỏi nông nghiệp. 

Các điều kiện phát triển nông nghiệp đã được cải tiến, đặc biệt cuối giai đoạn nội 

chiến, vấn đề kiểm soát, đo đạc lại ruộng đất trở thành tiền đề cho chính sách ruộng 

đất sau này của Mạc phủ Tokugawa. Chế độ kinh tế lãnh địa phát triển đã được cụ 

thể hóa bằng thể chế Bakuhan sẽ có điều kiện phát triển, tạo ra nét đặc trưng của 

chế độ phong kiến Nhật Bản. Việc giao lưu buôn bán với các nước trong khu vực 

như Trung Quốc, Triều Tiên, Đông Nam Á và các nước phương Tây vừa tạo điều 

kiện cho nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển; vừa tạo nền tảng cho buôn bán 

với bên ngoài cho thời kỳ Tokugawa. Nếu không có những kết nối về ngoại thương 

của các giai đoạn trước thì Tokugawa sẽ không thể vận hành và kiểm soát chính 

sách “sakoku” một cách hiệu quả. Đó là chặng đường đầy gian nan và thử thách với 

một quốc gia phong kiến hậu kỳ trước vòng xoáy của chủ nghĩa thực dân phương 

Tây; dù có những hạn chế nhưng rõ ràng đây là điều kiện cần thiết cho sự tồn vong 

của dân tộc mà rường cột là sự phát triển về kinh tế. Rõ ràng, lịch sử luôn có tính kế 

thừa, tiếp nối nên những cơ sở kinh tế của các thời kỳ trước, đặc biệt là thời 

Muromachi trên tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp 

là tiền đề quan trọng để các ngành kinh tế thời Tokugawa tiếp tục phát triển. 

 

 

 

 

 

 



 48 

CHƯƠNG 3. CHUYỂN BIẾN KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN TRÊN CÁC 

NGÀNH CHỦ YẾU THỜI KỲ TOKUGAWA (1600-1868) 

 

Kinh tế thời kỳ Tokugawa đã có sự phân định thành ba ngành kinh tế độc lập là 

nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Cũng như nhiều quốc gia châu Á 

khác, nông nghiệp vẫn được xem là ngành sản xuất căn bản của xã hội phong kiến. 

Song nông nghiệp Nhật Bản thời kỳ này có dấu hiệu chuyển biến từ tự cung tự cấp 

sang nền sản xuất hàng hóa đơn giản. Thủ công nghiệp đã tách hẳn khỏi nông nghiệp 

và trở thành một ngành độc lập trong giai đoạn đầu và một số ngành đã chuyển sang 

sản xuất công nghiệp vào giai đoạn cuối của Mạc phủ Tokugawa. Thương nghiệp phát 

triển mạnh mẽ với sự xác lập vị trí, vai trò của đẳng cấp thương nhân với các hoạt động 

tín dụng ở cả thành thị và nông thôn. 

3.1. Trên lĩnh vực nông nghiệp 

3.1.1. Chính sách ruộng đất và phát triển nông nghiệp 

Matsudaira Sadanobu10, nhà cải cách lớn dưới thời Tướng quân Ienari 

(1787-1837) đã nói rằng: “Nông dân chân lấm tay bùn, đổ mồ hôi, nước mắt sản 

xuất trên ruộng đồng cũng vinh quang không thua gì công việc của một lãnh chúa 

muốn làm cho lãnh địa của mình có cuộc sống tốt lành, no đủ” [65; tr.317]. Xuất 

phát từ tư tưởng coi trọng nông nghiệp, cùng với việc ổn định tình hình đất nước, 

nhằm bổ sung thêm nguồn tài chính từ việc đánh thuế nông nghiệp, từ những thập 

niên đầu của thế kỷ XVII, Mạc phủ đã đưa ra chủ trương mở rộng diện tích canh 

tác nhằm gia tăng sản lượng nông nghiệp. Các sắc lệnh được ban bố trên khắp cả 

nước, khuyến khích các nhà cầm quyền, các chủ trang trại bất kể là thuộc lãnh thổ 

của họ Tokugawa hay thuộc lãnh thổ của tư nhân tìm mọi biện pháp khai khẩn các 

vùng đất mới để trồng và chỉ thu 1/10 số thuế nông nghiệp đối với đất vỡ hoang để 

kích thích sản xuất. Khai hoang trở thành biện pháp được quan tâm xuyên suốt thời 

Tokugawa, điển hình là sự quan tâm của chính quyền Yoshimune (1684-1751) đã phê 

duyệt chính sách khai hoang vùng Shimosa năm 1722, vùng châu thổ sông Tamagawa 

năm 1723, đến năm 1737 tiếp tục khai hoang châu thổ sông Arakawa [65; tr.255]. Mạc 

phủ không hề đơn độc trong chủ trương khai phá các vùng đất mới, nhằm mục tiêu 

tăng sản lượng lương thực trên lãnh địa của mình, các lãnh chúa cũng hết sức hưởng 

ứng chính sách này. Nhiều làng mới hình thành do nông dân đến khai hoang vùng đất 

                                                 
10 Sadanobu (1759-1829), một lãnh chúa vùng Shirakawa, nay là tỉnh Fukushima, người từng giữ chức Rojo 

Shuza, tương đương với thủ tướng hiện nay, điều hành Hội đồng Nguyên lão; vì thế, các chính sách mà ông 

đưa ra, nhất là nông nghiệp có sức ảnh hưởng trên toàn lãnh thổ Nhật Bản. 
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mới được khuyến khích từ chính sách khai hoang của chính quyền và các lãnh chúa. 

Chính quyền phong kiến ở làng giải quyết mọi việc và quản lý cả ruộng đất. Tên chủ 

ruộng đất được ghi trong sổ điều tra và chỉ những chủ sử dụng ruộng đất mới có 

quyền được cấp đất và nước cùng với việc tham gia các cuộc họp làng [129]. 

Trong giai đoạn đầu, chính sách khai hoang ruộng đất được gọi là “thổ hào 

khai thác tân điền” do các nông dân có uy tín ở địa phương xin phép khai khẩn. Và 

vùng đất mới khai khẩn đó sẽ được đặt tên theo tên người khai khẩn. Hình thức khai 

khẩn thứ hai là “đại quan kiến lập tân điền” của những quan chức được cắt cử xuống 

địa phương thu thuế và nhận thêm trọng trách khai khẩn do Mạc phủ giao phó. Sau 

khi khai khẩn xong, nhà nước sẽ trích 1/10 tiền thuế để ban thưởng cho những người 

có công khai khẩn. 

Sang giữa thời Tokugawa, lối khai khẩn nhiều nhất là “thôn thỉnh tân điền” do 

các thôn xã đứng ra xin phép khai khẩn và “đinh nhân thỉnh phụ tân điền” là loại đất 

đai được khai thác nhờ sự hỗ trợ vốn của người thành phố do từ thế kỷ XVIII trở đi, 

việc khai khẩn đất hoang trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi chi phí tốn kém hơn nên các 

lãnh chúa và nông dân không đủ khả năng để khai phá thêm đất mới mà phải có sự tài 

trợ của các thương gia giàu có. Do vậy, việc khai khẩn ruộng mới (tân điền khai phát) 

đã được phát triển nhờ có thêm vốn của người dân thành thị (dân kẻ chợ, chonin) bỏ 

ra, tiêu biểu như việc mở mang vùng Edo Nihonbashi. Nhờ chính sách này mà có 

thêm nhiều ruộng mới khai khẩn từ đất hoang mà ví dụ rõ ràng nhất là khu vực ruộng 

mới Musashino shinden (thuộc Saitama bây giờ) [80; tr.329]; hay kinh phí cho việc 

khai hoang một phần Vịnh Edo được cung cấp bởi thương nhân Yoshida Kambei 

(1611-1686) và công trình cải tạo lòng sông Tonegawa sau trận núi lửa năm 1783 

được sự góp vốn của một số triệu phú ở Edo và Osaka. Công trình được hoàn thành 

đã tạo nên một vùng đất đai rộng lớn [65; tr.298]. Bên cạnh đó, nhà chùa cũng tham 

gia vào việc khai khẩn đất đai, ví dụ Tử Vân tự tả tân điền có khả năng khai hoang 

những vùng đất có thể sản xuất tới 1 vạn 7 ngàn thạch thóc (1 thạch = 180l)…  

Do đẩy mạnh các chính sách hạn chế đất bỏ hoang và khai khẩn mà diện tích 

đất trồng trọt không ngừng được mở rộng. Nhiều diện tích trước đây là đầm lầy 

hoặc khô cằn bị bỏ hoang nay được cải tạo thành đất canh tác. Nếu so sánh vào đầu 

thế kỷ thứ X, diện tích đất canh tác mới chỉ đạt 860.000 ha, đến giữa thế kỷ XV là 

950.000 ha, năm 1600 vượt lên khoảng 1.640.000 ha thì đến năm 1720 đã tăng lên 

2.970.000 ha và đến năm 1874 đạt trên 3.050.000 ha [14; tr.206].  

Nhờ các chính sách của Mạc phủ, đất nông nghiệp của Nhật Bản đã tăng 

lên chủ yếu trong khoảng thời gian đầu thời kỳ Tokugawa. Trong giai đoạn từ năm 
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1600-1874, diện tích đất canh tác đã được mở rộng tới 1.410.000 ha. Trong đó, chỉ 

tính riêng 120 năm đầu của thời kỳ Tokugawa, diện tích đất mới khai phá đã tăng 

1.330.000 ha (chiếm 94%) nhưng trong 150 năm tiếp theo chỉ tăng thêm 80.000 ha 

(chiếm 6%) [14; tr.206]. Chính sách khai hoang thực sự phát huy hiệu quả trong 

giai đoạn đầu, càng về sau càng giảm do những vùng đất dễ khai phá đã được tiến 

hành, đến giai đoạn cuối chỉ còn những vùng đất khó khai phá, xa xôi, đòi hỏi 

kinh phí lớn… Biểu đồ minh họa sau đây, sẽ biểu thị cụ thể thêm về điều này. 

Chính sách khai hoang ruộng đất và chính sách phát triển nông nghiệp, coi nghề 

nông là gốc của xã hội, Mạc phủ Tokugawa đã tạo nên những hậu thuẫn quan 

trọng cho việc mở rộng diện tích đất canh tác trong giai đoạn đầu. Từ năm 1600 

đến khoảng giữa thập niên 1700 là giai đoạn mà diện tích đất canh tác tăng mạnh 

nhất nếu đặt trong đối sánh với dân số và đầu ra sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, 

giai đoạn tăng cao nhất là từ giữa thế kỷ XVII trở đi, sau đó giảm xuống vào 

những năm 1730 đến đầu thế kỷ XVIII và tăng chậm lại vào nửa đầu thế kỷ XIX. 

Biểu đồ 3.1. Các chỉ số tăng trưởng của nông nghiệp thời Tokugawa 

 

Chú giải: Đường màu đỏ: đất canh tác; Đường màu nâu: dân số (triệu người); 

Đường màu xanh lá: đầu ra sản phẩm nông nghiệp 

Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/ 

Với những diện tích mới khai phá, Mạc phủ chủ trương miễn giảm thuế hoặc 

chỉ phải chịu một khoản thuế nhỏ trong thời gian đầu; những năm tiếp theo, tuy chủ 

đất vẫn phải nộp thuế nhưng mức thuế vẫn thấp hơn nhiều so với các vùng đất cũ, 
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mặc dù thu nhập thực tế ở những vùng đất mới đôi chỗ có thể cao hơn. Điều này đã 

tạo nên hứng thú của cả chính quyền địa phương và nông dân trong việc mở mang 

diện tích đất canh tác. 

Coi nông nghiệp là trung tâm của hoạt động kinh tế, Mạc phủ Tokugawa rất 

chú trọng việc đảm bảo diện tích đất được canh tác. Tiêu biểu cho đường lối này là 

chính sách “quy nông” nhằm hạn chế việc nông dân rời bỏ ruộng vườn đi đến các 

vùng khác kiếm sống. Với mục đích khôi phục lại các vùng đất bỏ hoang thì những ai 

từ nông thôn lên Kyoto và các thành phố làm ăn nếu không có “chính nghiệp” cụ thể 

thì sẽ được chính phủ cấp tiền và khuyến khích trở về làng cũ sinh sống. Từ năm 

1790-1794, theo tinh thần của cải cách Kansei (1789-1801), Sadanobu đã thực hiện 

chương trình cứ 1 vạn thạch thóc thì sẽ giữ lại 50 thạch phục vụ cho công tác cứu trợ 

[80; tr.345] nhằm giúp những nông dân ổn định đời sống và chuyên tâm sản xuất. 

Để cụ thể hóa hơn việc chi phối và kiểm soát các lãnh địa, nhằm thể hiện 

quyền hành tối thượng trong việc ban cấp ruộng đất, sau khi giành được chính 

quyền, Mạc phủ Tokugawa đã thực hiện các quyết định tịch thu đất và luân chuyển 

lãnh địa. Trong 35 năm (1616-1651), tổng cộng 95 lãnh chúa mất toàn bộ lãnh địa 

của họ hoặc những phần quan trọng đất đai của mình. Thậm chí nhiều người trong 

số họ đã từng là đồng minh của Ieyasu. Trường hợp của Fukushima Masamori 

(1521-1624) là một ví dụ điển hình. Ông từng là một đồng minh thân tín và có công 

lớn trong chiến thắng Sekigahara, nhưng vào năm 1619, ông đã bị tịch thu nhiều 

vùng đất đai rộng lớn ở Hiroshima và bị an trí ở miền núi Shinano với thu nhập ít ỏi 

là 45.000 koku. Năm 1622, lãnh chúa Mogami Yoshitoshi có lãnh địa ở phía đông 

bắc và là một trong số sáu lãnh chúa lớn nhất nước và cha ông ta là Iechika, từng là 

một thuộc hạ thân tín của Ieyasu, cũng chịu chung số phận. Ông được phân cho một 

vùng đất mà tài sản chỉ 10.000 koku ở Omi, cách xa 300 dặm so với lãnh địa cũ và 

chỉ bằng phân nửa thu nhập của lãnh địa cũ [99; tr.196]. Bảng thống kê dưới đây 

cho thấy số lượng các han và diện tích đất đai bị tịch thu bởi chính quyền Edo trong 

những năm 1601-1705 là rất lớn trong đó số lượng tozama daimyo lớn hơn so với 

fudai daimyo (112/86). Nhưng con số 86 lãnh chúa fudai vốn là những đối tượng tin 

cậy của chính quyền mà cũng chịu chung số phận như các tozama daimyo đã chứng 

minh được phần nào tham vọng của Mạc phủ Tokugawa trong việc thiết lập một 

thiết chế chính trị tập quyền, một trật tự xã hội ổn định và xác lập quyền sở hữu cao 

nhất với ruộng đất. 
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Bảng 3.1. Thống kê việc tịch thu ruộng đất của các lãnh chúa 

trong những năm 1601-1705 

                                                                                                         Đơn vị: koku 

Tướng quân Số lượng lãnh chúa Tozama/fudai Số lượng 

Ieyasu 41 28/13 3,594,640 

Hidetada 38 23/15 3,605,420 

Iemitsu 46 28/18 3,580,100 

Ietsuna 28 16/12 728,000 

Tsunayoshi 45 17/28 1,702,982 

Tổng số 198 112/86 13,211,142 

Nguồn: John Whitney Hall (2008), The Cambridge History of Japan, Vol 4: 

Early modern Japan, Cambridge University press; tr.152. 

Mạc phủ Tokugawa đã tiếp thu, kế thừa và thực hiện toàn bộ các chính sách về 

nông nghiệp của Toyotomi Hydeyoshi. Cùng với đó, khi Ieyasu lên cầm quyền, ông 

yêu cầu các lãnh chúa phải soạn “quốc hội đồ” (địa đồ của tiểu quốc) và “hương 

trương” (sổ sách làng xã) để nắm được sức sản xuất của từng tiểu quốc, làm cơ sở thu 

thuế. Các loại sổ sách này được lập vào các năm 1596-1615, 1645-1648, 1688- 704, 

1831-1845. Về lý thuyết, cứ 10 năm các cuộc điều tra ruộng đất lại được tiến hành 

một lần nhưng trên thực tế việc này không làm đến nơi đến chốn. Do vậy, nhiều diện 

tích đất mới được khai hoang đã thoát khỏi sự kiểm tra của các quan chức nhất là khi 

họ tham nhũng, nhận hối lộ, chểnh mảng công việc [65; tr.186]. 

Với các chính sách của mình, nhà nước đã trở thành người sở hữu tối cao về 

ruộng đất trên toàn lãnh thổ Nhật Bản. Rút kinh nghiệm từ thất bại của chính sách 

“ban điền” trong thời kỳ Heian, việc rà soát ruộng đất, một mặt giúp chính quyền 

kiểm soát được các phần đất mới được khẩn hoang; mặt khác, ngăn ngừa tình trạng 

lợi dụng sự nhập nhằng giữa đất khai hoang với đất ban cấp để trốn thuế, trốn nghĩa 

vụ binh dịch. Ở khía cạnh nào đó, “kiểm địa” đã đánh vào thế lực của các trang viên - 

vẫn là chỗ dựa, là rường cột của chính quyền phong kiến nhưng ít nhiều đã được 

“miễn dịch” với các khả năng chống đối, tranh hùng xưng bá như đã từng xảy ra 

trong thời Chiến Quốc (1478-1600). 

Nhà nước quản lý gián tiếp đất đai, còn các lãnh chúa là chủ sở hữu ruộng đất, 

lãnh chúa sẽ thực hiện việc ban cấp ruộng đất, và ruộng đất ấy chủ yếu được giao cho 

nông dân, tá điền lĩnh canh và nộp các khoản tô thuế, lao dịch theo quy định cho lãnh 

chúa. Cũng có một số người nhận đất từ lãnh chúa và tự mình canh tác chứ không phát 
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canh thu tô, nhưng số này không phổ biến. Như vậy, có thể thấy cho đến cuối thời kỳ 

Tokugawa, ruộng đất và nông nghiệp Nhật Bản vẫn thuần túy là quan hệ sản xuất 

phong kiến. Một bộ phận lớn nông dân vẫn bị trói buộc vào ruộng đất của lãnh chúa 

với siêu, thuế và gần như không có quyền sở hữu đối với đất đai. Sản lượng lương thực 

làm ra đôi khi chỉ đủ (hoặc không đủ) để nộp tô thuế. Vì vậy, cả lãnh chúa và nông dân 

đều rất quan tâm đến vấn đề khai hoang, mở rộng diện tích đất trồng trọt; bên cạnh đó, 

đổi mới phương thức canh tác, cải tạo nông cụ, đa dạng nguồn phân bón và việc lai tạo 

giống cây trồng để cho năng suất lao động cao cũng được chú trọng [135]. 

Song, cho đến thế kỷ XVIII, quan hệ giữa nông dân và chủ đất không còn như 

mối quan hệ trong gia đình nữa mà tá điền trở thành người thuê đất của địa chủ để 

cày cấy. Hiện trạng phổ biến ở các làng là một số ít người giàu nắm ruộng đất còn lại 

số đông là nông dân nghèo. Hơn nữa, sự nô dịch bất công, đối địch giàu nghèo tất yếu 

dẫn tới những cuộc nổi dậy chống lãnh chúa và quan chức tham nhũng, đồng thời bộc 

lộ những sai lầm trong hệ thống quản lý ruộng đất của Mạc phủ. Đó là chính sách bảo 

thủ của chính quyền và lãnh chúa địa phương chỉ biết tìm cách bóc lột nông dân bằng 

chế độ thuế má nặng nề trong khi không mở ra khả năng, phát huy hết sức mạnh về 

vấn đề sử dụng đất cũng như khuyến khích các hình thức “kiêm nghiệp” khác. Điều 

này, kết hợp với nhiều nguyên nhân khác đã buộc người nông dân tìm cách thoát khỏi 

tình trạng tồi tệ ở nông thôn bằng biện pháp đổ xô về thành thị để kiếm sống. Chế độ 

ruộng đất ở thế kỷ XVII đã góp phần dẫn đến sự phân hóa giai cấp rõ ràng ở các làng 

xã dù khác nhau ở từng nơi. Năm 1643, việc cầm cố, thế chấp đất canh tác bị cấm 

nhằm ngăn nông dân nhượng lại quyền sử dụng đất đai rồi di cư ra tỉnh, qua đó ngăn 

cản việc hình thành chủ sử dụng đất mới. Một đạo luật năm 1673 cấm việc chia nhỏ 

ruộng đất vì như thế đất đai trở nên manh mún sẽ gây rối loạn trong quản lý [129]. 

Vào những thời điểm giá thóc lên cao, Mạc phủ cho rằng đó là do sự thiếu cân 

đối giữa cung và cầu nên cần hạn chế việc buôn bán lương thực và đẩy mạnh sản xuất 

nông nghiệp bằng cách đào mương dẫn nước, tưới tiêu kịp thời cho đồng ruộng, trồng 

cây gây rừng hạn chế lũ lụt và tiến hành thâm canh. Sadanabu còn cố vấn cho Tướng 

quân Ienari xóa bỏ hoặc giảm nhẹ chế độ lao dịch đối với nông dân và khuyến khích 

hoặc giảm bớt việc trồng một số cây công nghiệp như thuốc lá, chàm và một số loại 

lương thực phụ. Ông chủ trương đưa nông nghiệp và nông thôn phát triển trở lại như 

thời kỳ của Ieyasu và Yoshimune; buộc nông dân trở về với ruộng đất của mình, 

nhằm giảm dân số ở các thành phố. Chủ trương này của ông được cho là đi ngược lại 

sự phát triển của thời đại lúc bấy giờ, khi mà kinh tế thương nghiệp và sức hút của 

http://www.duhocnhatban.edu.vn/trang-chu-du-hoc-nhat-ban/76-nhat-ban-do-day/262-nong-nghiep-nhat-ban.html
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các thành thị ngày càng lớn [65; tr.326]. Cho đến cuối năm 1843, biện pháp cưỡng 

bức được đưa ra áp dụng để buộc người nông dân phải quay về nơi cố cư11. Nhiều 

vùng đất rộng lớn bị nông dân bỏ hoang vì đất không sản xuất đủ sản lượng thu hoạch 

để thỏa mãn cho việc nộp thuế. Cảnh nghèo khổ và sự hấp dẫn của thị thành, của tiền 

tệ đã buộc nông dân phải bán ruộng đất hoặc cầm cố cho chủ nợ từ đó nảy sinh một 

lớp người có ruộng mà không canh tác và lớp người canh tác ruộng không phải của 

mình. Điều đó gây ra xung đột quyền lợi giữa người nông dân sử dụng đất với người 

chủ đất (khác với lãnh chúa phong kiến) và đó là một trong những nguyên nhân gây 

ra tranh chấp về sử dụng đất kéo dài tới tận thế kỷ XIX. Từ vấn đề này cùng với bệnh 

dịch và nạn đói đã dẫn tới hiện trạng trong nửa sau chế độ Tokugawa (giữa cuối thế 

kỷ XVIII trở đi) thường xuyên có những cuộc nổi dậy liên quan đến vấn đề ruộng đất. 

Đến thập kỷ cuối, chính quyền Tokugawa phải đối phó với rất nhiều cuộc nổi dậy 

mạnh mẽ của nông dân chống lại địa chủ Jinushi12.  

Thời kỳ cuối cùng và phát triển nhất trong lịch sử phong kiến Nhật Bản, Mạc 

phủ Tokugawa, các tướng quân đã trở thành lãnh chúa lớn nhất chi phối và quản lý 

các lãnh chúa, là những người có quyền hành trực tiếp đối với ruộng đất. Người nông 

dân lĩnh canh ruộng đất, canh tác và nộp thuế lại cho lãnh chúa. Hình thức sở hữu đối 

với ruộng đất của chính quyền Tokugawa về cơ bản gần giống với các quốc gia châu 

Á khác nhưng lại có sự tồn tại lâu dài và dai dẳng của hệ thống các lãnh địa trên toàn 

Nhật Bản. Vai trò của Mạc phủ trong việc thực thi các chính sách ruộng đất cùng với 

hệ lụy quá trình phát canh thu tô kém hiệu quả đã dẫn đến các cuộc đấu tranh của 

nông dân và những biến đổi trong nông thôn Nhật Bản. Sự xuất hiện của các mầm 

mống kinh tế tư bản chủ nghĩa và công cuộc Minh Trị Duy tân mới thực sự đưa đến 

những thay đổi trong chính sách ruộng đất. Như vậy, sở hữu ruộng đất ở Nhật Bản 

thời Edo vẫn thuần túy là sở hữu theo kiểu phong kiến. Nông dân vẫn là người lĩnh 

canh ruộng đất. Các lãnh chúa vẫn có quyền hạn lớn đối với ruộng đất của mình; bên 

cạnh đó, Mạc phủ đã dần thiết lập được vai trò của mình trong quản lý đất đai. Nhưng 

                                                 
11 Chính sách của Mạc phủ trước là muốn cột chặt người nông dân trên mảnh đất của họ, không cho họ đi nơi 

khác. Luật pháp của Tokugawa ban đầu không có gì khắc nghiệt, chẳng những thế họ còn bảo vệ người nông 

dân khỏi sự áp bức của lãnh chúa. Một đạo luật của chính quyền Edo năm 1603 cho phép người nông dân có thể 

rời bỏ ruộng đất của mình đang cày cấy đi nơi khác, nếu như bị đối xử tàn tệ với điều kiện là trước khi dời đi 

phải trang trải xong mọi khoản thuế còn nợ. Đạo luật này cũng quy định việc nghiêm cấm dùng bạo lực chống 

lại nông dân [57]. Một đạo luật tương tự năm 1643 cũng quy định: “Nếu như những người quản lý đất đai hoặc 

đại diện của họ xử sự không đúng và không thể chịu được, người nông dân có thể ra đi sau khi thanh toán hết 

các khoản thuế má cũ. Họ có thể sang cư trú ở làng bên cạnh mơi mà họ cảm thấy dễ chịu hơn”. Tuy nhiên, 

không phải tất cả những người bỏ trốn khỏi làng đều do áp bức bóc lột mà nhiều người bỏ ra thành phố để dễ 

kiếm sống hơn nên về sau Mạc phủ đã siết chặt hơn các chính sách này. 
12  Tầng lớp này ở Nhật Bản bao gồm phú nông và các nhà buôn cho vay lãi. 
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càng về cuối thời Mạc phủ Tokugawa, sở hữu với ruộng đất càng có nhiều thay đổi, 

điển hình nhất là sự nổi lên của nhiều phú thương giàu có, tiến hành bao mua, cầm cố 

với số lượng lớn đất đai của những người không có khả năng canh tác hoặc thất bát 

mùa màng để đầu tư, phát triển sản xuất theo các phương thức mới như chuyên canh 

hóa, thuê nhân công… để có năng suất cao hơn. 

3.1.2. Những chuyển biến trong nông nghiệp 

3.1.2.1. Những cải tiến trong canh tác nông nghiệp 

Một điều cần phải khẳng định rằng, chính sách khai hoang ruộng đất là một 

trong những động lực quan trọng góp phần làm tăng năng suất, thu nhập trong nông 

nghiệp ở nông thôn suốt thời kỳ đầu Tokugawa. Cùng với việc gia tăng diện tích đất 

canh tác, muốn nâng cao năng suất lao động còn cần đến những tiến bộ kỹ thuật 

trong nông cụ và phân bón. 

Nông cụ thời Tokugawa được ghi chép lại trong nhiều tác phẩm như Rono 

yawa (Lão nông dạ thoại) của Nakadai Yoshimasa; Nogu benriron (Nông cụ tiện lợi) 

của nhà nông học Okura Nagatsune; Seiryoki (Thanh Lương ký) được xem là cuốn 

nông thư (sách dạy nghề nông) tối cổ ở Nhật; sang cuối thế kỷ XVII có Nogyo 

Zensho (Nông nghiệp toàn thư) của Miyazaki Yasusada; Koeki Kukusanko (Quảng 

ích quốc ản khảo - Bàn về những nông sản đem đến lợi ích cho nước nhà) của Okura 

Nagatsune đã trình bày các phương pháp trồng tỉa 60 loại hoa màu, ngũ cốc… Những 

tài liệu này là những tri thức hữu dụng cho nhà nông. Và nó chứng minh rằng, kỹ 

thuật canh tác có ảnh hưởng tối quan trọng đến sản xuất nông nghiệp và sự phồn 

thịnh của quốc gia. Dựa trên các tác phẩm này, có thể thấy, nông nghiệp thời kỳ 

Tokugawa vẫn chủ yếu theo mô hình gia đình. Do vậy, quá trình canh tác chủ yếu 

diễn ra trên một diện tích nhỏ với số nhân công hạn chế, việc sử dụng sức kéo của bò 

và ngựa trên quy mô rộng còn hạn chế. Cách thức để tăng năng suất nông nghiệp, 

phần lớn nhờ vào việc cải tiến nông cụ. Cày, cuốc là các vật dụng phổ biến trong canh 

tác đã có từ trước thời Tokugawa, đến thời kỳ này nông dân còn chế tạo ra các loại 

cuốc lưỡi dài (Bicchuguwa) để việc vun xới đất có hiệu quả cao hơn, nhanh hơn. Loại 

cuốc này có 3 hoặc 4 ngạnh, được nông dân dùng trong giai đoạn đầu chuẩn bị đất vì 

nó có tác dụng như những chiếc răng cưa giúp cày xới đất sâu hơn. Ngoài ra, còn có 

liềm, lưỡi liềm hình cầu được sử dụng phổ biến để dọn cỏ, chặt cây, tỉa cành, gặt lúa. 

Trong nông nghiệp Nhật Bản, cây trồng chủ yếu là lúa nước nên việc đảm 

bảo nguồn nước tưới tiêu là yêu cầu thường xuyên đối với người canh tác. Hệ thống 
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thủy nông thời Tokugawa không ngừng được hoàn thiện để cải tạo các vùng đất ít 

giá trị. Song song với việc mở rộng diện tích, nhiều công trình thủy lợi được mở 

rộng và nâng cấp, ở một số vùng đã có những chuyên gia về thủy lợi. Nhiều làng xã 

cũng có hệ thống thủy lợi riêng của mình như đào kênh mương, các ao hồ chứa 

nước để cung cấp nước cho việc cày cấy. Theo thống kê, trong tổng số 118 công 

trình thủy lợi được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1781-1867 thì có đến 

81 công trình được xây dựng trong những năm 1596-1867, gần tương ứng với thời 

kỳ Tokugawa [82; tr.25]. Từ thời Sengoku (Chiến Quốc) bước qua thời Tokugawa, 

kỹ thuật khơi thông dòng nước (trị thủy) áp dụng vào việc khai thác các mỏ khoáng 

sản đã được chuyển qua áp dụng để bảo đảm việc tưới tiêu trong nông nghiệp. Do đó 

người ta đã có thể biến vùng đồng bằng hoặc vùng ven biển thành những dãi đất đại 

qui mô dùng cho canh tác. Nếu nói về kỹ thuật trị thủy, từ thời Sengoku lãnh chúa 

Takeda Shingen đã xây dựng đê Shingen để phòng lũ. Nhờ vậy mà diện tích đất nông 

nghiệp trên toàn quốc đã tăng thêm rất nhiều. Vào đầu thời Tokugawa, tính ra chỉ có 

164 vạn chobu đất canh tác, đến đầu thế kỷ XVIII (tức khoảng 100 năm sau), con số 

đó đã lên đến 297 vạn chobu [80; tr.311]. Tiêu biểu trong số này là công trình trị thủy 

cho các vùng phụ lưu của sông Fujiwara, cải tạo lòng sông Yamato hay công trình thay 

đổi dòng chảy của sông Tonegawa… Những công trình này được xây dựng chủ yếu để 

dẫn nước vào vùng đất khô cằn, cải tạo vùng đầm lầy hoặc đất chua mặn thành đất 

trồng trọt. Đến cuối thời Tokugawa, do sự du nhập các thành tựu văn minh phương 

Tây, máy bơm nước của Hà Lan đã được sử dụng trong tưới tiêu. Song hình thức chủ 

yếu để dẫn nước từ kênh ngòi vào ruộng vẫn là việc sử dụng các Fumiguruma - tức là 

các guồng đạp nước được làm bằng gỗ mà ngày nay ở nhiều nước trong khu vực châu 

Á các dân tộc thiểu số ở miền núi vẫn còn sử dụng. 

Khi thu hoạch lúa, nông dân đã biết sử dụng loại công cụ hình bàn răng lược 

(Senbakoki) để tuốt lúa thay vì đập lúa theo kiểu của nhiều nước châu Á khác như Việt 

Nam, Lào… đương thời vẫn làm. Senbakori được làm từ khoảng 1000 răng tre, được 

đóng chặt trên một khối gỗ. Công cụ này được cải tiến “đũa đập lúa” khi chỉ dùng 2 

thanh tre, kẹp lúa và đập. Nếu như trước đây một diện tích lúa có sản lượng trung bình 

19 koku thì phải cần đến 111 ngày công lao động để đập bằng tay thì loại công cụ mới 

này mang lại hiệu quả gấp 10 lần so với “đũa đập”. Công cụ này được áp dụng rộng rãi 

ở Nhật Bản và đến năm 1720 thì răng tre được thay thế bằng răng sắt đã làm cho việc 

thu hoạch lúa diễn ra dễ dàng hơn gấp bội [99; tr.513-514]. Để tách vỏ trấu lấy gạo, 
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người ta giã và dùng sàng để sẩy lấy thóc… Các hình thức này được sử dụng phổ biến 

trong nông nghiệp Nhật Bản thời Tokugawa. Như vậy, thời Tokugawa đã tồn tại nhiều 

phương pháp canh tác và thu hoạch phù hợp với từng loại địa hình, nông sản ở mỗi địa 

phương và luôn luôn được cải tiến. 

Về phân bón sử dụng trong nông nghiệp bao gồm các loại chủ yếu như: 

karishiki (cát phu) là một loại phân xanh được tạo ra bằng cách cắt các loại lá, sau 

đó ủ rồi phủ lên trên mặt ruộng. Bên cạnh đó, ở các vùng gần xung quanh đô thị, 

người nông dân còn sử dụng Shimogoe (phân bắc), được người dân đem các loại 

nông sản làm ra thành thị để đổi lấy thứ phân bón này về gieo trên các thửa ruộng. 

Ngoài ra, còn có phân của các loại gia súc, gia cầm, chủ yếu là phân ngựa và các 

loại phân bón khác được làm từ các loại bã thực vật như vừng, lạc, đậu nành, hay 

các loại nước gạo và hèm rượu… được gọi chung là kimpi (phân bón tốn tiền). Đây 

là loại phân bón được sản xuất ra để bán và người nông dân phải bỏ tiền ra để mua 

[80; tr.311-312], ngày càng được dùng phổ biến.  

Bên cạnh đó, xác cá mòi khô (hoshika) cũng là một loại phân bón được sử 

dụng rộng rãi ở vùng Kujukuri (Boso, Chiba), một bãi biển dài ở Azusa (Chiba ngày 

nay), việc đánh cá mòi bằng lưới rà kéo trên mặt đất vô cùng phát triển. Phương tiện 

này là một loại lưới giăng ra rất rộng hai bên tả hữu, phần ở giữa hình vòng cung để 

cho cá dễ chui lọt. Nếu ngư dân nắm đầu dây hai bên mà rà kéo thì sẽ vây lại và tóm 

được cá. Xác cá mòi khô là một loại phân bón không thể thiếu được cho người trồng 

cây bông vải. Ở vùng Kyoto và các khu vực phụ cận, nhà nông rất ưa chuộng loại 

phân bón làm từ  xác cá mòi và sau đó, nó đã phổ biến ra khắp nơi [80; tr.314]. Việc 

sử dụng phân bón bằng cá đã mang lại kết quả tốt hơn so với phân bắc, phân xanh và 

đất bùn trước kia, nay được sử dụng rộng rãi trong thời Tokugawa. Loại phân bón này 

được đưa từ bên ngoài vào bán trong các làng và người nông dân dùng tiền để mua. Do 

phải đầu tư vốn để khai hoang đất đai, đầu tư vốn để canh tác, đầu tư để có những loại 

giống tốt hơn, thâm canh hiệu quả hơn nên người nông dân rất quan tâm đến việc bán 

các sản phẩm của mình ra ngoài thị trường để có thêm tiền đầu tư cho canh tác.  

Ngoài các loại cây lương thực chính, nông dân còn trồng kê, lúa mì, đậu 

tương… và một số loại cây nhập khẩu như khoai lang, khoai tây, mía, lạc, ngô Ấn Độ, 

đậu Pháp, bí ngô… Tướng quân Yoshimune đã khuyến khích dân chúng trồng những 

loại cây có giá trị như khoai lang, mía, cây hoàng lô để dùng làm thuốc nhuộm vàng, 

một số giống nhân sâm Triều Tiên cũng được trồng để tránh việc nhập khẩu quá lớn 

mặt hàng này. Ông cũng khuyến khích những ngành học có tính ứng dụng thực tiễn 
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trong đời sống nông nghiệp và các lãnh vực sản xuất mới. Ông cũng nương tay trong 

việc kiểm soát các sách vở Tây phương được dịch ra Hán văn nhập từ nước ngoài vào. 

Nói về thực học hay ngành học có ích lợi thực tiễn, phải nhắc đến hai nhân vật: Aoki 

Konyo (1698-1769) và Noro Genjo (1693-1761). Người đầu tiên trồng khoai - một 

món thực phẩm thích hợp cho những năm lúa gạo mất mùa và nguy cơ đói kém xảy ra 

- chính là Aoki, người được mệnh danh là “Ông thầy khoai lang” (Kansho Sensei). Còn 

Noro đã phân chia và chỉnh lý 3.590 thứ cây thuốc trong sách vở Trung Quốc và phân 

làm 26 loại. Noro được lệnh của Yoshimune nghiên cứu dược học Hà Lan và đã để lại 

tác phẩm "Dược thảo Hà Lan giải thích bằng tiếng Nhật". Ngoài ra, vì nhu cầu nhân 

sâm Triều Tiên nhập khẩu để làm thuốc rất lớn nên vào thời ấy, người Nhật đã cho 

trồng ở Nikko để giảm bớt kim ngạch nhập khẩu trong mậu dịch [80; tr.330]. 

3.1.2.2. Tác động của việc mở rộng diện tích đất canh tác 

Coi nông nghiệp là hoạt động kinh tế trung tâm cho nên Mạc phủ vẫn luôn 

xem việc mở rộng diện tích canh tác là điều tối quan trọng. Do đẩy mạnh các chính 

sách hạn chế đất bỏ hoang và khai khẩn mà diện tích đất trồng trọt không ngừng được 

mở rộng. Nhiều diện tích trước đây là nơi sơn dã hoang vu chỉ để khai thác củi hay 

cây lá mục làm phân bón, những vùng đầm lầy hoặc khô cằn nay được cải tạo thành 

đất canh tác. Song hành với hoạt động khai hoang ruộng đất là việc kiện toàn và mở 

rộng hệ thống tưới tiêu với các công trình thủ lợi mới được xây dựng trên những địa 

hình xa hơn, khó canh tác hơn. Trên cơ sở kết hợp với phân bón, giống cây trồng mới 

đã đưa đến việc hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn không chỉ trồng lúa mà 

còn có các trang trại rộng lớn trồng bông, dâu tằm và các giống cây công nghiệp 

khác. Việc mở rộng diện tích đất canh tác cũng tạo hứng thú cho người dân trong quá 

trình canh tác với chính sách thuế khóa ưu đãi ở những vùng đất mới khai phá. Nhiều 

thửa ruộng màu mỡ nhờ đất mới đã là động lực để gia tăng năng suất cây trồng, nhờ 

đó thu nhập của người nông dân ngày một cải thiện. Quá trình khai hoang ruộng đất ở 

những giai đoạn sau đã thiết lập nên mối liên hệ giữa nông thôn và thành thị, giữa chủ 

đầu tư là các thương nhân ở thành phố với Mạc phủ, lãnh chúa và người dân… Khai 

hoang không còn là việc của lãnh chúa và nhà nước mà đã thực sự thu hút cả những 

người hoạt động phi nông nghiệp, bước đầu dẫn đến sự phân hóa về mặt sở hữu với 

loại tư liệu sản xuất quan trọng bậc nhất thời phong kiến. Và hơn hết, đúng như ý đồ 

của Mạc phủ, đất đai mở rộng nhờ vậy nguồn thuế từ nông nghiệp được nhân lên, 

công cuộc chấn hưng tài chính được đảm bảo trong những thời điểm nhất định. 
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Biểu đồ 3.2. Đo lường năng suất nông nghiệp (1600-1872) 

 

Chú giải: Đường màu xanh dương: diện tích đất canh tác/người; Đường màu đỏ: 

sản lượng bình quân/người; Đường màu xanh lá: sản lượng bình quân/đơn vị đất đai 

Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/ 

Việc mở rộng đất đai được biểu hiện qua hai giai đoạn: từ thế kỷ XVI đến 

cuối thế kỷ XVII đánh dấu sự  gia tăng nhanh chóng diện tích nhờ chính sách khai 

hoang; từ đầu thế kỷ XVIII diện tích đất canh tác dần đi vào ổn định. Bên cạnh 

những tác động tích cực, sự tăng trưởng nhanh của đất nông nghiệp trong giai đoạn 

trước cũng mang lại một số tác động tiêu cực, bao gồm thiếu lao động, phá rừng và 

thường xuyên xảy ra lũ lụt. Từ nửa cuối thế kỷ XVIII trở đi, nông nghiệp Nhật Bản 

đã nhấn mạnh việc thâm canh với đầu vào lao động và kỹ thuật lớn hơn là việc mở 

rộng diện tích đất canh tác. Vì vậy, trong khi diện tích canh tác và dân số đã tương 

đối ổn định, nhưng sản lượng lúa vẫn tiếp tục tăng do năng suất tăng lên. 

Sự gia tăng diện tích đất canh tác và các biện pháp khuyến nông đã đưa đến 

sự gia tăng của sản lượng. Nếu như năm 1600, tổng sản lượng lương thực cả nước 

mới đạt 19,7 triệu koku thì đến năm 1720 đã tăng lên gấp đôi và đến cuối thời kỳ 

Tokugawa đã tăng lên 48,6 triệu koku [79; tr.45]. Căn cứ vào biểu đồ trên, ta thấy 

mặc dù diện tích đất canh tác/người (đường màu xanh) có xu hướng giảm dần và 

bão hòa từ năm 1700 cho đến cuối thời kỳ song sản lượng nông nghiệp bình 

quân/người tăng mạnh trong những năm đầu thế kỷ XVII, ngay sau nội chiến, sau 

đó giảm vào những năm 1720-1730 và tăng trưởng mạnh trở lại từ năm 1730 trở đi 
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(dù không cao bằng những thập niên đầu thế kỷ XVII). Nhìn tổng thể, các chỉ số đo 

lường năng suất nông nghiệp Nhật Bản thời Tokugawa đều tăng trưởng nhanh trong 

các năm sau khi kết thúc nội chiến, sau đó giảm và tăng chậm đều từ thập niên 

1755-1850. Từ sau khi mở cửa trở lại vào năm 1854, các chỉ số lại tăng trưởng 

nhanh trở lại nhưng không ổn định. 

Chính sách khai hoang ruộng đất là một trong những động lực quan trọng 

góp phần mở mang diện tích đất canh tác, từ đó làm tăng năng suất, thu nhập trong 

nông nghiệp ở nông thôn trong giai đoạn đầu của thời kỳ Tokugawa. Đồng thời, 

công cuộc khẩn hoang ruộng đất được đánh giá là giúp Mạc phủ chấn chỉnh tài 

chính sau công cuộc cải cách chính trị và kinh tế (1716-1736). Song nó cũng làm 

nảy sinh nhiều hiện tượng mới trong nông nghiệp. Thứ nhất, nó sản sinh ra lớp 

thương nhân kiêm chủ ruộng ở nông thôn. Thứ hai, việc khai khẩn mở rộng, ồ ạt, 

phần nào đã tạo nên sự hỗn loạn trong dân chúng ở nông thôn. Như đã trình bày ở 

trên những vùng đất được khai khẩn, trước đó vốn là nơi lấy củi, ủ phân của một số 

nông dân, thì nay thành sở hữu của người khác. Điều này gây nên bất bình của một 

số nông dân với chủ đất mới. Có thêm đất, đồng nghĩa với việc người nông dân phải 

canh tác thêm, bên cạnh số ruộng đất canh tác đã có trước đó. Kiểm địa quy định, 

ruộng đất khai hoang được miễn tô thuế từ 3 đến 5 năm, là khoảng thời gian mới bắt 

đầu canh tác, chưa có thu hoạch hoa màu. Mặc dù có chính sách ưu đãi của nhà 

nước nhưng trong giai đoạn đầu (1603-1652) có rất ít người dân khai khẩn vì họ cho 

rằng, thay vì khai khẩn chỉ cần thâm canh để nâng cao năng suất trên những thửa 

ruộng hiện có. Khi thấy được nhiều lợi ích từ việc khai hoang, nhiều người mới bắt 

đầu tham gia vào công cuộc này, trong đó có cả các thương nhân từ phố thị, là đối 

tượng chính trong công cuộc khẩn hoang giai đoạn cuối thời Tokugawa. Thứ ba, 

bên cạnh các chính sách ngăn chặn quyền lực của lãnh chúa về chính trị, thì chính 

sách này đã hạn chế sức mạnh về kinh tế và quân sự của các lãnh địa. Trang viên và 

các lãnh chúa sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Mạc phủ. 

3.1.2.3. Đa dạng hóa cây trồng, chất lượng sản phẩm và hoạt động sản xuất nông nghiệp 

Bên cạnh cấy trồng chủ đạo là lúa và các cây lương thực khác, các giống cây 

công nghiệp như dâu, gai, bông vải, hoa cải dầu, cây gió, rau và thuốc lá... ngày càng 

được đẩy mạnh trong canh tác. Mặc dù bị Mạc phủ Tokugawa cấm đem bán ngoài thị 

trường nhưng nhiều lãnh chúa vẫn cho sản xuất với số lượng hạn chế để phục vụ cho 

nhu cầu trong nước. Mạc phủ coi đó là những loại cây không có giá trị thực dụng, nếu 

trồng những loại cây đó sẽ ảnh hưởng tới năng suất và sản lượng của cây lúa và các 
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giống cây lương thực khác. Những cây đó chỉ được phục vụ cho việc xuất khẩu và là 

nguyên liệu của các ngành công nghiệp ở nước ngoài nên phần lớn bị hạn chế. Thế 

nhưng trên thực tế, con số nhà nông sản xuất các giống cây này và bán qua bán lại để 

kiếm tiền sinh lợi càng ngày càng đông đảo. Các nước phương Tây đang dần biến 

Nhật Bản thành nguồn nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp phát triển của họ. Việc 

trồng các giống cây công nghiệp là một hoạt động sản xuất mới, mang lại nhiều lợi 

nhuận cho nông dân nên các giống cây mới này được trồng ngày một phổ biến. Có 

thể nói, sự phát triển của việc trồng các cây công nghiệp này đã góp phần tác động 

tích cực đến ngành chế biến nông sản trong giai đoạn này. Sản vật do canh tác mà ra 

tiêu biểu nhất là tứ mộc tam thảo, tức là bốn thứ cây và ba loại cỏ. Tứ mộc gồm các 

thứ cây như sơn, trà, gió, dâu, còn tam thảo là (tơ) gai, hoa đỏ (một loại cây thân cỏ 

cho dầu hay cho màu đỏ để nhuộm) và cây chàm (cho màu xanh chàm trong công 

nghệ nhuộm). Những cây trồng này trở thành nhân tố quan trọng không thể thiếu 

trong sự phát triển của ngành dệt và trong việc sản xuất các nguyên liệu chế biến thức 

ăn… Có thể thấy, đối với các loại cây công nghiệp mới, ban đầu bản thân Mạc phủ 

cũng như các lãnh chúa không mặn mà nhưng khi nhìn thấy được giá trị kinh tế của 

chúng thì diện tích và quy mô ngày càng được mở rộng. 

Diện tích trồng cây công nghiệp được mở rộng (dâu, bông, chè, thuốc lá), 

sản xuất tơ tằm vào đầu thế kỷ XVIII tăng gấp đôi so với đầu thế kỷ XVII; trong đó 

loại cây được trồng nhiều nhất là bông. Diện tích trồng bông và các cây công nghiệp 

khác đến nửa đầu thế kỷ XIX đã vượt quá diện tích trồng lúa. Những vựa bông trở 

thành nơi cung ứng nguyên liệu cho ngành dệt - một trong những ngành thủ công phát 

triển mạnh nhất thời Tokugawa. Ví dụ, trường hợp của Kawachi vào năm 1705 có gần 

41% diện tích đất trồng lúa được chuyển sang trồng bông; đến năm 1747, con số này 

đã tăng lên 50%. Nhờ việc thâm canh trồng các loại cây công nghiệp mà nguồn thu 

nhập của nông dân được cải thiện nhiều. Nghiên cứu trường hợp của huyện Otori thuộc 

han Izumi, vào năm 1594, thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình là 69 koku đến năm 

1647 tăng lên 165 koku và đến 1666 là 190 koku [99; tr.511-512]. 

Sự phân công lao động dựa trên điều kiện tự nhiên ở mỗi khu vực kết hợp với 

tầm nhìn của các lãnh chúa, thương nhân làm cho mỗi địa phương có thêm lợi thế đảm 

bảo kinh doanh của mình. Theo đó, tùy theo khí hậu, thổ nhưỡng trong vùng mà lãnh 

chúa cho phép trồng những loại cây có ích cho cuộc sống và có lợi về mặt giá cả thị 

trường. Ví dụ như vùng Dewa Murayama (Đông Bắc Mogami) sản xuất loại hoa đỏ để 

nhuộm màu, hai vùng Suruga (Shizuoka) và Yamashiro Uji (gần Kyoto) thì chuyên 
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trồng trà, Higo (nay là Kumamoto) sản xuất cói lác dùng làm chiếu, Awa (thuộc 

Tokushima) có lá cây chàm cũng được dùng trong công nghệ nhuộm, Satsuma 

(Ryukyu) sản xuất đường đen (đường mía), Echizen (trung bộ Fukui) chuyên làm giấy 

viết thư cổ truyền từ bột cây gió, vùng Kai trồng nhiều nho, vùng Kii nổi tiếng về các 

loại cam [80; tr.314]. Mỗi sản phẩm đều được từng địa phương khai thác và chế biến 

thành những đặc sản riêng biệt mà không nơi nào có. Nhờ vậy, nông nghiệp Nhật Bản 

đã hình thành các khu chuyên canh và đặc sản địa phương để tạo ra khối lượng hàng 

hóa phong phú và là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các công trường thủ công. 

Riêng loại cây chủ đạo là lúa nước cũng đã có khoảng 100 giống, người dân 

đã có điều kiện để lựa chọn các giống lúa ngắn ngày, cho năng suất cao và chủ động 

hơn trong quan sát thời tiết và chăm bón các giống cây trồng thích hợp. Việc đưa 

các loại giống lúa mới vào canh tác đã làm thay đổi chu kỳ sản xuất, rút ngắn thời 

vụ. Do chủng loại giống phong phú nên nông dân có thể lựa chọn những giống lúa 

cho năng suất cao, thích hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương mình. Thóc 

giống cũng được cải tạo và việc Nhật Bản nhập về một số loại giống mới đã giúp 

cho nông dân nhiều nơi gieo cấy được hai vụ lúa trong năm [14; tr.208, 206]. 

Bảng 3.2. Số liệu sản xuất bông ở Koga, thuộc han Harima (gần Kobe ngày nay) 

Đơn vị: % 

Năm Đất có hệ thống tưới tiêu Đất đai khô hạn Đất mới khai phá Tổng 

1801 0.4 13.7 28.5 8.2 

1807 0.6 15.1 25.2 8.2 

1813 3.0 41.5 36.9 17.3 

1822 4.3 38.6 36.8 17.4 

1832 0.5 34.5 34.8 13.4 

1842 2.2 38.6 36.9 16.2 

1847 1.5 35.2 35.2 14.5 

Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/ 

Dựa vào các số liệu trên đây, các loại đất đều có thể sử dụng để trồng bông thay 

vì trồng lúa. Trên thực tế, giá trị, năng suất và lợi nhuận của việc trồng bông và các loại 

cây công nghiệp ngày càng trở nên hấp dẫn với người nông dân Nhật Bản. Trồng bông 

sinh lợi hơn trồng lúa. Đất trồng bông còn có thể xen canh, gối vụ với các loại cây ngũ 
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cốc, thuốc lá và chè. Ở một số vùng như: Setsu, Kawachi, Izumi, Yamato, bông là nông 

sản chính, được sản xuất rất nhiều, có khoảng 1/5 đất đai được tưới tiêu được trồng 

bông trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XVIII [65; tr.201]. Thời kỳ Tokugawa, 

cây bông đã được canh tác trên nhiều loại đất khác nhau: từ đất có hệ thống tưới tiêu, 

đến đất khô hạn hay đất mới khai phá; điều đó chứng tỏ, kỹ thuật canh tác được nâng 

cao nên loại giống cây nhiệt đới này được trồng trên các loại đất khác nhau. Nó không 

chỉ chứng minh mức độ và hiệu quả của trồng bông so với trồng lúa mà còn cho thấy 

kỹ thuật nông nghiệp của Nhật Bản đã có bước tiến đáng kể. 

Bên cạnh trồng trọt, Mạc phủ cũng rất quan tâm đến ngành chăn nuôi. Với mục 

tiêu phục vụ cho quân sự và tăng cường sức kéo cho nông nghiệp, nhiều lãnh chúa còn 

đầu tư cho chăn nuôi, phát triển đàn gia súc. Trong thời gian từ năm 1716-1736 dưới 

chính quyền Yoshimune đã trực tiếp quản lý và nuôi ngựa ở Shimada (Shizuoka, 

Honshu) và Awa (Shikoku). Các giống ngựa tốt nhất của Nhật Bản đã được nuôi trên 

những cánh đồng cỏ của khu vực rộng lớn này [14; tr.209]. 

Về đa dạng hóa trong sản xuất nông nghiệp, trong thời Tokugawa người nông 

dân đã trở thành người lao động kiêm nghiệp, tức là vừa làm nông vừa kết hợp sản xuất 

hàng thủ công hay làm đầu mối buôn bán cung cấp hàng hóa cho thành thị. Do có thu 

nhập cao, một bộ phận nông dân đã chuyển hẳn sang buôn bán chuyên nghiệp. Hoạt 

động của họ đã phục vụ đắc lực cho nhu cầu sản xuất và đời sống nông thôn, đồng thời 

gắn kết kinh tế nông thôn với mạng lưới thị trường chung, góp phần tạo ra các sản 

phẩm hàng hóa cho đất nước, đem lại sức sống mới cho nền kinh tế nông nghiệp. Nông 

nghiệp được coi là ngành kinh tế căn bản nhưng thời kỳ này những chuyển biến trong 

nông nghiệp luôn có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển của các ngành thủ công 

nghiệp và thương nghiệp. Và, ngược lại, có thể thấy sự tăng trưởng của nhiều ngành 

kinh tế thời Tokugawa một phần dựa vào sức mua của thị trường nội địa với khoảng 

80% dân số là nông dân. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp mang tính chất thương 

mại đã tạo ra một chu trình mới cho sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương 

nghiệp. Đến cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, nông nghiệp Nhật Bản đang đứng 

trước một cuộc chuyển mình lớn. Ở nhiều nơi, việc kiêm nghiệp của nông dân, mối 

liên hệ giữa các thành phần kinh tế, giữa các làng nông sản với các công xưởng thủ 

công không ngừng được mở rộng. Một mạng lưới liên kết kinh tế trong nông thôn đã 

được thiết lập để từ đó hình thành nên môi trường kinh tế vùng và quan hệ vừa tương 

hỗ, vừa phụ thuộc giữa các vùng kinh tế trong một thị trường chung trên cả nước. Nông 

nghiệp thời Tokugawa còn có hiện tượng người nông dân đem các nông sản như dâu, 
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gai, bông vải, hoa cải dầu, cây gió, rau, thuốc lá… làm vật phẩm buôn qua bán lại để 

sinh lời; đặc biệt là các loại tứ mộc (sơn, trà, gió, dâu) và tam thảo (tơ gai, hoa đỏ, cây 

chàm) là những loại cây quý phục vụ cho kỹ nghệ dệt và nhuộm. 

3.2. Trên lĩnh vực thủ công nghiệp - công nghiệp 

Do nhu cầu cung cấp sản phẩm cho thương nghiệp trong và ngoài nước, Mạc 

phủ rất chú trọng công nghiệp khai khoáng và sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, đáp 

ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng trong thời bình. Thủ công nghiệp được tách ra từ 

nông nghiệp và vốn là ngành không được coi trọng. Tuy nhiên, thời Tokugawa nhiều 

thợ thủ công có kiến thức và tay nghề giỏi lại rất được kính trọng, đặc biệt là những 

bậc thợ phục vụ cho đẳng cấp trên. Những người sản xuất áo giáp, gươm, kiếm được 

đối xử đặc biệt, được trả lương cao, được có nơi ở tử tế, được Mạc phủ và lãnh chúa 

dành nhiều ưu đãi. Chẳng hạn, một thợ mộc giỏi ở Kyoto năm 1698 tên là Nakai 

Mondo được hưởng lương 500 koku và được phép mang kiếm như samurai. Những 

quyền lợi và sự đối đãi tương tự cũng được áp dụng đối với các loại thợ giỏi khác như 

thợ kim hoàn làm nghề tinh lọc, chế biến vàng, bạc, các nghệ nhân gốm sứ, thợ dệt, 

thợ may, nhất là những người được giao việc may trang phục cho Tướng quân và giới 

quý tộc. Thợ thủ công có nhiều loại, gồm những thợ phục vụ đẳng cấp trên, những 

thợ sống ở các thành phố, thị trấn pháo đài, làm việc cho các lãnh chúa và những thợ 

làm công nhật. Các thợ thủ công thường lập thành các phường hội để cùng nhau bảo 

vệ quyền lợi. Mỗi nghề thường có một phường hội riêng, có chế độ học nghề khá chặt 

chẽ và hiệu quả [65; tr.58]. 

Trong khi sản lượng nông nghiệp gia tăng nhờ mở rộng diện tích và cải tiến 

kỹ thuật canh tác thì các xưởng sản xuất đồ thủ công lại tìm kiếm được những thị 

trường mới để buôn bán các tư liệu tiêu dùng và kiếm được nhiều lợi nhuận. Các 

mặt hàng thủ công đã trở thành một phần không thể thiếu trong trao đổi thương 

mại. Máy móc chưa có nhiều, chủ yếu vẫn dựa trên phương pháp thủ công. Các 

sản phẩm thủ công không chỉ được tiêu thụ trong phạm vi nhỏ hẹp như trước đây 

mà còn được vận chuyển đến nhiều địa bàn khác nhau, đáp ứng nhu cầu của các 

quần chúng nhân dân, đặc biệt là thị dân có đời sống ngày một cao. Gốm sứ và dệt 

là 2 ngành được ra đời từ sớm, ngày càng có giá trị về măt thẩm mỹ và giá trị kinh 

tế. Trong khi đó, khai mỏ, đóng tàu lại thể hiện những bước tiến mới về kỹ thuật 

khai thác và chế tác. Ngành chế tạo vũ khí chững lại so với các thời kỳ trước do 

điều kiện hòa bình suốt hơn 200 năm. 
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3.2.1. Gốm sứ 

Đây là thời kỳ đánh dấu sự chuyển biến hết sức sâu rộng về kỹ thuật, chất lượng 

cũng như hình thức tiêu thụ sản phẩm của ngành thủ công có giá trị này. Các kỹ thuật 

làm gốm mới được du nhập từ Triều Tiên, Trung Quốc và phương Tây đã nhanh chóng 

phát triển. Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các phong cách bên ngoài, những thợ gốm 

Tokugawa đã sáng tạo nên các dòng gốm mới hết sức đa dạng và chất lượng như 

Kakiemon, Imari, Kutani và Nabeshima. Ngoài các chủng loại gốm đã có từ các thời 

kỳ trước như gốm vàng, gốm nâu, gốm men xanh hay men tro… gốm men đỏ, gốm 

men nhiều màu… cũng trở nên phổ biến. Hơn thế nữa, các sản phẩm gốm sứ thời kỳ 

này không chỉ sản xuất để phục vụ cho đẳng cấp quý tộc hay trao đổi trên phạm vi hẹp 

mà nó còn trở thành mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng của thương nhân nước ngoài. 

Đặc biệt, các sản phẩm gốm có tính ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày đã được sản 

xuất nhiều hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của tầng lớp thị dân, đặc biệt là trong 

nghệ thuật trà đạo. Gốm không chỉ là một ngành sản xuất kinh tế đơn thuần mà còn thể 

hiện nhiều nét đẹp văn hóa của người dân Nhật Bản bấy giờ. 

Theo các nguồn sử liệu, kỹ nghệ làm gốm sứ có men ở Nhật Bản là do một 

người Triều Tiên tên là Li Sampei khởi dựng. Người này là tù binh trong cuộc chiến 

tranh của Nhật - Triều (1592-1598), được Hideyoshi đưa về vùng Arita. Tại đây, Li 

Sampei đã tìm ra nguồn đất sét trắng ở miền tây Arita và thử nghiệm thành công 

việc chế tác gốm sứ từ nguồn đất sét này vào năm 1610. Tuy hai lần xâm lược Triều 

Tiên của Hideyoshi không thành công nhưng nó đã đem về cho Nhật Bản những thợ 

gốm tài ba, tạo ra bước ngoặt trong lịch sử gốm sứ nước này. Họ được tập họp lại ở 

khu vực Hizen thuộc Kyushu, phía tây Nhật Bản với mục đích ban đầu là hình 

thành các lò gốm phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại địa phương. Những lò gốm đầu tiên 

được xây dựng tại các khu phố Karatsu, Arita và Imari thuộc Tây Bắc Hizen. 

Những thợ gốm Triều Tiên được đưa tới các thái ấp để đào tạo những thợ gốm 

người Nhật Bản. Khi tiếp xúc với những món đồ gốm nhỏ do các nghệ nhân Triều 

Tiên làm ra, đặc biệt là các vật dụng dùng trong sinh hoạt hằng ngày, người Nhật rất 

ưa chuộng và gọi là “wabi sabi” - vẻ đẹp hoang sơ, đơn giản. Nhờ sự có mặt của 

những thợ gốm này với kĩ thuật làm gốm sứ trắng của Triều Tiên đã tạo ra một thời 

kỳ gốm sứ mới không chỉ cho khu vực Hizen mà cho cả đất nước Nhật Bản. 

Năm 1637, do sản xuất gốm sứ phát triển nhanh khiến nhiều cây rừng ở vùng 

Saga đã bị chặt phá để làm củi đốt lò. Vì thế, Nabeshima, một lãnh chúa địa phương 

đã ra lệnh đóng cửa 11 lò làm gốm, sát nhập tất cả các lò thành 13 lò chuyên làm đồ 
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sứ, tập trung ở vùng Arita. Từ đây, Nhật Bản tập trung sản xuất đồ sứ, đặc biệt là đồ 

sứ màu, mà người Nhật gọi là bằng nhiều cái tên như: Iroemono, Iroekoto hay 

Iroejiki. Đồ sứ màu của Nhật Bản từ thời Tokugawa cho ra đời và phát triển mạnh 

với bốn dòng sản phẩm chính là: Kakiemon, Imari, Kutani và Nabeshima. 

Sự phát triển mạnh mẽ về kiểu dáng, họa tiết, màu sắc… của gốm sứ Nhật Bản 

thời Tokugawa về cơ bản trải qua 2 thời kỳ chính: từ đầu thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ 

XVII và từ cuối thế kỷ XVII cho đến năm 1868. Gốm sứ của Nhật Bản là sản phẩm có 

giá trị cao không chỉ với thị trường trong nước mà còn có chỗ đứng trên thương trường 

thế giới. Trong khoảng 35 năm đầu (1600-1635) sản lượng gốm sứ tăng lên nhanh 

chóng, hầu hết là xuất khẩu ra các nước phương Tây có cả những sản phẩm đơn giản 

hay cầu kỳ, phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là thị trường cung ứng gốm sứ cho thế giới 

là Trung Quốc đang trong giai đoạn bất ổn chính trị, các thuyền buôn Trung Quốc tìm 

đến các nước lân cận để tìm kiếm nguồn hàng thay thế. Vì vậy, Nhật Bản đã nhanh 

chóng thay chân để biến cơ hội đó thành một trong những yếu tố tích cực để có thể 

tăng thêm sản lượng và năng suất. Năm 1647, gốm Hizen lần đầu được xuất cảng tại 

Nagasaki, mở đầu cho quá trình phát triển mặt hàng gốm Hizen ra nước ngoài. Sau đó, 

các thuyền buôn từ Đài Loan cũng tìm đến Nagasaki để đặt hàng ngày càng nhiều các 

sản phẩm gốm Hizen và truyền đạt kĩ thuật làm gốm mới theo mẫu mã của Trung 

Quốc. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường thế giới về dòng sản phẩm gốm vân xanh 

nổi tiếng của trấn Cảnh Đức nên các lò gốm ở Hizen bắt đầu sản xuất những loại đĩa to, 

ấm trà theo hình dạng và hoa văn vân xanh của Trung Quốc. Theo chân các thuyền 

buôn, mặt hàng gốm sứ Nhật Bản có mặt tại nhiều quốc gia ở Đông Nam Á như Thái 

Lan, Việt Nam, Campuchia, Philippines, Indonesia… Tuy chưa thể sánh với chất 

lượng của sản phẩm nổi tiếng Cảnh Đức13 song gốm sứ của Nhật Bản trong giai đoạn 

này cũng đã đáp ứng được nhu cầu thị trường khi đó [79; tr.47]. Chỉ riêng giai đoạn 

cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII đã có khoảng 2,7 triệu sản phẩm gốm sứ các loại 

được xuất khẩu. Thập niên 40 của thế kỷ XVII, gốm men nhiều màu đã phát triển và 

xuất khẩu sang châu Âu qua Công ty Đông Ấn, sau đó giữa thế kỷ XVII gốm Hizen bắt 

đầu xuất khẩu ồ ạt ra nước ngoài thay thế cho gốm Trung Quốc14 và trở thành nguồn 

hàng thủ công nghiệp xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản dưới thời Tokugawa. 

                                                 
13 Thuộc Giang Tây, Trung Quốc, nơi được mệnh danh là “thủ đô gốm sứ” với những sản phẩm gốm chất 

lượng, tinh xảo và có bề dày lịch sử 1700 năm 
14 Do chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Minh và nhà Thanh nên gốm sứ Trung Hoa bị hạn chế xuất 

khẩu ra nước ngoài. Điều này tạo cơ hội cho gốm sứ các nước khác, trong đó có Nhật Bản, Triều Tiên và 

Việt Nam, gia tăng xuất khẩu và thâm nhập mạnh mẽ vào thị trường khu vực và thế giới. 
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Trong thời gian đóng cửa, Nhật Bản không chỉ xuất khẩu gốm sứ của mình ra 

bên ngoài mà còn tiếp thu các giá trị của văn minh phương Tây trong các chế tác 

của mình. Ở góc đó văn hóa, “con đường gốm sứ” giữa Nhật Bản và châu Âu trở 

thành kênh tiếp xúc, giao thoa văn minh của thời đại bấy giờ. Và là một trong nhiều 

phương thức để Nhật Bản thực hiện mục đích tiếp cận với các giá trị của văn minh 

phương Tây. Nhờ chính sách hướng nội hiệu quả, gốm sứ Nhật Bản không những 

không đi xuống mà nó còn có bước phát triển mới qua sự độc đáo và chất lượng của 

sản phẩm. Điều kiện hòa bình làm cho nhu cầu sử dụng gốm sứ ngày càng tăng, 

chất lượng sản phẩm, theo đó, ngày càng được chú trọng. Nhiều kỹ thuật chế tác 

tiến bộ đã làm cho sản phẩm gốm thêm công phu, có giá trị. 

Thời kỳ Tokugawa, rất nhiều kỹ thuật chế tác truyền thống và hiện đại đã 

được kết hợp với nhau. Việc chế tác buộc người thợ phải làm chủ được nhiệt độ của 

gốm, kỹ thuật tăng giảm nhiệt độ xen kẽ sẽ giúp sản phẩm có màu sắc tươi chân 

thực cũng như độ bền lâu hơn. Những người thợ gốm dùng loại gỗ mềm, như gỗ 

thông để nung gốm và gỗ này sẽ chế xuất ra loại tro mềm, mịn. Loại tro sáng này sẽ 

bị gió lò hút và bám vào đồ gốm trong quá trình nung và tạo ra một loại men sáng, 

đẹp hơn. Trong một số trường hợp, ngẫu nhiên tro bay và dính vào những điểm tối 

thì sẽ tạo ra những hoa văn hấp dẫn trên bề mặt. Chúng cho kết quả mô hình giống 

như những hạt mè. Các sản phẩm của ngành này rất đa dạng phù hợp với nhu cầu sử 

dụng trong nước và nước ngoài. Cùng với sự cải tiến kỹ thuật, bước tiến bộ vượt 

bậc của gốm sứ là đã chế tạo được sản phẩm nhiều màu sắc và nước men mới đạt 

tới độ tinh xảo rực rỡ tới mức người ta nói rằng những tiêu bản đẹp nhất về màu sắc 

của gốm chỉ có thể tìm thấy gốm sứ thời Edo Nhật Bản [12; tr.10]. 

Cuối thời Tokugawa, các lò gốm thường chú trọng tới việc sản xuất những đồ 

gốm tiện dụng hơn bằng việc tận dụng ưu thế chịu nhiệt cao của đất sét vùng Iga 

(thuộc quận Mie, phía Nam Nagoya). Khả năng chịu nhiệt cao và không bị nứt vỡ khi 

thời tiết thay đổi nhiệt độ đột ngột, đã làm nảy sinh ý tưởng tạo ra các dụng cụ nấu 

bếp từ gốm, chẳng hạn như là dùng làm nồi lẩu, nồi nấu súp và các loại đĩa đựng đồ 

ăn của lẩu và đồ dùng khác nhau để làm các loại cơm...  

Có thể thấy sự phát triển của gốm sứ Nhật Bản thời kỳ Tokugawa là quá trình 

học hỏi, tiếp biến không ngừng dưới sự ảnh hưởng của các phong cách gốm sứ từ 

Triều Tiên, Trung Quốc và phương Tây. Cũng giống những khía cạnh văn hóa, lịch 

sử, khoa học, kỹ thuật khác, sau quá trình tiếp thu từ bên ngoài, các nghệ nhân gốm 

sứ Nhật Bản đã tinh lọc, tạo dựng và định hình phong cách riêng của mình; phong 
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cách Nebeshima là một minh chứng cụ thể cho điều đó. Gốm sứ không chỉ phục vụ 

cho các đẳng cấp trên trong xã hội, phục vụ cho xuất khẩu ra thị trường rộng lớn 

bên ngoài mà còn hướng nhu cầu sử dụng của đông đảo người tiêu dùng. Nó phản 

ánh một cách sinh động điều kiện kinh tế, xã hội, tinh thần trong kỷ nguyên hòa 

bình, ổn định dưới thời Tokugawa, thời kỳ người Nhật được thụ hưởng hòa bình 

suốt 200 năm theo tinh thần của “chủ nghĩa hưởng lạc”. Ở phương diện này, gốm sứ 

là minh chứng sinh động cho nhận định ấy. 

3.2.2. Ngành dệt 

Đầu thế kỉ XVII, Nhật Bản vẫn phải nhập khẩu một số loại tơ lụa từ Trung 

Quốc nhưng đến cuối thập niên 30 của thế kỷ XVII, do tác động của chính sách toả 

quốc, trước nhu cầu của thị trường trong nước, ngành sản xuất tơ lụa đã được cả 

Mạc phủ và lãnh chúa quan tâm phát triển và đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, cơ 

bản đã chủ động phần nào nhu cầu vải mặc từ các loại lụa cao cấp đến vải bông 

thường ngày. Các sản phẩm tự sản xuất trong nước này không chỉ đảm bảo những 

yêu cầu về màu sắc, thẩm mĩ, hoa văn trang trí cũng như kĩ thuật dệt mà ngày 

càng đẹp và sắc sảo hơn. Nhờ những cải tiến về công nghệ mà ngành dệt Nhật Bản 

thời kỳ Tokugawa đã tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao không chỉ đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà từ đã chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu các 

mặt hàng xuất khẩu. Chỉ tính riêng ở Osaka năm 1714, các sản phẩm dệt và quần 

áo chiếm tới 25,2%, xếp thứ hai sau dầu và sáp ong (36,4%) [127].  

Là một ngành sản xuất hàng tiêu dùng phổ biến, có vị trí quan trọng nên 

ngành dệt luôn được quan tâm cải tiến kĩ thuật nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm lớn 

và chất lượng ngày càng cao. Từ giữa thế XVIII, người ta đã phát minh ra một dụng 

cụ quay tơ là zaguri (tọa thao), giúp tăng năng suất lên gấp 5 lần so với trước đây. 

Khung dệt cũng được quan tâm cải tiến. Từ khung dệt nằm truyền thống (izaribata), 

những thợ thủ công đã cải tạo thành khung dệt đứng (takabata) [14; tr.215] không chỉ 

cải thiện điều kiện lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm mà khung dệt mới còn 

giúp tăng năng suất gấp đôi. Việc sử dụng khung dệt takabata được bắt đầu từ vùng 

Nishijin của Kyoto và từ thế kỉ XIX, nó đã được sử dụng phổ biến trong việc sản 

xuất vải vóc, tơ lụa chất lượng cao.  

Từ sau khi mở cửa vào năm 1854, các xưởng dệt tơ tằm của Nhật Bản giai 

đoạn cuối Tokugawa chủ yếu dựa theo mô hình được nhập khẩu từ Pháp do vào thời 

điểm đó Pháp là quốc gia nổi tiếng thế giới về ngành công nghiệp này. Sau nhiều cải 

tiến máy dệt, sản phẩm dệt của Nhật Bản dần tăng lên, không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu 
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trong nước mà còn đáp ứng cho xuất khẩu ra nước ngoài. Từ sau năm 1858, thực hiện 

“Hiệp ước hữu nghị, thương mại và hàng hải” với Mỹ, tơ lụa đã trở thành mặt hàng 

xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản [79, tr.45]. Nhiều chủng loại sản phẩm được chế tác 

ngày càng cầu kỳ và công phu hơn tùy theo mục đích sử dụng: loại hàng dệt cao cấp 

có gấm được thêu với chỉ vàng, loại hàng dệt bình dân, đơn giản. 

Nguồn nguyên liệu là một phần quan trọng không thể thiếu đối với các ngành 

thủ công nghiệp, đặc biệt là sản xuất tơ lụa. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, cạnh tranh về 

hàng tơ lụa; nghề trồng dâu nuôi tằm ở Nhật Bản đặc biệt phát triển. Cùng với việc cải 

tiến khung dệt, nông dân cũng cố gắng lai tạo ra nhiều giống tằm mới nhằm nâng cao 

chất lượng tơ sợi. Kỹ thuật chăm sóc tằm đã được người Nhật thực hiện rất thành công. 

Từ giờ ăn, nhiệt độ, cho đến thời kỳ lấy tơ đều được thực hiện công phu. Để tạo ra 

những loại tơ có chất lượng cao, nông dân đã cố gắng lai tạo ra nhiều giống tằm mới. 

Cho đến năm 1702, Nhật Bản chỉ có khoảng 5 giống tằm nhưng giữa thế kỷ XIX, đã có 

tới 200 loại tằm khác nhau. Điều này cho thấy sự phong phú về chủng loại cũng như 

khả năng lai tạo giống tằm của người Nhật Bản. Ngoài ra, Mạc phủ còn nhập một 

lượng tơ sống từ các quốc gia khác, mà chủ yếu là nhập từ chính quyền Đàng Ngoài 

(Việt Nam) với số lượng rất lớn trong thế kỷ XVII. Việc đảm bảo nguồn nguyên liệu 

đã tạo ra lợi thế rất lớn cho ngành dệt Nhật Bản phát triển, từng bước cạnh tranh với 

các nước trong khu vực. 

Nói đến nghề dệt thì phải kể đến Kyoto bởi đây là nơi tập trung nhiều công 

xưởng kéo sợi, nhuộm, dệt quy mô lớn nhất Nhật Bản. Trong đó, Nishijin là trung 

tâm dệt may phát triển mạnh mẽ và sản xuất hàng dệt may chất lượng cao nhất cả 

nước. Trung tâm này có khoảng 7.000 khung dệt, sử dụng vài chục ngàn thợ dệt, còn 

nếu tính cả những thợ thủ công làm trong các công đoạn kéo sợi, nhuộm thì con số 

lên đến gần 100.000 người [110; tr.98]. Nhờ vậy, Nishijin kiểm soát phần lớn thị 

trường dệt may chất lượng cao của Nhật Bản. Đây chính là nơi sản xuất ra mặt hàng 

tơ lụa nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở nhiều nơi trên thế giới dành riêng cho 

đẳng cấp có địa vị trong xã hội. 

Bên cạnh trung tâm Nishijin, ngành dệt còn phát triển khắp các vùng miền cả 

nước thu hút một lực lượng lao động đáng kể. Lấy ví dụ, năm 1843, tại làng Uda-

Otsu thuộc Izumi chỉ có 14% số hộ gia đình tham gia sản xuất nông nghiệp trong 

khi có đến 46% tham gia các ngành liên quan đến công nghiệp dệt. Tương tự, tại 

làng Okoshi, huyện Bisai thuộc miền tây Owari, năm 1845 có 31% hộ gia đình tham 

gia ngành dệt so với 20% tham gia sản xuất nông nghiệp [110; tr.89]. 
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Khi nhìn thấy được lợi ích từ thủ công nghiệp; nhiều nơi, người dân chuyển 

hẳn sang mưu sinh bằng ngành này. Trong đó, dệt là ngành được nhiều địa phương 

khuyến khích sản xuất. Điển hình như ở Choshu, mỗi hộ gia đình đều có 2 khung 

dệt và họ đều có quan hệ với thương nhân trong việc cung ứng nguyên liệu và thu 

mua sản phẩm. Nhờ đó, mỗi năm, các làng dệt của lãnh địa này có thể dệt được 

726.000 tan vải bông, trong đó có đến 500.000 tan được đưa đến Osaka - trung tâm 

buôn bán lớn nhất của Nhật Bản thời bấy giờ để tiêu thụ [27; tr.459]. 

Ở các miền quê, nhà nông lúc rảnh rang việc đồng áng cũng có thể làm một số 

nghề thủ công đa dạng. Hình thức này gọi là thủ công gia đình nông thôn, trong số đó 

các nghề dệt tơ gai, vải, lụa là có lợi thế hơn cả. Đây là công việc chủ yếu dành cho 

phụ nữ ở nông thôn [80; tr.316]. Tận dụng lợi thế này, và quan trọng hơn là sự 

khuyến khích của nhiều lãnh chúa đã làm cho ngành dệt thời Tokugawa có nhiều 

chuyển biến. Đương thời, ở Trung Quốc, Việt Nam, nhà nước tìm mọi cách để kiểm 

soát các ngành thủ công nghiệp làm mất đi khả năng sáng tạo và hứng thú lao động 

của thợ thủ công nhưng ở Nhật Bản lúc này, người dân và chính quyền đều hiểu được 

lợi thế của ngành dệt nói riêng và thủ công nghiệp nói chung, nhờ vậy đã có bước 

phát triển vượt bậc. Kỹ thuật và các loại khung dệt được cải tiến, các công đoạn trong 

quá trình tạo ra sản pẩm được chuyên môn hóa cao độ, quy mô các xưởng dệt được 

mở rộng, sự phong phú về chủng loại và khả năng lai tạo các giống tằm đã đảm bảo 

việc cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành dệt… Từ những chuyển biến quan trọng 

ấy, các sản phẩm của ngành dệt trở thành loại hàng hóa không chỉ được ưa chuộng 

trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Cùng với gốm sứ, dệt đã trở thành 

những “đại sứ thương mại” kết nối kinh tế Nhật Bản với khu vực và thế giới ngay cả 

trong thời kỳ thực hiện chính sách “tỏa quốc” và buổi đầu mở cửa. 

3.2.3. Khai mỏ và luyện kim 

Khai mỏ và luyện kim là những ngành thủ công nghiệp được Mạc phủ kiểm 

soát một cách chặt chẽ bởi nó liên quan đến nguồn quý kim của đất nước. Trong các 

thế kỉ XVI-XVII, nhiều mỏ kim loại quý được phát hiện và Nhật Bản được coi là 

một nước giàu có ở phương Đông, là “vương quốc của các đảo bạc” và nhiều kim 

loại quan trọng khác. Sau khi giành được chính quyền, Mạc phủ Tokugawa tiếp 

quản hoạt động của các mỏ lớn như mỏ vàng ở Sado, Suruga; mỏ bạc ở Izu, Ugo và 

Iwami; mỏ đồng ở Harima, Hitachi, Iwami… Ieyasu tận dụng mọi cơ hội để làm 

giàu. Ông tịch thu các mỏ vàng, bạc ở Sado, mỏ bạc ở Iwami và khuyến khích các 

mỏ tăng sản lượng. Năm 1601, ông cho đúc một khối lượng lớn tiền vàng và tiền 
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bạc. Trong tư dinh của ông có những kho lớn chứa đầy kim loại quý được tích lũy. 

Khi ông mất, khối lượng vàng bạc trong kho khoảng 1.950.000 ryo, trong đó 

750.000 ryo15 được trao cho các chi họ trong gia đình Tokugawa, số còn lại được 

nộp vào ngân khố của Mạc phủ [65; tr.19]. 

Từ năm 1627, chính quyền Tokugawa đã cử đại diện đến tất cả các lãnh địa 

có mỏ quý để giám sát việc khai thác và chỉ đạo sản xuất. Trong những năm 1661-

1673, chính quyền đã trực tiếp quản lí việc khai thác ở 23 mỏ đồng và đến cuối thế 

kỉ XVII, đã tăng lên 34 mỏ. Không chỉ vậy, chính quyền còn tiến hành thăm dò và 

khai thác các mỏ sắt ở Tosa, Iwaki và Hokkaido cũng như một số mỏ khoáng sản 

khác như chì, thiếc, than…Việc phát hiện và đưa vào khai thác nhiều mỏ kim loại 

quý có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. Đây không 

chỉ là nguồn tích luỹ của cải mà còn là nguyên liệu để chế tạo công cụ sản xuất, đúc 

tiền, làm đồ trang sức, vật liệu để xây dựng, đặc biệt bạc và đồng còn là những mặt 

hàng xuất khẩu rất được săn đón trên thị trường thế giới [79; tr.48-49]. 

Bên cạnh hình thức kiểm soát và khai thác của Mạc phủ, ngành khai mỏ và 

luyện kim còn được đầu tư phát triển của các gia tộc lớn, trường hợp của dòng họ 

Sumitomo là một minh chứng thuyết phục cho điều này. Riemon Soga (1572-1636), 

thuỷ tổ của dòng họ này là đã tìm ra được kỹ thuật tách vàng và bạc ra khỏi đồng để tạo 

ra loại đồng nguyên chất tốt nhất, từ đó hạn chế tình trạng chảy máu vàng bạc ra khỏi 

đất nước. Đây thực chất là kỹ thuật tách vàng bạc ra khỏi đồng. Ban đầu, đồng thô 

được nấu chảy rồi cho thêm chì vào để tạo nên hợp kim. Khi nung hợp kim này lên 

đến 3250C, chì sẽ chảy ra cùng với vàng, bạc và chỉ còn lại đồng do nhiệt độ nóng 

chảy của đồng lên tới 10840C. Như vậy, nhờ nhiệt độ nóng chảy cao hơn nên đồng 

được giữ lại nguyên chất đến 99%. Riemon Soga đã trở nên giàu có nhờ công nghệ 

tinh luyện đồng mà ông tiếp thu được từ người châu Âu. Ông đã đầu tư phần lớn lợi 

nhuận có được vào nhiều lĩnh vực công nghiệp và trở thành một trong số ít những nhà 

tư bản công nghiệp đầu tiên của Nhật Bản thời Cận thế. Các phương pháp quản lý sản 

xuất của ông cũng rất tiến bộ và quy trình tách đồng mà ông tìm ra là một đóng góp lớn 

cho công cuộc hiện đại hóa của Nhật Bản thời Minh Trị [36; tr.190]. Từ cuối thế kỷ 

XVII, ông chuyển giao quyền kinh doanh của mình cho con trai Tomomochi; quy mô 

khai thác, chế biến đồng của gia tộc càng được mở rộng. Trong các công trường khai 

thác của Riemon Soga các công đoạn đã được chuyên môn hóa với đội ngũ nhân lực 

được tập trung cao độ. Không chỉ là mặt hàng khai khoáng quan trọng trong nước, 

                                                 
15 Một loại tiền vàng, 1 ryo tương đương 44 momme 
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đồng còn được xuất khẩu với khối lượng lớn ra thị trường khu vực, đặc biệt là ở Đông 

Nam Á thông qua trung gian buôn bán là Hà Lan và Trung Quốc. Bên cạnh sản xuất 

đồng, Sumitomo còn tiến hành nhập khẩu lụa và cung cấp các dịch vụ tài chính như đổi 

tiền, đầu tư kinh doanh…  

Nhờ tiếp thu kỹ thuật của Hà Lan, năm 1850, lãnh địa Saga đã xây dựng 

thành công lò luyện thép hiện đại và chỉ ba năm sau, năm 1853, những khẩu đại bác 

đầu tiên đã xuất xưởng ở Saga. Năm 1855, tại lãnh địa này, mô hình xe lửa đầu tiên 

cũng đã hoàn thành. Sau thành công của Saga, nhiều lãnh địa và kể cả Mạc phủ đã 

gấp rút cử người đi học tập kinh nghiệm của Saga đồng thời cho xây dựng những lò 

luyện thép tương tự. Năm 1861, nhà máy luyện gang thép ở Nagasaki hoàn thành. 

Đến năm 1868, đã có 11 lò luyện thép hoạt động hoặc đang hoàn thiện cùng 3 khu 

lò khác được dự kiến xây dựng [14; tr.218]. Nhờ có kỹ thuật khai thác, hút nước 

khỏi mỏ, tinh chế khoáng sản cao, kể từ hồi đầu thế kỷ XVII, Nhật Bản đã nổi tiếng 

là một trong những nơi sản xuất nhiều bạc nhất trên thế giới. Từ nửa sau thế kỷ 

XVII, do khai thác quá mức, số bạc đào được giảm đi đáng kể. Thay vào đó, sản 

lượng đồng tăng gia và đồng được dùng làm mặt hàng xuất khẩu qua cửa ngõ 

Nagasaki. Thép luyện từ quặng sắt bằng phương pháp bễ thổi đạp bằng chân tại các 

lò ở vùng Chugoku (phía nam Honshu) và Tohoku (đông bắc Honshu). Thép tốt có 

thể dùng cả vào việc chế đao kiếm xuất phát từ các vùng đó đã được thấy ở mọi nơi 

trong nước. Trong bối cảnh nông dân cần cải thiện nông cụ, kỹ thuật chế thép và 

nghề rèn đều có nhiều tiến bộ rõ rệt [80; tr.315]. 

Như vậy, có thể thấy khai mỏ và luyện kim là ngành thủ công có vị trí chiến 

lược quan trọng khi được Mạc phủ trực tiếp kiểm soát và quản lý. Các lãnh chúa và 

nhiều gia tộc hiểu rõ định hướng ấy và tiếp thu, học hỏi các kỹ thuật từ phương Tây 

nên đã đưa lại nhiều chuyển biến quan trọng trong ngành này. Trước tiên, đó là việc 

cải tiến kỹ thuật trong việc tinh chiết đồng, vàng, bạc, thép thông qua quy trình đã 

được chuyên môn hóa cao độ để tạo ra các loại quý kim nguyên chất nhất. Quy trình 

ấy cũng cho thấy cách thức tổ chức, quản lý trong khai thác khoáng sản và luyện kim 

ở Nhật Bản đã đạt trình độ cao so với các nước trong khu vực lúc bấy giờ. Đáng chú 

ý, với ngành thủ công cấp yếu này đã xuất hiện những dạng thức kinh doanh quy mô 

lớn kiểu gia đình mà gia tộc Sumitomo là một ví dụ điển hình. Đây chính là nền tảng 

ra đời các Zaibatsu dưới thời Minh Trị. Việc tiếp thu các kỹ thuật khai thác và tinh 

chiết từ phương Tây, ngành khai mỏ và luyện kim ngày càng phát triển và dần có xu 

hướng trở thành những ngành công nghiệp độc lập, tách khỏi tiểu thủ công nghiệp. 
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3.2.4. Đóng tàu 

Ngành đóng thuyền ở Nhật Bản có mối quan hệ mật thiết với quá trình phát 

triển lực lượng hải quân của Nhật Bản. Nhật Bản bắt đầu xây dựng lực lượng hải 

quân từ thế kỷ XVI, trong thời Chiến Quốc, các lãnh chúa đã xây dựng những đội 

thủy quân khổng lồ lên tới vài trăm chiến thuyền. Trong khoảng thời gian đó, có 

thể những thiết giáp hạm đầu tiên đã được đóng16. Nhật Bản đã đóng được những 

chiếc tàu lớn để đi trên đại dương và đầu thế kỷ XVII, sau quá trình thông thương 

với các nước phương Tây thời kỳ mậu dịch Nam Man17. Vào năm 1613, một đại 

danh của vùng Sendai (Tohoku), theo một hợp đồng với Mạc phủ Tokugawa, đã 

đóng chiếc Date Maru (Y Đạt Hoàn), một dạng thuyền chiến 500 tấn để đưa đại sứ 

Nhật Bản Hasekura Tsunenaga đến Mỹ và châu Âu. Những thuyền này thường 

được trang bị vũ khí và kết hợp với các công nghệ phương Tây và được Mạc phủ 

ủy nhiệm để dùng chủ yếu cho giao thương với Đông Nam Á [133]. 

Là một quốc đảo nên đóng thuyền là một trong những ngành thủ công nghiệp 

quan trọng hàng đầu của Nhật Bản để phục vụ cho nhu cầu giao thương buôn bán giữa 

các vùng miền cũng như giao thương với các nước bên ngoài, đặc biệt là Đông Nam Á. 

Trong ba thập niên đầu thời Tokugawa ngành đóng thuyền rất phát triển. Cả chính 

quyền trung ương cũng như các han đều tập trung để xây dựng hệ thống tàu thuyền của 

mình. Các xưởng đóng tàu lớn ở Nhật Bản giai đoạn này có ở cảng Nagasaki, 

Yokohama… Ngoài ra, còn có các xưởng đóng và sửa chữa ở nước ngoài như Siam, 

Philippines… nhằm phục vụ cho các chuyển đi biển xa, dài ngày. Bên cạnh các xưởng 

đóng thuyền của nhà nước, các xưởng tư nhân cũng có điều kiện phát triển, gia đình 

Yamanaga là một ví dụ điển hình. Từ năm 1600, gia tộc này đã mở hãng sản xuất rượu 

sake, nhờ sản xuất phát triển mà tên tuổi của hãng đã mau chóng nổi tiếng trong cả 

nước. Có vốn, họ bắt đầu mở rộng thêm ngành vận tải đường biển và đến năm 1690 đã 

sở hữu hơn 100 chiếc tàu chở gạo cho các lãnh chúa ở miền Tây Nhật Bản về Osaka” 

[56; tr.190]. Hoạt động của tàu thuyền Nhật Bản được mở rộng trên một phạm vi rất 

lớn, thuyền Nhật đã đến nhiều vùng thuộc lãnh thổ Đại Việt, Philippines, Siam, 

Campuchia, Indonesia và Malaysia để buôn bán vào thời Châu ấn thuyền. 

Từ sau khi thực hiện chính sách tỏa quốc, các xưởng đóng tàu của Nhật Bản 

                                                 
16 Vào năm 1567, Oda Nobunaga đã cho đóng Thiết giáp hạm Oatakebune (An Trạch thuyền). 
17 Tên gọi một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản được tính từ chuyến viếng thăm đầu tiên của người Bồ Đào 

Nha đến Nhật Bản năm 1543, đến khi họ gần như bị trục xuất khỏi quần đảo này vào năm 1641, sau khi Nhật 

Bản thực hiện chính sách “sakoku”. Nam: phương Nam, chỉ các thuyền buôn phương Tây từ phương Nam tới 

(Đông Nam Á, Đài Loan); Man là dã man theo cách hiểu như thuyết Hoa Di (Man Di) của người Trung 

Quốc. Tuy nhiên, cách hiểu của người Nhật Bản không theo chiều hướng miệt thị. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Sendai,_Miyagi
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_ph%E1%BB%A7_Tokugawa
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A0u_chi%E1%BA%BFn_Nh%E1%BA%ADt_San_Juan_Bautista&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thuy%E1%BB%81n_chi%E1%BA%BFn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hasekura_Tsunenaga
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/1543
https://vi.wikipedia.org/wiki/1641
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đều chịu sự quản lý gắt gao của Mạc phủ. Phải thông qua sức phát triển của từng 

lãnh địa mà Mạc phủ mới cho phép phát triển kỹ thuật đóng thuyền. “Mạc phủ ra 

lệnh cấm đóng mọi loại thuyền có sức chứa lớn hơn 500 koku nghĩa là mọi loại 

thuyền đủ tầm cỡ để ra nước ngoài” [63; tr.213]. Số lượng các con tàu lớn suy giảm 

nhanh chóng, số lượng thợ đóng thuyền cũng giảm và chuyển sang lao động các 

ngành nghề khác. Nhưng thông qua tô giới của Hà Lan tại Dejima, một khối lượng 

lớn kiến thức của kỹ thuật phương Tây liên quan đến hàng hải, khoa học bản đồ, 

quang học hay các môn cơ khí… vẫn được du nhập vào Nhật Bản thông qua trào 

lưu “Hà Lan học”. Qúa trình học hỏi này phát triển mạnh vào những năm 40 của thế 

kỷ XIX và góp phần quan trọng vào việc hiện đại hóa hải quân của các lãnh chúa 

trong những năm 1853-1854. 

Ngay sau khi Nhật Bản đồng ý ký các hiệp ước bất bình đẳng với phương 

Tây (1854), dưới áp lực mới, chính quyền Tokugawa đã tập trung nghiên cứu, tiếp 

nhận các kỹ thuật hàng hải của phương Tây để tăng cường khả năng phòng vệ đất 

nước. Năm 1856 Hà Lan ký với Mạc phủ một hiệp ước trong đó có quy định về việc 

nước này sẽ bán cho Mạc phủ hai quân hạm với đủ trang bị huấn luyện thủy quân. Đây 

là hai tàu chiến vỏ sắt đầu tiên của Nhật Bản, treo hiệu kỳ nền trắng với hình mặt trời 

đỏ ở giữa, lối hiệu kỳ này gọi là Hino Maru (Nhật Hoàn), về sau trở thành biểu tượng 

trên quốc kỳ của Nhật Bản [69; tr.131]. 

Dưới sự giúp đỡ của Hà Lan, năm 1855, Mạc phủ đã chế tạo được chiếc tàu chiến 

chạy hơi nước đầu tiên có tên là Kanko Maru, được dùng trong huấn luyện tại Năm 

1857, chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước Karin Maru (Hàm Lâm Hoàn) ra đời. Chính từ 

mái trường này đã đào tạo được nhiều nhà hàng hải nổi tiếng của Nhật Bản. Từ năm 

1859 trở đi, chính quyền Tokugawa tích cực cử các học viên hải quân đi học tại các 

trường hải quân của phương Tây, ví dụ như: Enomoto Takeaki; Togo Heihachiro; 

Yamamoto Isoroku… Họ trở thành những nhà hàng hải đầu tiên của Nhật Bản được đào 

tạo bài bản ở phương Tây. Và nhờ đó vào năm 1860, Nhật Bản đã tự điều khiển quân 

hạm Hàm Lâm Hoàn vượt Thái Bình Dương sang bờ Tây của nước Mỹ. 

Năm 1859, Trung tâm Huấn luyện Hải quân được chuyển từ Nagasaki 

đến Tsukiji (Edo). Học viên hải quân tiếp tục được gửi đi học tại các trường hải quân 

phương Tây trong nhiều năm, như trường hợp Takeaki Enomoto (1836-1908), người 

sau này trở thành Đô đốc Hải quân của Nhật Bản đã theo học tại Hà Lan từ năm 1862 

đến năm 1867. Ngoài ra, một số Đô đốc Hải quân khác như: Togo Heihachiro, 

YamamotoIsoroku… cũng được đào tạo bài bản tại các nước phương Tây. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kank%C5%8D_Maru&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsukiji&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Enomoto_Takeaki
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Yamamoto_Isoroku
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Đến năm 1863, chưa đầy 10 năm sau khi mở cửa đất nước, Nhật Bản hoàn tất 

chiếc tàu chiến hơi nước đầu tiên đóng trong nước, đó là chiếc pháo hạm Chiyodagata 

(Thiên Đại Điền Hình). Những năm cuối cùng của Mạc phủ Tokugawa, hạm đội của 

Mạc phủ đã là hạm đội lớn nhất khu vực Đông Á, được tổ chức chung quanh tám tàu 

chiến hơi nước kiểu phương Tây và kỳ hạm Kaiyo Maru (Khai Dương Hoàn) [133]. 

Dựa vào sự khảo cứu các tư liệu trên đây, có thể thấy thời Tokugawa, ngành 

đóng tàu đã có ba bước chuyển căn bản do chính sách tỏa quốc của Mạc phủ. Trong 

giai đoạn trước năm 1639, các kỹ thuật đóng tàu ở Nhật đã rất phát triển để có thể có 

những chuyến xuất dương dài ngày trong kỷ nguyên Châu ấn thuyền đến vùng biển các 

nước Đông Nam Á. Suốt thời kỳ đóng cửa, nhiều kiến thức về tàu thủy và kỹ nghệ hải 

quân của Hà Lan và các nước phương Tây vẫn du nhập vào Nhật Bản để chuẩn bị nền 

tảng cho những chuyển biến lớn vào những năm cuối Mạc phủ Tokugawa, khi những 

chiếc tàu chiến hơi nước đầu tiên đã được đóng trong nước. Điều đó, có nghĩa là, Nhật 

Bản đã tiếp thu những kỹ thuật tiên tiến từ cách mạng công nghiệp, điều mà khó có 

nước châu Á nào lúc bấy giờ làm được.  

3.3. Trên lĩnh vực thương nghiệp 

Kế thừa thành tựu buôn bán từ các giai đoạn trước, thương nghiệp thời 

Tokugawa tiếp tục có bước phát triển mới. Trong 30 năm đầu, với chính sách giao 

thương rộng rãi, hàng hóa của Nhật Bản đã thu hút các thương nhân phương Tây và 

các nước trong khu vực. Tuy nhiên từ năm 1639 trở đi, với chính sách tỏa quốc, ngoại 

thương chỉ được thực hiện với một số chủ thể nhất định, nội thương cũng chuyển biến 

hết sức đa dạng. Tiền tệ đã có từ thời Chiến quốc, nay trở thành phương tiện căn bản 

trong trao đổi hàng hóa. Đẳng cấp thương nhân đông đảo đưa đến sự ra đời và hoạt 

động phổ biến của hệ thống các Kabu Nakama (gọi tắt là Nakama), bước đầu tạo nên 

sự nhất quán trong trao đổi thương mại của Nhật Bản ở cả trong và ngoài nước. 

3.3.1. Sự phát triển của nội thương và hoạt động của các Nakama 

3.3.1.1. Sự phát triển nội thương 

Tokugawa Ieyasu đã tập hợp được nhiều người tài giỏi xung quanh mình trên 

các lĩnh vực kinh tế để phát huy hết năng lực của họ. Ông đã đưa ra nhiều chủ trương 

phát triển kinh tế tích cực. Ông hiểu rõ sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp 

và “cũng hiểu rất rõ thế lực của kinh tế tiền tệ trong việc tăng cường sức mạnh của 

đất nước và ông đã đề ra nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản xuất cùng hoạt 

động kinh tế thương nghiệp. Ông là người chủ trương xóa bỏ mọi ngăn cách giữa 

lãnh địa để thông thương kinh tế, kêu gọi thương nhân đến sống ở thành thị. Ieyasu 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaiy%C5%8D_Maru&action=edit&redlink=1
https://www.wattpad.com/314534-hai-quan-de-quoc-nhat


 76 

đã chủ trương cấm hoạt động của các tổ chức buôn bán độc quyền (za) trước đây, kêu 

gọi thương nhân vào sống và làm ăn trong các thành thị, tiếp tục khuyến khích phát 

triển ngoại thương. Mạc phủ đã bãi bỏ hàng rào thuế quan nội địa, tạo ra cơ sở hạ 

tầng cho sự phát triển của thị trường quốc gia. Trước khi thực hiện chính sách tỏa 

quốc, ông đã có những quan hệ hết sức chặt chẽ với giới thương nhân giàu có ở Nhật 

Bản như: Suminokua Ryoi, Goto Mitsutsugu, Chaya Shirojio, Yodoya Keian… Tất cả 

các thương nhân này đều có đặc quyền lớn, kể cả việc buôn bán với nước ngoài. 

Nhiều gia đình “cha truyền con nối” đều được giới lãnh đạo cao nhất đối xử rộng rãi. 

Các Châu ấn thuyền của các dòng họ như Chaya, Goto, Suminokura đã được cho 

phép buôn bán với các nước trong khu vực Đông Nam Á và phương Tây. Cụ thể, vào 

giai đoạn đầu của Mạc phủ Tokugawa, ở những cứ điểm kinh tế như Sakai, Kyoto, 

Hakata, Nagasaki, Tsuruga... đã có những tập đoàn nhà kinh doanh được gọi là hào 

thương hoạt động. Họ là những nhà buôn lớn, được chính phủ cấp giấp phép 

Shuinsen để thuyền của họ được đi lại buôn bán ở nước ngoài. Họ kiểm soát được hệ 

thống cung cấp hàng hoá quốc nội và làm giàu với hoạt động đó. Đây là những "hào 

thương buổi đầu", những nhà mậu dịch được cấp dấu triện đỏ (suinjo) đầu tiên, là lớp 

thương nhân được bảo trợ bởi chính quyền. 

Các thương nhân được hưởng đặc quyền, đó là chỗ dựa tin cậy cho chính 

quyền khi giới lãnh đạo cầm quyền cần đến nguồn tài chính hay là để được chu cấp 

một số sản vật đặc biệt như: tơ lụa, hương liệu, đồ mỹ nghệ cao cấp hay các loại quà 

biếu khác. Nhưng sau khi Nhật Bản thực hiện chính sách đóng cửa đất nước thì 

phương thức kinh doanh này của các thương nhân tỏ ra không còn phù hợp nữa. Khi 

Mạc phủ nắm quyền kiểm soát và chặt chẽ hơn việc trong giao thương với bên ngoài 

thì hoạt động của các hào thương này chỉ còn giới hạn chủ yếu ở quốc nội. Song, trên 

toàn nước Nhật, giao thông trên bộ, trên sông, trên biển đều đã được Mạc phủ và lãnh 

chúa ở các han ra sức mở mang trên toàn quốc nên việc buôn bán giữa các vùng miền 

ngày càng thuận lợi hơn. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự phát triển ở ba đô thị lớn là 

Edo, Osaka và Kyoto. Trước sự chuyển biến mau lẹ của hình thức vận động mới 

trong đời sống kinh tế của lớp thương nhân được bảo trợ trước kia dần dần bị mất ưu 

thế là do tình trạng cấm đoán ngoại thương của Mạc phủ, thêm vào đó là sự thay đổi 

của tình hình chính trị và sự phát triển của các hình thức hoạt động thương mại mới ở 

những thành phố lớn nhất như Osaka [27; tr.396]. 

Khi hạn chế việc buôn bán với bên ngoài, một mặt Mạc phủ kiểm soát nội 

thương chặt chẽ; mặt khác ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhằm tạo điều kiện cho 
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kinh tế thương nghiệp phát triển, cụ thể dưới thời Tướng quân Ieharu (1760-1786), 

Tanuma18 đã cho thành lập rộng rãi các hiệp hội và trung tâm buôn bán nhiều nhằm 

khuyến khích buôn bán. Các nhà buôn được hưởng nhiều đặc quyền song phải có 

nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ. Vào những năm mất mùa, thuế thương nghiệp trở thành 

nguồn thu chủ yếu cho ngân khố quốc gia. Năm 1776, Osaka được giữ độc quyền về 

xuất khẩu tiền đồng. Các nhà buôn khác được ưu tiên các hàng hóa khác như sắt, 

đồng thau, vôi và các tư liệu sinh hoạt khác. Nhiều người được phép bán buôn các 

mặt hàng quan trọng như dầu, hạt bông, diêm sinh và phải đóng thuế thích đáng cho 

Mạc phủ. Trên thực tế những khoản thuế từ các mặt hàng độc quyền này là nguồn thu 

có giá trị đối với Mạc phủ. Khuynh hướng thành lập các cơ sở kinh doanh đặc biệt 

như thế ngày càng mạnh, sau năm 1785 có đến hơn 100 cơ sở kinh doanh độc quyền 

như vậy ở Osaka [65; tr.299]. Trong cải cách Kyoho (1716-1736), đại thần Tanuma 

Okitsugu rất đề cao chính sách tập trung vào thương nghiệp. Điều này cho thấy tư 

duy kinh tế mới mẻ của Mạc phủ, không chỉ lấy nông nghiệp làm gốc như trước kia, 

mà cách nhìn nhận về thương nghiệp thực sự đã thay đổi. Tanuma còn kêu gọi vốn 

của thương nhân Edo và Osaka để tiến hành các hoạt động khai khẩn và mở mang 

mậu dịch quốc tế. Đây là những lĩnh vực mà ông tích cực thúc đẩy. Dần dà, cho đến 

đầu thế kỷ XIX, giữa Mạc phủ và thương nhân giàu có ở Osaka và Edo đã có mối liên 

hệ chặt chẽ với nhau và thuế thương nghiệp đôi khi đã vượt qua thuế nông nghiệp trở 

thành nguồn thu chính cho ngân khố quốc gia. 

Có thể thấy, trong bức tranh toàn cảnh về kinh tế nói chung và hoạt động 

thương mại nói riêng thể hiện đầy đủ tính sinh động ở nhiều loại hình, tác nhân, chủ 

nhân, các mặt hàng chiến lược, các mặt hàng thông thường, đặc biệt có sự tham gia 

của các tập đoàn kinh tế lớn với những danh nhân giàu lý trí, cực kỳ nhạy bén với thị 

trường. Việc sản xuất và kinh doanh nhiều mặt hàng độc quyền được giao cho tư 

nhân thay vì nhà nước kiểm soát hoàn toàn như ở một số nước châu Á khác. Điều đó, 

tạo nên khả năng cạnh tranh nhờ tính năng tư nhân hóa, điều kiện lý tưởng cho các 

yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Qúa trình tập trung những nguồn của cải 

lớn trong tay một nhóm thương nhân, chủ xưởng có thế lực là minh chứng rõ rệt nhất 

cho thấy sự xuất hiện của những nhân tố kinh tế tư bản chủ nghĩa trong xã hội phong 

kiến Nhật Bản. Giới công – thương Nhật Bản, qua quá trình sản xuất, buôn bán đã 

từng bước tích lũy được nguồn tư bản và từ đó mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực như 

                                                 
18 Tanuma Okitsugu (1719-1788) là một lãnh chúa của miền Sagara, đồng thời là một giáo sĩ và một cố vấn 

cấp cao cho Tướng quân Tokugawa Ieharu. Ông là người có nhiều chính sách kinh tế tiến bộ trong việc đẩy 

mạnh sự phát triển của thương mại trong và ngoài nước.  
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đóng tàu, khai thác mỏ, vận tải, kinh doanh tiền tệ, ngân hàng… Trường hợp Misui là 

một ví dụ. Gia đình này vốn làm nghề nấu rượu, sau đó mở thêm hiệu cầm đồ và cho 

vay lấy lãi. Năm 1673, chuyển về kinh doanh ở Edo rồi trở thành viên chức ngân 

hàng của Mạc phủ và là đại diện tài chính của nhiều lãnh chúa. Từ đó, họ Mitsui trở 

thành một trong những tập đoàn tư bản lớn nhất thế giới. Gia đình Yadanama cũng là 

một hiện tượng tiêu biểu. Từ năm 1600 cũng xuất phát từ nghề nấu rượu, khi có tên 

tuổi và vốn liếng, họ kinh doanh thêm vận tải đường biển và đến năm 1690 đã sở hữu 

hơn 100 chiếc tàu chuyên chở gạo cho các lãnh chúa miền Tây Nhật Bản về Osaka. 

Từ năm 1656, Yadanama bỏ nghề nấu rượu và chuyển sang kinh doanh tiền tệ. Đến 

cuối thế kỷ XVII, gia tộc này có quan hệ mật thiết với 332 han và là chủ nợ lớn nhất 

của Nhật Bản [36; tr.190]. Cùng với Mitsui và Yadanama, không thể không nhắc đến 

dòng họ Sumitomo.  Masatomo Sumitomo bắt đầu khởi nghiệp là một cửa hàng bán 

dược phẩm và sách vào năm 1630 tại Kyoto; sau đó ông thừa kề gia sản lại cho con rể 

của mình là Tomomochi, người này chính là con trai của Riemon Soga - người có 

công rất lớn trong việc cải tiến kỹ thuật tinh chiết đồng. Từ thế kỷ XVII gia tộc này 

đã nhanh chóng phát triển công nghiệp khai thác và luyện kim đồng. Đặc biệt, dưới 

thời người kế nhiệm thứ 4, Tomoyoshi (1670-1720) đã phát hiện và khai thác mỏ 

đồng ở Besshi (Shikoku). Việc chế biến và kinh doanh đồng của Sumitomo thực sự 

thịnh đạt dưới thời Mạc phủ Tokugawa với nhiều công trường thủ công tập trung lên 

tới hàng ngàn nhân công. Từ đồng, họ mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác 

như tài chính, đất đai... Với tiềm lực được tích lũy từ thời Tokugawa, cùng với Mitsui, 

Sumitomo đã trở thành những Zaibatsu hùng mạnh nhất dưới thời Minh Trị. 

Về phía các lãnh địa, cho đến đầu thế kỷ XVII, các lãnh chúa ban đầu còn 

mang nặng tính bảo thủ, họ không muốn cho thương nghiệp và công nghệ phát triển 

để đề phòng sự lớn mạnh của các thị trấn và các trung tâm khác của thành thị lấn át 

sức mạnh của họ. Lúc bấy giờ các thương nhân buộc phải sống tại những nơi quy 

định riêng biệt để chính quyền dễ bề giám sát; mặt hàng buôn bán của họ cũng bị giới 

hạn, quy định hết sức chặt chẽ. Bên cạnh đó, hàng rào kiểm tra cũng như chủ trương 

kinh tế khác nhau trong mỗi han cũng khiến cho các thương nhân không thể dễ dàng 

luân chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Hơn thế nữa, hoạt động buôn bán luôn 

phải đối phó với chủ trương bảo vệ đặc quyền của thương nhân địa phương. Trong 

hoàn cảnh như vậy, các thương nhân luôn rất cần đến sự bảo trợ của chính quyền 

phong kiến. Ngược lại chính quyền phong kiến cũng cần có sự hợp tác với thương 

nhân để bán được lúa gạo, sản vật địa phương và là chỗ dựa để vay nợ. Trước sức ép 
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của những điều kiện kinh tế mới, để có tiền trang trải cho mức sống tăng và thực hiện 

nghĩa vụ “Sankin kotai” nhiều lãnh chúa đã nhận thấy tính chất hạn chế, nhỏ hẹp của 

thị trường địa phương và cần có một không gian rộng lớn hơn cho việc đẩy mạnh sản 

xuất và phát triển thương mại. Trong bối cảnh đó, hầu hết các lãnh địa có tiềm lực 

kinh tế đều tìm cách đặt cơ sở kinh tế ở hai trung tâm tiêu thụ lớn là Osaka và Edo 

đồng thời tìm người tin cậy để giao điều hành công việc buôn bán. Ở Osaka, nhiều 

lãnh chúa đã chất đầy lúa gạo cùng nhiều loại hàng hóa khác trong các kho để chờ 

bán hay làm nguồn bảo lãnh vay tiền. Số lượng nhà kho này không ngừng tăng lên. 

Vào cuối thế kỷ XVII, ở các thành thị lớn có tới 500-600 nhà kho như vậy [27; tr.398]. 

Trong số các sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trên thị trường lúc đó, lúa gạo là mặt hàng 

chiếm tỉ trọng trao đổi lớn nhất. Hàng năm chỉ riêng Osaka, đã lưu thông tới ¾ khối 

lượng thóc gạo mà lãnh chúa muốn bán. Vào thế kỷ XVIII, lúa gạo chiếm khoảng 

40/50% khối lượng hàng hóa buôn bán ở Osaka. Thời Tokugawa, ở Nhật Bản đã thực 

sự xuất hiện một thị trường buôn bán thóc gạo thống nhất và lúa gạo vẫn là sản phẩm 

thương mại quan trọng nhất. Trên cơ sở đó, một mạng lưới thị trường chung tương đối 

thống nhất trên cả nước đã từng bước được hình thành. 

Thông thường các lãnh chúa địa phương sau khi thu thuế từ nông dân trong 

phiên trấn của mình sẽ được trích một phần gạo để dùng vào việc chi tiêu trong han 

nhưng phần lớn phải gửi vào kho hàng lớn để bảo quản và sau đó đem bán lấy tiền. Mô 

hình này được gọi là kurayashiki (nhà rộng). Đây thực chất là những cơ sở của nhà 

nước được thiết lập ở Edo và Osaka. Trong khi các lãnh chúa miền Tây gửi lên 

kurayashiki ở Osaka thì các lãnh chúa miền Đông thường chuyển gạo vào kurayashiki 

ở Edo. Ở đây, sẽ có những người làm công việc môi giới để bán ra ngoài số gạo nộp 

thuế do các han gửi lên cũng như gạo tư nhân sản xuất được. Khi gạo bán xong thì các 

lãnh chúa sẽ có tiền, tư nhân bán được gạo cũng thế. Gạo thu nạp ở Edo và Osaka sẽ đi 

theo lộ trình đến người tiêu dùng vốn là cư dân ở các thành phố lớn, qua vai trò trung 

gian của các toiya (nhà buôn sỉ), nakagai (nhà buôn nhỡ) và kouri (nhà buôn lẻ) với 

phương tiện giao hoán là tiền bạc. Từ những năm 1650 trở đi, các thương nhân làm 

công việc môi giới để bán ra ngoài số gạo này được gọi là kuramato, đã từng bước trở 

thành “đại diện thương mại” cho các lãnh chúa. Một bộ phận của đẳng cấp này thông 

qua quan hệ với các han đồng thời cũng là các thương nhân kiêm cho vay lãi (kakeya). 

Họ thường cho các lãnh chúa vay nợ có khi tương đương với 2 đến 3 năm thu nhập với 

lãi suất hàng năm từ 15-20% [14; tr.225]. Như vậy, do thiếu kinh nghiệm kinh doanh 

cũng như thiếu vốn, trước đà phát triển của sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, sau 
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một thời gian hầu hết các thương nhân phong kiến địa phương do lãnh chúa cử ra đã 

không thể cạnh tranh nổi với thương nhân thị dân, các lãnh chúa đều cần đến đại diện 

của các tập đoàn buôn bán chuyên nghiệp. Đổi lại, những người này được hưởng lương 

như một viên chức võ sĩ và nhiều đặc quyền kinh tế, xã hội khác. Hình ảnh các thương 

nhân thị dân mặc trang phục võ sĩ, đeo hai thanh kiếm, biểu tượng thiêng liêng của 

Tinh thần võ sĩ đạo làm việc trong các sở giao dịch, cửa hàng không phải là chuyện 

hiếm thấy ở Nhật Bản thời kỳ này! 

Các thương nhân lớn ở Osaka, Edo chính là những người quyết định giá cả, tỷ 

giá trao đổi hàng hoá - tiền tệ và ngoại tệ trên phạm vi cả nước. Sự phát triển của 

thương mại và thị trường hàng hoá đã làm thức tỉnh các tiềm năng vốn có của các 

ngành kinh tế. Ở nhiều vùng, người dân đua nhau sản xuất đặc sản địa phương với chất 

lượng cao để đưa vào thị trường. Thóc gạo, vốn vẫn được coi là “bản vị” để đo sự giàu 

có và sức mạnh chính trị của các lãnh chúa phong kiến, cùng với nhiều loại nông, thổ, 

hải sản khác đã theo các tuyến vận tải đổ dồn về những trung tâm thương mại lớn như 

Osaka, Edo…  

Rõ ràng, trước sự phát triển của thành thị và mạng lưới thương mại, dù muốn 

hay không Mạc phủ cũng phải thừa nhận sự phát triển của hoạt động buôn bán đang 

diễn ra một cách tự nhiên và mạnh mẽ cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, không phải 

lúc nào tinh thần ấy cũng nhất quán. Chẳng hạn như trong các tư tưởng cải cách của 

Sadanobu, trong khi đề cao kinh tế nông nghiệp thì ông lại cho rằng sự phát triển của 

công nghiệp và thương mại sẽ làm cho giá cả tăng lên nên ông đã hạn chế việc lưu 

thông thóc gạo trên thị trường, ngăn sông cấm chợ không cho thóc gạo di chuyển từ 

nơi này sang nơi khác. Mọi hoạt động thu mua thóc gạo đều bị kiểm soát.  

Những tiêu cực trong chính sách của Sadanabu đối với thương mại, cùng với 

những hành động trừng phạt các thương nhân được cho là buôn lậu như trường hợp 

Zeniya Gohey, người mà vào năm 1850 có khối tài sản lớn gồm 200 chiếc thuyền và 

3 triệu ryo [65; tr.352] càng làm cho việc kiểm soát nền kinh tế nói chung và nội 

thương nói riêng rơi vào khủng hoảng. Trong khi đẳng cấp thương nhân vẫn ngày 

càng chứng tỏ thực lực và sức mạnh kinh tế của mình thì Mạc phủ và lãnh chúa 

chìm trong khủng hoảng và nợ nần. 

Từ những trình bày trên đây, có thể thấy đi ngược lại tư duy “trọng nông ức 

thương” của nhiều nước châu Á, đường hướng chủ đạo trong chính sách thương mại 

của Mạc phủ xuyên suốt thời kỳ Tokugawa là luôn tạo điều kiện khuyến khích buôn 

bán phát triển, điển hình là các chính sách khai mở của Tướng quân Ieyasu. Cho đến 
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đầu thế kỷ XVII, hoạt động buôn bán chủ yếu vẫn diễn ra trên phạm vị hẹp của lãnh 

địa, thị trấn, pháo đài nhưng dưới sức ép của nghi thức Sankin kotai một mạng lưới 

thị trường chung tương đối thống nhất trên cả nước đã từng bước được hình thành. 

Do sự thiếu chủ động trong hoạt động thương mại, từng bước các lãnh chúa đã ít 

nhiều phụ thuộc vào thương nhân, đặc biệt là các tập đoàn kinh doanh lớn bằng việc 

dựa vào hoạt động của thương nhân mãi biện thành thị. Nhiều trung tâm buôn bán lớn 

có sự phát triển kinh tế năng động với mức độ thương mại hóa rất cao hoạt động trên 

nhiều lĩnh vực, kinh doanh nhiều chủng loại hàng hóa, nhưng quan trọng nhất vẫn là 

thị trường buôn bán lúa gạo. Những chuyển biến đó làm cho đẳng cấp thương nhân 

ngày càng khẳng định vị trí của mình với nhiều thành phần khác nhau. Nhiều bộ phận 

trong đó đã trở thành các tập đoàn doanh thương hết sức giàu có, họ đã tiến hành 

buôn bán đa ngành, đa lĩnh vực từ đầu tư nông nghiệp, khai hoang đất đai, kinh 

doanh tiền tệ… Thương nhân và thương mại đã trở thành sinh lực kích thích sự tăng 

trưởng của kinh tế Tokugawa trong việc kết nối ba ngành kinh tế căn bản của Nhật 

Bản bấy giờ. Mặc dù, vẫn còn những quan điểm khác nhau trong đánh giá vai trò của 

thương mại đối với phát triển kinh tế đất nước nhưng rõ ràng cả chính sách của Mạc 

phủ và tương tác trên thực tế phát triển cho thấy thương nghiệp đã trở thành ngành 

kinh tế quan trọng, ngày càng đóng góp lớn cho ngân khố quốc gia. 

3.3.1.2. Sự ra đời và hoạt động của các Kabu Nakama 

Do sự phát triển của thương nghiệp, đặc biệt là hoạt động của các thương 

nhân địa phương ngày càng năng động, ngay sau khi các za (phường hội) giải thể, 

từ đầu thế kỷ XVII ở Nhật Bản đã xuất hiện khuynh hướng liên kết tự phát giữa các 

nhà sản xuất, thương nhân vào các hiệp hội có tên gọi là Nakama nhằm hạn chế tình 

trạng cạnh tranh, duy trì sự ổn định về kinh tế.  

Thành phần của các Nakama bao gồm chủ yếu là doanh nhân cỡ lớn như các 

nhà buôn sỉ và nhà buôn nhỡ có tiềm lực kinh tế, tập hợp thành các tổ hợp ngành 

nghề. Trong đó, nhà buôn sỉ là loại có thế lực nhất, là những người chuyên kinh 

doanh lớn, có mối quan hệ mật thiết với giới chính trị. Họ thường mua hàng từ các 

vùng sản xuất, công xưởng rồi bán lại cho các thương nhân trung gian (nakagai) và từ 

đó lại phân chia cho những người bán lẻ, bán dạo. Bên cạnh tầng lớp Nakagai, còn có 

một loại thương nhân đặc biệt khác là nakadachi-nin. Họ là những thương nhân 

chuyên thực hiện chức năng “mua đi bán lại” giữa người sản xuất và tonya, giữa 

tonya với nakagai và thậm chí là giữa nakagai với những người bán lẻ. Ở một số 

thành phố lớn như Kyoto, Osaka, Edo những thương nhân trung gian như nakagai và 
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nakadachi-nin đã đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động thương mại và phân 

phối hàng hóa. Tuy nhiên, những hoạt động đó đều được đặt dưới sự chỉ đạo và chi 

phối mạnh mẽ của các tonya [13; tr.224]. Trên thực tế, đối tượng tiếp xúc trực tiếp với 

người tiêu dùng không phải là hai loại thương nhân nói trên, mà chính là những con 

buôn nhỏ hơn nữa có tên là kouri (tiểu mãi). Đây là lực lượng rất đông đảo và đôi khi 

phải buôn bán lắt nhắt vì không có cơ sở hay cửa hàng. Họ còn được gọi là furiuri 

(chấn mãi) hay boteburi (bổng thủ chấn), có nghĩa là giới buôn thúng bán bưng giống 

như cách gọi ở Việt Nam. Thế nhưng họ có vai trò rất quan trọng đối với người dân 

thành phố và dân các vùng ngoại ô vì họ là đối tượng tiếp xúc trực tiếp với người tiêu 

dùng, chủ yếu là tầng lớp thị dân (chonin). Như vậy, hoạt động buôn bán của các tổ 

chức Nakama dưới thời Tokugawa được xem là không gian sinh hoạt chung của 

nhiều thành phần trong đẳng cấp thương nhân [80; tr.323]. 

Chức năng chính của Nakama là nhằm kiểm soát, khống chế, độc quyền việc 

buôn bán, tăng sức cạnh tranh, cùng nhau bảo vệ lợi ích kinh tế, duy trì sự phát triển 

ổn định của mỗi thành viên, nhằm tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng tài 

chính, chống lại các khuynh hướng mưu lợi cá nhân và cạnh tranh giữa các doanh 

nghiệp. Nakama được lập ra còn để tránh sự thâm nhập của các thương nhân tự do 

bên ngoài, khống chế giá cả, điều tiết khối lượng và chủng loại hàng hóa buôn bán 

trên thị trường, kiểm tra chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi thành viên trước các 

con nợ, củng cố lòng tin giữa người buôn bán với người sản xuất và người tiêu dùng. 

Như vậy, chức năng quan trọng nhất của Nakama là kiểm soát quyền buôn bán. 

Về nguyên tắc hoạt động, các Nakama đặc biệt coi trọng lòng tin của khách 

hàng đối với hiệp hội và lòng trung thành giữa các thành viên. Đây được coi là 

nguyên tắc sống còn trong nguyên tắc hoạt động của các Nakama. Mỗi hiệp hội đề 

ra phương pháp, kỹ thuật mua bán hàng hóa, chủng loại, khối lượng hàng hóa… 

đồng thời thống nhất phương thức thanh toán, đo lường… Mỗi Nakama bao gồm 

nhiều gia đình doanh thương, vì vậy sự tồn vong của doanh nghiệp, danh tiếng của 

gia đình và hội buôn được đặt lên trên hết. 

Khi mới ra đời vào đầu thế kỷ XVIII, Mạc phủ đã tìm cách ngăn cản, cấm các tổ 

chức hiệp hội này hoạt động. Nhưng đến cuối thế kỷ XVIII, khi kinh tế thương nghiệp 

phát triển, tài chính của Mạc phủ không chỉ dựa vào tài nguyên đến từ thuế nông 

nghiệp, để tái thiết nền tài chính, họ bắt đầu công nhận một cách rộng rãi các tổ chức 

ngành nghề Nakama mà các thành viên của nó tham gia ở dưới dạng cổ đông. Mạc phủ 

ngày càng nhận thấy tính chất tiến bộ của Nakama nên đã sử dụng loại hình tổ chức 
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kinh tế này làm phương tiện để củng cố chính quyền, khống chế giá cả thị trường, giữ 

vững sự ổn định giữa các đẳng cấp xã hội và quan trọng nhất là để có thêm nguồn thu 

cho ngân khố thông qua việc đánh thuế các hiệp hội này. Nếu đứng trên quan điểm chủ 

nghĩa trọng thương, Mạc phủ đã bắt đầu để sự độc quyền buôn bán có điều kiện phát 

triển mạnh hơn. Họ đã cho phép thành lập các tổ hợp buôn bán chuyên môn về những 

mặt hàng khác nhau như đồng, về ngọc trai, về nhân sâm Triều tiên. Dần đần, sự giao 

dịch thương mại với sự hỗ trợ của hệ thống tiền tệ được thành lập đã diễn ra một cách 

trôi chảy [80; tr.221]. Thời Tokugawa, nhiều Nakama còn có thuyền buôn riêng, nhà 

kho trữ hàng và nắm giữ những nguồn tài sản lớn. Để tăng mức thu nhập cho ngân sách 

Mạc phủ, đông thời để bảo đảm cho họ độc quyền buôn bán, Mạc phủ sẽ đánh hai loại 

thuế lên các hiệp hội; loại thứ nhất gọi là thuế chuyên chở từ Osaka lên Edo, loại thứ 

hai dọi là thuế doanh nghiệp, được coi như một món lễ cảm ơn chính quyền đã giúp 

cho việc buôn bán được suôn sẻ. Từ năm 1721, Mạc phủ chính thức cho phép các 

Nakama hoạt động và yêu cầu các thương nhân, thợ thủ công… phải đăng ký là thành 

viên trong một Nakama nhất định. Được sự ủng hộ của chính quyền, trên khắp cả 

nước, nhất là ở những trung tâm thương nghiệp, thành thị lớn, hàng loạt hiệp hội sản 

xuất, buôn bán đã được thành lập. Một số nghiệp đoàn buôn bán lớn như “Nhóm 10 

nhà bán buôn” ở Edo, “Nhóm 24 nhà bán buôn” ở Osaka đã ra đời với sự tham gia của 

những thương nhân giàu có nhất. Hàng hoá sẽ được những tổ hợp phân phối ra các chợ 

ở Edo để đến tay người tiêu thụ. Gạo được thu từ thuế nông nghiệp mà Mạc phủ trưng 

thu được cũng được họ gửi ở nhà kho riêng gọi là Ngự tàng được cất ở Asakusa (nội 

thành Edo) để bán lấy tiền qua bộ phận trung gian được gọi fudasashi (trát sai). Gạo 

này sẽ dùng vào việc cấp bổng lộc cho những người thân tín của Mạc phủ. Vì thành 

phần này không rành buôn bán, nên các tay fudasashi sẽ thay họ đi đổi gạo lấy tiền 

giùm để được hưởng hoa hồng. Fudasashi sau này sẽ phát triển thêm nghề trung gian 

là buôn và cho vay gạo nữa. Trên thực tế, hai nghiệp đoàn này là những tổ chức kinh tế 

có tính chất quốc gia đầu tiên ở Nhật Bản và đóng vai trò hết sức quan trọng trong giao 

lưu kinh tế, phát triển mạng lưới giao thông, trao đổi tiền tệ giữa Edo và Osaka. Trên đà 

thuận lợi ấy, vào giữa thế kỷ XVIII, hàng loạt hiệp hội của những nhà buôn bán lúa 

gạo, tơ lụa, bông, gỗ, thủy sản… cũng đã lần lượt xuất hiện [27; tr.16]. 

Như vậy, mặc dù là xã hội tuân thủ theo triết lý Nho giáo luôn coi nghề nông 

là nghề cao quý, nhưng đến thời Mạc phủ Tokugawa, trước sức phát triển của 

thương nghiệp, ngay cả Mạc phủ cũng đã không thể quay lưng trước sức cuốn hút 

của đồng tiền. Chính quyền đã “dung dưỡng” cho hình thức “độc quyền” trong sản 
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xuất và buôn bán của thương nhân để tăng thêm nguồn thu cho quốc khố vốn ngày 

càng eo hẹp bởi nạn mất mùa, thất thu do thiên tai gây ra. 

Việc thừa nhận Nakama là một biểu hiện trong việc ứng phó với tình trạng 

luôn có nguy cơ bị độc chiếm làm thị trường các nước phương Tây đã cho thấy sự 

khôn khéo của Mạc phủ. Điều đó thể hiện qua việc ban hành cơ chế kiểm soát với 

các mức độ ngày càng nghiêm ngặt, nhằm thể hiện sự độc lập trong kinh doanh 

được thể hiện qua sự thành lập các tổ hợp thu mua và phân phối lụa và các mặt hàng 

ngoại nhập để bán ra thị trường nội địa với giá niêm yết, tránh trường hợp bị các 

thương nhân nước ngoài giữ giá hoặc đẩy giá. Hoạt động hiệu quả của các Nakama 

đã từng bước giành độc quyền buôn bán về tơ lụa về tay thương nhân Nhật Bản, 

khuyến khích Nhật thương nhập khẩu trực tiếp và tiến tới chủ động sản xuất tơ lụa 

trong nước ở giai đoạn sau. Đồng thời, yêu cầu các thương nhân nước ngoài phải 

tuân thủ những quy định sở tại. Các Nakama trở thành xương sống trong hoạt động 

của thương nghiệp. Với tiềm lực của mình, quá trình tích lũy tư bản được tập trung 

một cách mạnh mẽ trong nhiều gia tộc lớn ở Nhật Bản. 

3.3.2. Tiền tệ hóa và sự phát triển của kinh tế hàng hóa 

Việc tập trung một khối lượng hàng hoá lớn vào các đô thị cùng nhịp độ tăng 

trưởng trong lưu thông, trao đổi thực sự là bà đỡ lý tưởng cho thị trường tiền tệ ra đời. 

Từ những cơ sở ngoại hối nhỏ, các ngân hàng sơ khai đầu tiên ở Nhật Bản đã lần lượt 

được thiết lập và đi vào hoạt động. Do chủ trương phát triển thương nghiệp trong và 

ngoài nước của Tướng quân Ieyasu, các nhà buôn ngày càng làm ăn phát đạt. Việc mở 

rộng buôn bán tạo điều kiện cho tiền tệ và tín dụng sử dụng ngày càng nhiều. Sau trận 

Sekigahara (1600), các loại tiền bằng vàng và bạc làm theo qui cách chung đã được 

Ieyasu cho đúc với một số lượng lớn ở các lò đúc tiền gọi là Ginza (Ngân tòa) và Kinza 

(Kim tòa). 

Để thuận lợi hơn cho việc lưu thông tiền tệ, năm 1670, một tổ chức có tên gọi 

Junin Ryogaesho (Thập nhân lưỡng tán)19 đã ra đời với ban điều hành gồm từ 5 đến 10 

người do một quan chức của Mạc phủ điều phối. Hệ thống này đã thâu tóm toàn bộ hoạt 

động tiền tệ ở Osaka và Edo, hầu khắp các thành phố và lãnh địa trên toàn lãnh thổ Nhật 

                                                 
19 Tiền thân của tổ chức này là Ryogaesho (Sở hối đoái: Sở đổi tiền) ra đời năm 1662 nhằm mục tiêu kiểm 

soát và kinh doanh tiền tệ ở Osaka để cung cấp tài chính cho Mạc phủ. Lúc đầu, tổ chức này chỉ có 3 

người, sau tăng dần lên 5-6 người. Đến năm 1670 tăng lên thành 10 người nên có tên gọi là Junin 

Ryogaesho. Các thành viên của Junin Ryogaesho được Mạc phủ tuyển chọn trong số nhiều nhà kinh doanh 

tiền tệ (đổi tiền, mua bán, cho vay) và số lượng thành viên không nhất thiết là 100 người, có khi 5-7 người 

cũng là Junin Ryogaesho. Tổ chức này là tiền thân của ngân hàng sau này, hoặc cũng có thể hiểu là dạng 

ngân hàng sơ khai ở Nhật Bản lúc bấy giờ. 
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Bản. Các vấn đề thanh toán quan trọng giữa Osaka và Edo đều được thông qua ban điều 

hành này. Sở dĩ nghề hối đoái (Ryogaeshoo) thời kỳ này phát đạt là do sự tồn tại của tam 

hóa chế độ (Sanka Seido). Osaka chủ yếu sử dụng bạc, Edo là vàng cho nên các nhà 

buôn lớn đổi vàng ra bạc, các nhà buôn nhỏ đổi bạc ra tiền để giúp việc lưu thông tiền tệ 

được thuận lợi hơn. Sự tham gia của các chủ cơ sở hối đoái, thương nhân lớn vào ban 

điều hành với sự quản lý của chính quyền trung ương trong hệ thống quan trọng này đã 

góp phần giữ cân bằng thị trường tiền tệ, ổn định sản xuất, tạo ra mạch máu lưu thông 

cho các hoạt động kinh tế. Trên cơ sở đó, nhiều Junin Ryogae đã sáng tạo ra các hình 

thức thanh toán tiện lợi khác như chứng từ thanh toán, hóa đơn trao đổi… Đối với các 

khu vực kinh tế ở xa trung tâm, việc thanh toán được thực hiện bằng hối phiếu thông qua 

cơ sở môi giới tiền tệ. Có thể nói, hình thức hoạt động của hệ thống ngân hàng sơ khai 

Nhật Bản thời Tokugawa đã đạt được trình độ phát triển tương đối cao so với châu Âu 

cũng như các nước khác trong khu vực cùng thời [27; tr.221]. 

Cùng với đó, chính quyền Tokugawa đã cố gắng thay thế một loạt các đơn vị 

đo lường ở các địa phương và xác lập những đơn vị chuẩn mực trên toàn quốc; 

nhằm xây dựng thị trường tiền tệ chung, tạo lập mạng lưới liên kết kinh tế trên toàn 

quốc cũng như tạo ra các tác nhân kích thích cho sự tăng trưởng kinh tế [95; tr.40]. 

Như một chính sách về tiền tệ tiến bộ, Mạc phủ đã cho phát hành một đơn vị tiền tệ 

tiêu chuẩn và mỗi miếng dù không cần cân đo cũng đều có trị giá 2 shu (chu) vàng. 

Hình thức này đã hạn chế được sự phiền phức và bất tiện của các loại tiền phải cân 

đo (xứng lượng hoá tệ) trước kia. Đây được xem là bước đầu trong việc thống nhất 

tiền tệ vào thời cận đại ở Nhật Bản.  

Khi mà đơn vị tiền tệ được phân ra làm lạng (lượng), phân và chu (châu). Giá trị 

của chúng được tính theo "tứ tiến pháp" nghĩa là một lượng vàng thì có 4 phân, một 

phân vàng là 4 chu. Ban đầu, Ngân tòa (chỗ đúc tiền bằng bạc) được mở ở Fushimi và 

Shunpu (Kyoto, Kansai, Honshu), về sau chuyển đến Kyoto và Edo. Tại  đây, Mạc phủ 

cho đúc các loại Shoryo kahei (Xứng lượng hóa tệ) như chogin (đinh ngân) và 

mameitagin (đậu phản ngân). Đinh ngân có thể xem là "đỉnh bạc" nặng trên dưới 43 

nhận bạc (mỗi nhận là 3,75g), còn mameitagin có hình hạt đậu, có tên là mamegin hay 

tsubugin, đơn vị lẻ, phụ thuộc chogin, còn được gọi là saigin (toái ngân) hay bạc vụn. 

Loại "xứng lượng hóa tệ" này khác với "kế số hoá tệ" ở chỗ là mỗi lần trao đổi, người 

ta phải đặt nó lên bàn cân để biết trọng lượng thực sự trước khi dùng. Do đó, đơn vị đo 

lường ở đây là "sức nặng", một quán (kan, quan) bạc tương đương với 1.000 nhận. Để 

tính toán, người ta thường dùng những đỉnh bạc kéo dài ra nặng từ 42 đến 43 nhận 



 86 

cũng như những mẩu bạc vụn dùng kèm với chúng để điều chỉnh trọng lượng cho tròn 

số. Về sau nhà nước còn cho đúc hai thứ tiền kin-isshu (kim nhất chu), kin-ichibu (kim 

nhất phân) dù không phải làm bằng vàng nhưng nó đóng vai trò "định vị ngân hóa" 

(teiiginka, đồng tiền bằng bạc dùng làm chuẩn). Đó là các đơn vị tiền tệ được gọi 

isshugin (nhất chu ngân), ichibugin (nhất phân ngân) [80; tr.321-322]… 

Bảng 3.3. Ba loại tiền thời Edo (tam hóa chế độ) 

 Tiền bằng bạc Tiên bằng vàng 
Các loại tiền 

khác (đồng, sắt) 

Giá trị tương 

đương do nhà 

nước định 

= Đỉnh bạc và bạc vụn để 

điều chỉnh cộng lại mà 

thành, từ 50 đến 60monme 

(nhận, văn mục) 

= Một koban (tiền 

miếng hình thoi) 

tương đương 1 lạng 

vàng 

= Tính theo mon 

(văn tiền): giữa 

4.000 và 10.000 

mon 

Phân chia 

thành 

đơn vị nhỏ 

Đỉnh bạc chia làm 12 thoi. 

Mỗi thoi trị giá 5 nhận, 

văn mục (monme). Chế độ 

"kế số" từ thời Edo trung 

kỳ tức năm 1765 trở đi) 

Một koban bằng 2 

tấm nibukin (nhị 

phân kim) (chế độ 

từ năm 1818 trở đi) 

 

Giá trị tương 

đương do nhà 

quy định 

Một phân (bu) bạc gồm 4 

tấm 

= Hay bằng 4 tấm 

ichibukin (nhất phân 

kim 

 

Giá trị tương 

đương do nhà 

nước định 

Hai chu (shu) bạc gổm 8 

tấm 

= Hay bằng 8 tấm 

nishuukin (từ 1697 

trở đi) 

 

Giá trị tương 

đương do nhà 

nước định 

Một chu (shu) bạc 16 tấm 

= Hay bằng 16 tấm 

ichishuukin (từ 

1824 trở đi) 

 

 Nguồn: Nguyễn Nam Trân (2015), Giáo trình Lịch sử Nhật Bản, Bản thảo 

năm 2015; tr.321-322.  

Từ giữa thế kỷ XVII trở đi, bên cạnh tiền bằng vàng và tiền bằng bạc còn có 

thêm các loại tiền đồng và tiền sắt đã được đúc để được dùng chung với tiền vàng và 

tiền bạc. Khi kinh tế tiền tệ phát triển mạnh và các loại tiền được dùng trong việc buôn 

bán hằng ngày thì các Sở đúc tiền mọc lên khắp nơi trên toàn quốc. Tiền có các đơn vị 

là kan (quan/quán), mon (văn). Một nghìn mon thì ăn một kan. Hệ thống tiền tệ Nhật 

Bản đã được thành lập vững vàng trên 3 thứ hoá tệ cơ sở (vàng, bạc, tiền) gọi chung là 

"tam hóa" (sanka). Chúng đã đóng vai trò phát triển sự lưu thông hàng hóa ở Nhật thời 

Tokugawa. Đặc biệt vào cuối thế kỷ này, ở những han quan trọng, kinh tế địa phương 
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mà tâm điểm là các vùng xung quanh Edo đã phát triển mạnh mẽ. Tại đây, thông lệ sử 

dụng hansatsu (phiên trát) như một phương tiện trả tiền do các han cũng được phát 

hành, thương nhân cũng cũng dùng resatsu (lễ trát) của chính họ. Các loại giấy (trát, 

satsu) này, giống như chứng thư hay ngân phiếu tư nhân đời nay, đóng vai trò hỗ trợ 

cho việc thanh toán tiền nợ khi mà tình hình tài chính của các han lâm vào cảnh hao hụt 

và lượng tiền "tam hoá" không đủ dùng. Song về cơ bản "tam hoá" vẫn là phương tiện 

giao dịch thương mại phổ biến nhất của thời Tokugawa. Việc trao đổi "tam hoá" đã 

được Mạc phủ qui định theo một hệ thống tương đương ngay vào năm 1609. Tỷ giá 

chung được qui định là 1 lạng vàng = 50 nhận bạc = 4 quan tiền. Năm 1702, chế độ này 

có sự thay đổi. Theo đó, 1 lạng vàng = 60 nhận bạc = 6 quan tiền. Thế nhưng trên thực 

tế, nó biến hóa tùy theo sự lên xuống của thị trường và từng khu vực. Mặc dù đã được 

sử dụng rộng rãi nhưng tiền tệ thời Tokugawa chưa thực sự thống nhất trên toàn quốc. 

Việc sử dụng tam hóa vẫn còn nhiều bất cập khi so sánh trường hợp giữa 

Edo và Osaka, việc sử dụng hoá tệ biệt lập giống như giữa hai nước khác nhau. Ở 

miền đông Nhật Bản mà Edo là thủ phủ, chỉ có một xưởng đúc tiền vàng duy nhất 

dùng chung cho cả nước là Kim tòa. Hầu như mọi giao dịch buôn bán đều dựa trên 

vàng. Thế nhưng ở miền Tây Nhật Bản với trung tâm là Osaka, thương nghiệp đã có 

truyền thống từ trước, việc dùng bạc làm đơn vị tiền tệ trong buôn bán lại phổ biến 

hơn. Vì thế có câu: "Edo xài vàng, Osaka xài bạc". Sự tồn tại song hành của tình 

trạng này kéo dài đến thời Minh Trị khi tiền tệ được thống nhất mới thực sự chấm 

dứt. Sự khác biệt này sẽ cần đến những nhà buôn chuyên đổi tiền, vốn rất hiểu biết 

về tỷ giá trong hệ thống "tam hóa". Trong số những nhà đổi tiền nổi tiếng có Mitsui 

Takatoshi (1653-1737), ông vừa bán quần áo vừa mở cửa tiệm đổi tiền ở vùng tam 

đô (tức ba đô thị lớn Kyoto, Edo, Osaka) với thương hiệu Mitsui Ryogaeten. Ngoài 

ra, Osaka có Tennoji-ya, Hirano-ya, Konoike, ở Edo có Mitani, Kajima-ya, đều là 

những cơ sở đổi tiền nổi tiếng. Khi hàng hoá từ tay nhà buôn sĩ ở Osaka qua tay nhà 

buôn sỉ ở Edo rồi nhà buôn Edo sẽ đem tiền mình nợ đối tác ở Osaka trả gián tiếp 

qua tiệm đổi tiền Mitsui ở Edo. Việc này được gọi là kawase. Ví dụ nhà buôn sỉ Edo 

phải trả 100 lạng vàng tiền mua hàng thì anh ta sẽ đưa món tiền đó cho hãng Mitsui 

ở Edo; và bù lại, xin phát hành một tấm ngân phiếu cùng với tên tuổi người trả tiền 

cũng như người sẽ nhận tiền. Sau đó, nhà buôn ở Edo sẽ nhờ một người làm nghề 

văn thư đem xuống Osaka trao cho nhà buôn. Nhà buôn Osaka sẽ đem ngân phiếu 

này đến hãng Mitsui ở Osaka để nhận số bạc tương đương với 100 lạng vàng kia. 

Như thế, tiền bạc chỉ lưu động nội trong hai vùng, hoặc Edo hoặc Osaka. Tấm ngân 
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phiếu là phương tiện thanh toán duy nhất mà đôi bên sử dụng. Những người làm nghề 

đổi tiền sẽ làm giàu bằng cách thu phí từ những dịch vụ trao đổi như vậy [80; tr.232]. 

Có thể thấy cơ cấu lưu thông tiền tệ thời Tokugawa khá phong phú với sự tồn tại của 

nhiều loại tiền tệ và các hình thức giao dịch khác nhau. 

Trong hoàn cảnh đó các ngân hàng sơ khai với chức năng chính là đổi tiền đã đi 

vào hoạt động thâu tóm và điều tiết toàn bộ hoạt động tiền tệ trên khắp cả nước. Mặc 

dù đã được sử dụng rộng rãi nhưng việc sử dụng tiền tệ thời Tokugawa chưa thực sự 

thống nhất trên toàn quốc; nhờ vậy, những doanh thương làm nghề đổi tiền thông qua 

ngân phiếu giàu lên nhanh chóng. Nhờ vậy, quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy, một 

lần nữa, tiếp tục được đẩy mạnh. 

3.3.3. Buôn bán với các nước trong khu vực và phương Tây 

3.3.3.1. Với các nước trong khu vực 

Trong lịch sử, Trung Quốc là bạn hàng buôn bán lâu năm của Nhật Bản 

nhưng kể từ năm 1371, Minh Thành Tổ đã ban hành chính sách “hải cấm” để ngăn 

chặn nạn Wako20 nhằm bảo vệ an ninh quốc phòng vùng duyên hải phía Đông 

Nam Trung Quốc. Tuy có nhiều cố gắng để đạt được sự thông thương với Trung 

Quốc, song những nỗ lực này đều thất bại. Nhật Bản đành phải hướng xuống thị 

trường Đông Nam Á, một phần là để có được hàng hóa của Trung Quốc, đồng thời 

phá vỡ thế độc quyền trong giao thương với phương Tây những năm cuối thế kỷ 

XVI đầu thế kỷ XVII. Trên cơ sở đó, từ thời chính quyền Toyotomi Hydeyoshi đã 

chủ trương phái các đoàn thương thuyền chở theo một lượng bạc lớn đến buôn bán 

trực tiếp ở khoảng 18 quốc gia và lãnh thổ nhưng chủ yếu tập trung ở các nước 

Đông Nam Á thông quan chính sách Châu ấn thuyền (1592-1637). 

Trong khoảng hơn 30 năm (1604-1634), Mạc phủ Tokugawa đã cấp tổng cộng 

355 giấy phép cho thuyền buôn Nhật Bản đi ra nước ngoài, theo số liệu ở bảng 1, từ 

năm 1604-1635 có 280 thuyền đến Đông Nam Á (chiếm tỉ lệ 78,87%); trong đó, đã 

có 91 chiếc đến Đàng Trong (32,5%), số thuyển đến Siam là 56 (20%) và Luzon là 53 

(18,92%), đến Campuchia là 44 (15,71%) và đến Đàng Ngoài là 36 chiếc (12,85%). 

Như vậy, Châu ấn thuyền Nhật Bản đến Việt Nam buôn bán chiếm tới gần một nửa 

lượng thuyền cập bến Đông Nam Á; trong đó lượng thuyền cập cảng Đàng Trong 

chiếm tới hơn 70%, còn Đàng Ngoài chỉ khoảng gần 30% [125]. Việt Nam là khu vực 

buôn bán lớn nhất của Nhật Bản thời kỳ Châu ấn thuyền, tiếp đến là Siam, 

Philippines và Campuchia. 

                                                 
20 Hải tặc Nhật Bản 
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Bảng 3.4. Số lượng Châu ấn thuyền đến các cảng Đông Nam Á đầu thế kỷ XVII 

Thời gian Đàng Ngoài Đàng Trong Cambodia Siam Luzon 

1604 - 1635 36 91 44 56 53 

 Nguồn: Li Tana (2014), Xứ Đàng Trong, Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế 

kỷ 17-18, NXB Trẻ, Hà Nội; tr.107. 

Bên cạnh 4 quốc gia có quan hệ thương mại thịnh đạt với Nhật Bản như đã 

trình bày trên đây, thuyền Châu ấn của người Nhật còn có mặt và thực hiện quá 

trình trao đổi buôn bán ở một số quần đảo khác ở phía Nam Đông Nam Á như Java, 

Makassar, Ambon (Indonesia) Malacca (Malaysia)… Tuy vậy, ở các quần đảo này, 

một phần do vị trí địa lý nên các số liệu về Châu ấn thuyền là rất ít. Đây là những 

khu vực có sự sinh sống của người Nhật, song đều không dẫn đến việc hình thành 

các Nihonmachi như trường hợp Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. 

Châu ấn thuyền là thời kỳ không dài trong lịch sử Nhật Bản nhưng đó là thời 

kỳ “hoàng kim" đầu tiên trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa Nhật Bản với các 

quốc gia Đông Nam Á. Cả hai bên đều chủ trương phát triển quan hệ ngoại thương 

do những yêu cầu chủ quan và ảnh hưởng từ đại kỷ nguyên hải thương châu Á 

(1450-1680). Về cơ bản, lái buôn Nhật thường mua vào tơ, lụa, vải thô, gốm sứ, ngà 

voi, da cá mập, long não, trầm hương, mật ong, hồ tiêu, quế, lô hội, các loại dược 

liệu... và bán ra quạt, dù, gương, ấm đun bằng kim loại, tiền đồng, súng ống, đao 

kiếm và nhiều loại khoáng sản như lưu huỳnh, thiếc, đồng, bạc... là những mặt hàng 

phổ biến trong buôn bán giữa hai phía. 

Từ sau năm 1639 do chính quyền Tokugawa thực hiện chính sách “tỏa quốc”, 

tuyệt giao hoàn toàn với các nước phương Tây trừ trường hợp của Hà Lan và chỉ giao 

thương buôn bán với Trung Quốc và một số nước trong khu vực. Từ thời gian này trở 

đi, việc buôn bán với bên ngoài có lợi đã lôi kéo một bộ phận các quan chức Nhật Bản 

đầu tư vào thương mại vào Đông Nam Á thông qua Hoa thương đã làm cho Mạc phủ 

lo sợ. Điều này đã dẫn đến việc hạn chế số lượng thương thuyền của người Hoa được 

cấp phép vào năm 1689 bị giới hạn xuống còn 70 chiếc mỗi năm. Đàng Trong tương 

đối chiếm ưu thế khi được Nhật cấp chỉ tiêu là ba thuyền, trong khi Jakarta, Cao Miên 

và Siam mỗi nước chỉ được hai và Đàng Ngoài được một [68; tr.113]. Sang đầu thế kỷ 

XVIII, nhận thấy số thuyền còn quá cao, Nhật Bản tiếp tục thực hiện chính sách cắt 

giảm số thuyền đến từ các nước Đông Nam Á. Đây chính là lý do suy giảm số ghe đến 

Đàng Trong cũng như các nước khác ở Đông Nam Á từ cuối thế kỷ XVIII trở đi. 
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Bảng 3.5. Số ghe Trung Hoa từ các nước Đông Nam Á đến Nhật Bản 

(1647-1720) 

Thời gian Tonking 
Quảng 

Nam 
Cambodia Siam Patani Mallaca Jakarta Bantam 

1647-1650 7 11 4  1  4  

1651-1660 15 40 37 28 20  2 1 

1661-1670 6 43 24 26 9 2 12  

1671-1680 12 40 10 23 2  31 1 

1681-1690 12 29 9 25 8 4 18  

1691-1700 6 30 22 20 7 2 16 1 

1701-1710 3 12 1 11 2 2   

1711-1720 2 8 1 5   5  

Tổng cộng 63 203 109 138 49 8 90 3 

Nguồn: Li Tana (2014),  Xứ Đàng Trong, Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam 

thế kỷ 17-18, NXB Trẻ, Hà Nội, tr.114. 

Bên cạnh việc buôn bán gián tiếp với Đông Nam Á qua Hà Lan và Trung 

Quốc, hoạt động giao thương của Mạc phủ với bên ngoài được thông qua 4 cửa 

khẩu quan trọng là Nagasaki, Satsuma, Tsushima và Matsumae.  

Với Triều Tiên ở Tsushima: Thông qua han Tsushima, Mạc phủ Tokugawa  cho 

phép thương thuyền của lãnh chúa So21 mang các sản phẩm từ Nhật Bản (và sản 

phẩm của các nước khác) như đồng, thiếc, sừng trâu, hồ tiêu, phèn chua xuất sang 

Triều Tiên và nhập từ Triều Tiên sợi vải, da hổ, da beo, màn treo, vải trắng, lĩnh, 

bông, bút, mực. Bên cạnh đó, thương mại bí mật (buôn lậu) giữa Nhật Bản và Triều 

Tiên cũng diễn ra phổ biến nên nhân sâm, gạo, đậu từ Triều Tiên cũng được nhập vào 

Nhật Bản và ngược lại bạc của Nhật Bản cũng theo con đường buôn bán không chính 

thức của thương nhân Tsushima xuất hàng hóa sang Triều Tiên và các nước khác. 

Với Lưu Cầu và Trung Quốc ở Satsuma: vào năm 1609, vương quốc Lưu 

Cầu đã bị lãnh chúa Satsuma là Shimadzu Iehisa (1576-1638) chinh phục và đặt 

dưới sự cai trị của mình. Satsuma tiến hành chính sách kiểm địa, thu hồi binh khí và 

tách rời binh nông trên quần đảo. Như thế họ cũng chi phối các vùng nông thôn. 

Satsuma đã tổ chức việc giao thương giữa han và Lưu Cầu (Okinawa ngày nay). 

Satsuma dành cho vua nước Lưu Cầu cũ (họ Thướng) một phần đất phong có 

giá trị 8,9 vạn koku (tương đương với một lãnh chúa lớn của Nhật Bản) và ngoài mặt 

                                                 
21 Dòng họ có thế lực trên đảo Tsushima (Đối Mã, nằm giữa Nhật Bản và Triều Tiên) được một mình một 

chợ buôn bán với người Triều Tiên và chủ trì mọi vấn đề trong quan hệ Nhật - Triều. 
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vẫn dưới danh nghĩa một ông vua, khiến họ tiếp tục triều cống Trung Quốc và có 

quan hệ buôn bán với nước này. Những hàng mua được từ Trung Quốc sẽ được 

chuyển về Satsuma [80; tr.288]. Từ khi thực hiện chính sách đóng cửa, để duy trì 

quan hệ thương mại, Mạc phủ cho phép han Satsuma làm trung gian buôn bán với 

Lưu Cầu, từ Lưu Cầu buôn bán với Trung Quốc. Lưu Cầu phải có trách nhiệm đảm 

bảo nguồn hàng hóa là tơ sống, dược liệu cho Nhật Bản. Nhật Bản nhập từ Trung 

Quốc tơ sống, dược liệu, đường và xuất ra bạc, cá khô, rong biển. Thời kỳ này, các 

hoạt động thương mại của Lưu Cầu với bên ngoài vẫn rất phát đạt, đe dọa cả vị trí 

trung tâm của Nagasaki lúc bấy giờ. 

Những mặt hàng nổi tiếng của Trung Quốc như tơ sống Hồ Châu, lụa Hàng 

Châu, Tô Châu được chuyển đến Lưu Cầu; từ Lưu Cầu thông qua Satsuma được bán ở 

Kyoto làm nguyên liệu cho các xưởng vải Nishijin nổi tiếng của Nhật. Từ thế kỷ 

XVIII, Nhật đã tự túc được nguyên liệu sản xuất vải, việc nhập tơ sống giảm xuống 

nhưng quan hệ thương mại giữa Nhật Bản với Trung Quốc thông qua cửa khẩu Lưu 

Cầu vẫn rất phát triển. Đường thay thế cho tơ lụa. Lưu Cầu nhập bạc từ Nhật về đầu tư  

trồng mía và nhập đường đen từ Trung Quốc (chủ yếu mua của Đàng Trong, Đại Việt) 

về gia công thành đường trắng và xuất khẩu trở lại sang Nhật Bản. 

Với Trung Quốc ở Nagasaki: Được xem như là hải cảng dành riêng cho việc mậu 

dịch, có lẽ chỉ có thành phố Nagasaki. Từ Hà Lan đến Nhật, có các mặt hàng như tơ sống 

của Trung Quốc, đồ lụa, đồ len, gấm, các loại đồ dệt, thuốc men, đường, sách vở... được 

nhập khẩu. Từ châu Âu đến thì có đồ vải, đồ len, đường sản xuất từ vùng biển phía nam, 

gỗ thơm, hương liệu, da và sừng thú. Nhật Bản xuất khẩu các mặt hàng như bạc, đồng, 

hải sản (phơi khô hay nấu chín) khô cá, vây cá, thịt sò hình quạt khô mà giới đầu bếp 

Trung Quốc rất yêu chuộng [80; tr.289]. Đến cuối thế kỷ XVII, Nhật Bản thấy cần phải 

hạn chế sự tăng gia quá mức của hàng nhập khẩu nên kể từ năm 1685, Mạc phủ đã ra 

lệnh giới hạn kim ngạch nhập khẩu của các thuyền của nhà Thanh, khôi phục chế độ 

itowappu22. Đồng thời, Mạc phủ cũng qui định kim ngạch mậu dịch của thuyền nhà 

Thanh không vượt quá 6.000 kan. Tư liệu về năm 1688 cho biết năm đó có 70 chiếc 

thuyền nhà Thanh đến Nhật. Người Trung Quốc ở Nagasaki trước kia sống tạp cư với 

người Nhật nay phải dọn về một khu riêng có tên là Tojin yashiki (Đường nhân ốc phu) 

có nghĩa là khu nhà ở của người Trung Quốc. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát 

ngoại thương của Mạc phủ là hết sức chặt chẽ. 

                                                 
22 Việc cho phép tổ hợp Nakama về tơ sợi Nhật Bản có quyền  mua sĩ tơ sống theo một giá ấn định rồi chia cho các 

thành viên. 
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Với người Ainu ở Hokkaido23: Từ trước, người Ainu từng thiết lập quan hệ với 

nhà Nguyên, nhà Minh của Trung Quốc qua hệ thống sắc phong, triều cống. Họ cũng 

từng buôn bán với Nhật Bản để mua các mặt hang như gấm vóc, da thú (hổ, beo) của 

người Trung Quốc. Các sản vật của Ezochi như cá hồi, rong biển được trao đổi với 

Nhật Bản để mua về các dụng cụ bằng kim loại, gốm sứ, chăn mền, gạo, mì… Vào thời 

Mạc phủ Tokugawa, thông qua han Matsumae, Mạc phủ kiểm soát chặt chẽ thương 

mại của Ezochi. Hải sản có tiếng của vùng này là các loại cá khô, rong biển được 

thương nhân Matsumae mua đem về Nhật và thông qua Nagasaki và Satsuma để bán ra 

bên ngoài. Một số sản vật khác như cá hồi muối, xông khói trở thành những món ăn 

không thể thiếu của người Nhật bấy giờ. Cũng thông qua han Matsumae, người Nhật 

còn mua được da thú, da ngựa, lông vũ… Mặt khác hàng hóa Nhật Bản như gạo, rượu, 

thuốc lá, vải, kimono, dược phẩm, sản phẩm từ tre, lưới, ngư cụ khác cũng được đem ra 

trao đổi với Ezochi. Điều này góp phần thúc đẩy vào sự phát triển thương mại thời 

Tokugawa [51; tr.69]. 

Từ việc thực hiện chính sách “tỏa quốc”, Mạc phủ không chỉ kiểm soát hoạt 

động buôn bán với các nước phương Tây một cách hiệu quả mà trong quan hệ với 

Triều Tiên, Ainu và Lưu Cầu, Nhật Bản gần như đã tạo dựng một cơ chế “thần 

phục” về kinh tế ở khu vực phía Bắc và ở phía Nam thông qua phiên trấn của mình. 

3.3.3.2. Với các nước phương Tây 

Tướng quân Ieyasu là người rất coi trọng buôn bán đường biển với phương 

Tây, ông đã giữ Will Adams (1564-1620)24 ở lại làm cố vấn cho mình từ năm 1601. 

Ông khuyến khích tàu buôn, thương nhân Hà Lan và Anh đến Nhật năm 1606, 

1613. Ông phê chuẩn các chuyến đi biển của Nhật thương sang Đông Nam Á, đồng 

thời chào đón phái bộ của các nước đó tới Nhật. Các chính sách của ông nhằm 

khuyến khích việc buôn bán với nước ngoài nhưng không giống như với người Bồ 

Đào Nha hồi cuối thế kỷ XVI, ông không muốn có liên hệ gì với Cơ đốc giáo. Mặc 

dù không còn niềm nở với Bồ Đào Nha như trước kia nhưng khi thương nhân nước 

này đến Nhật Bản buôn bán vào đầu thế kỷ XVII, vẫn được hoan nghênh. 

                                                 
23 ở Ezogashima (đảo của người Ezo) - tên cũ của Hokkaido - có vùng người Wa (người Nhật Bản cổ) đến 

lập nghiệp gọi là Donanbu (Đạo nam bộ) vì nằm ở phiá nam đảo. Trong đó Kakizaki là dòng họ có thế lực 

hơn cả. Về sau, họ Kakizaki đổi tên thành Matsumae (Tùng Tiền). Ieyasu từng bảo đảm cho dòng họ này 

được độc quyền buôn bán với người Ainu và xem họ như là một han. 
24 Ông là một hoa tiêu người Anh đến Nhật Bản năm 1600 trên tàu của Công ty Đông Ấn Hà Lan; là cố vấn 

cho Ieyasu và là người phương Tây có ảnh hưởng lớn đối với Nhật Bản lúc bấy giờ. Ông còn có tên gọi Nhật 

Bản là Miura Ajin. 
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Bằng những phương cách khôn ngoan của mình25, các thương nhân Hà Lan 

được quyền buôn bán ở bất kỳ nơi nào mà họ muốn, được xây dựng nhà cửa theo 

phong cách Tây phương, được bán hàng với giá hời nhất… Đổi lại, Nhật Bản cũng 

thông qua đó tiếp nhận nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật từ văn minh phương Tây và 

những giúp đỡ của Hà Lan trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân. Trong khi 

đó, quan hệ giữa Mạc phủ với các thương nhân, giáo sĩ người Bồ Đào Nha ngày càng 

trở nên khắc nghiệt, bị kiểm soát chặt chẽ, phải bán hàng theo giá niêm yết… 

Với sự hậu thuẫn của Mạc phủ, Hà Lan từng bước loại bỏ ảnh hưởng của 

thương nhân phương Tây khác để vươn lên nắm giữ vị trí độc quyền thương mại tại 

khu vực. Để chống lại những hành động của Hà Lan, các tàu buôn Bồ Đào Nha đã 

trang bị thêm vũ khí hạng nặng nhưng đều bị tấn công và bắn cháy. Thương nhân 

Bồ Đào Nha đã phải thay đổi phương thức buôn bán với Nhật Bản bằng cách chia 

thành những chiếc tàu nhỏ có vận tốc nhanh hơn để dễ dàng đối phó khi bị truy 

đuổi, thay vì những tàu buôn lớn như trước kia. Đồng thời, họ thay đổi hải trình 

bằng cách vòng qua khu vực phía Đông đảo Đài Loan thay vì men theo ven biển 

Trung Hoa để tránh đối đầu với tàu buôn của Hà Lan và Anh. 

Với phương thức này, trong những năm đầu thế kỷ XVII, hàng năm Bồ Đào 

Nha vẫn có 3 đến 4 tàu buôn đến Nhật Bản. Đáng lưu ý, từ năm 1624 - 1640, tức là 

16 năm cuối cùng Bồ Đào Nha ở Nhật Bản, đã có 55 tàu buôn từ Macao đến Nhật. 

Năm cao nhất là 6 chiếc (1627, 1637) năm thấp nhất là 1 chiếc (1630, 1634, 1640), 

với tỉ lệ trung bình là 3,4 tàu/năm. Có thể việc dùng các tàu buôn nhỏ để tránh đối 

đầu với các đối thủ góp phần làm tăng lợi nhuận của thương nhân Bồ Đào Nha 

nhưng cũng đưa lại những rủi ro như bị ép giá, đối xử phân biệt khi bị phát hiện… 

Để khắc phục tình trạnh này, cứ 4 thuyền buôn của Bồ thì 3 thuyền chở hàng hóa 

còn 1 thuyền sẽ có chức năng yểm trợ cho các thuyền trên. Tuy nhiên, dù khó khăn 

hơn trước nhưng lúc rời Nhật Bản, cả 4 thuyền này đều chở đầy bạc [36; tr.111]. 

Nhận thấy việc buôn bán ở Nhật ngày càng khó khăn, thương nhân Bồ Đào 

Nha tìm mọi cách tận thu và vơ vét nguồn bạc dồi dào từ Nhật Bản. Chỉ riêng năm 

1636, họ đã đưa ra khỏi Nhật Bản khối lượng bạc trị giá 6.697.500 florin trong khi 9 

chiếc tàu khác của Hà Lan cũng rời đi trong năm đó chỉ chở 3.192.815 florin, tức là 

chỉ bằng gần 50% số bạc của Bồ Đào Nha. Để có được lượng bạc lớn khi rời khỏi 

Nhật, Bồ Đào Nha còn tìm cách “ứng trước” nguồn vốn bằng cách vay của thương 

                                                 
25 Người Hà Lan giải thích rằng tôn giáo mà họ theo là Đạo Tin lành, không chịu sự chi phối của Tòa thánh La Mã, 

mà chính Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được Tòa thánh dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự đang tìm mọi cách 

để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của đạo Thiên chúa. 
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nhân sở tại và sẽ thanh toán lại bằng hàng hóa trong năm sau. Tuy nhiên, số tiền này 

sẽ chịu mức lãi suất từ 25-30%/năm, có khi là 40%/năm. Các khoản vay này đã làm 

sụt giảm lợi nhuận trong buôn bán nhưng để tiếp tục duy trì quan hệ buôn bán, đến 

những năm 30 của thế kỷ XVII tình trạng nợ nần của các thương nhân Bồ Đào Nha 

đã nằm ngoài tầm kiểm soát, không có khả năng thanh toán. Chỉ tính riêng năm 1633, 

thương nhân Bồ Đào Nha ở Macao đã phải vay của thương nhân Nhật lượng hàng 

hóa trị giá 100.000 tael, ngoài ra còn 50.000 tael cũng vay trong năm nhưng không có 

khả năng trả nợ [36; tr.111]. Việc các khoản nợ tồn đọng này được xem là những lý 

do Mạc phủ chưa kiên quyết trong việc đuổi người Bồ Đào Nha ra khỏi Nhật Bản. 

Nhưng từ sau khởi nghĩa Shimabara của nông dân (1637-1638), trao đổi thương 

mại giữa Nhật Bản đã thu hẹp lại chỉ còn trường hợp Hà Lan và Trung Quốc xung 

quanh cảng Hirado và Nagasaki. Anh, sau 10 năm thăm dò, buôn bán tại thị trường 

Nhật Bản và nhận thấy những khó khăn, năm 1623 đã từ bỏ địa bàn này. Tây Ban Nha, 

sau 14 năm kể từ khi ký thỏa thuận thương mại năm 1610 cũng chính thức rút chân 

khỏi Nagasaki. Thương nhân Nhật bị cấm không được đến Manila và các tàu buôn Tây 

Ban Nha đã hoàn toàn rút khỏi Nhật năm 1624. Người Bồ Đào Nha đến sớm hơn 

nhưng rời Nhật Bản muộn hơn so với Anh và Tây Ban Nha. Từ giữa năm 1636, một bộ 

phận người Bồ Đào Nha buộc phải rời khỏi Nhật Bản về Macao. Những trường hợp có 

vợ Nhật được mang theo con trai và phải để lại con gái và vợ tại Nhật Bản. Ba năm 

sau, vào năm 1639 Iemitsu (1603 -1651) ban hành lệnh cấm đạo và bài ngoại một cách 

triệt để chính thức thực thi chính sách đóng cửa suốt hơn 200 năm. Theo sắc lệnh mới 

này, tất cả các giáo sĩ thương nhân Bồ Đào Nha bị trục xuất khỏi lãnh thổ Nhật Bản. Từ 

năm 1640, người Bồ Đào Nha chính thức rút khỏi thị trường Nhật Bản. 

Như vậy là, sau một thời gian tiếp đón nồng nhiệt các đoàn tàu buôn của 

phương Tây và thúc đẩy ngoại thương mạnh mẽ với thị trường bên ngoài, Mạc phủ 

Tokugawa đã nhận ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội. 

Với chính quyền mạnh, Mạc phủ đã tiến hành điều chỉnh chính sách đối ngoại một 

cách cương quyết và dứt khoát thông qua sắc lệnh “sakoku”. Kinh tế ngoại thương 

của Nhật Bản bắt đầu giai đoạn của những chuyển biến mới. 

Từ năm 1640 trở đi người Hà Lan không chỉ được đối đãi trọng thị mà còn 

nắm vai trò độc quyền tại thị trường Nhật Bản. Tổng giá trị tăng lên vượt bậc so với 

trước khi Nhật thực hiện tỏa quốc. Chỉ riêng năm 1640, giá trị hàng hóa trao đổi đã 

đạt 4.000.000 gulden. Lợi nhuận thương nhân Hà Lan đạt được tại thị trường Nhật 

Bản hàng năm chiếm trên 50% tổng giá trị buôn bán ở phương Đông. Ví dụ, từ năm 
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1641-1649 là 49%; 1650-1659 là 68%; 1660-1669 là 71%; 1670-1679 là 75% và từ 

1680-1689 là 65%. Sự thành công vẫn tiếp tục kéo dài đến đầu thế kỷ XVIII. Những 

mặt hàng mà Hà Lan và các nước phương Tây (giai đoạn đầu thế kỷ XVII) đem đến 

Nhật Bản bán được sản xuất ở rất nhiều khu vực khác nhau như: châu Âu, châu Phi, 

Trung Đông và châu Á. Sản phẩm trao đổi bao gồm: tơ sống, lụa, bông, dược liệu, 

đường… (từ Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á); lông thú, đồng hồ, thuốc, ống 

nhòm, tủy tinh, pha lê, giày, dép, kim khâu… (từ châu Âu) nhung hươu, da cá sấu, 

sâm, sừng tê giác, trầm, hồ tiêu, kẽm, thiếc, sắt thỏi, ngọc… (từ  Đài Loan và Đông 

Nam Á) [36; tr.116]. Đặc biệt, sách và các dụng cụ khoa học từ châu Âu sang rất 

được ưa chuộng, Hà Lan đã bán hơn 10.000 cuốn sách nước ngoài về nhiều chủ đề 

khoa học cho người Nhật từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX. Những cuốn 

sách này đã trở thành nền tảng của kiến thức và là một nhân tố trong phong 

trào Rangaku (Hà Lan học). 

Nhiều loại hàng trong số kể trên, nhất là các mặt hàng từ châu Âu, khi thương 

nhân phương Tây đưa tới Nhật Bản được bán với giá rất cao, nhưng sau khi phát hiện 

ra giá trị thực tế của chúng, họ đành phải bán với giá thấp hơn nhiều hoặc đưa đến 

các thị trường khác ở Đông Nam Á để trao đổi. Về phía những sản phẩm của Nhật 

Bản được các thương nhân Hà Lan, Trung Hoa ưa chuộng bao gồm: vàng và các sản 

phẩm chế tác từ vàng, bạc thỏi, đồng, đồ sứ Hizen, sơn mài, long não, gạo, rượu sake, 

kimono… Hiện tượng “chảy máu bạc” với một khối lượng lớn bạc của Nhật đã chảy 

ra bên ngoài. Theo tính toán, chỉ tính riêng năm 1639, các tàu buôn Hà Lan đã mang 

ra khỏi Nhật Bản khối lượng bạc trị giá 527.250 florin. Từ bài học xương máu trong 

kỷ nguyên “chảy máu bạc” hồi đầu thế kỷ XVII, Mạc phủ ngày càng triệt để hơn 

trong việc tránh thất thoát thêm nguồn quý kim này bằng việc yêu cầu các đối tác 

giảm số lượng và trọng tải thuyền buôn rời Nhật Bản vào các năm 1688, 1715 và 

1813. Mặc dù có những quy định mới ngặt ngèo hơn, song từ sau khi dời thương 

điếm về Dejima vào năm 1641, từ năm 1641-1847 đã có 606 tàu Hà Lan đến Nhật 

Bản. Từ năm 1671 tới 1715, có khoảng 5 tàu Hà Lan được phép cập bến Dejima mỗi 

năm. Từ 1715, mỗi năm chỉ có 2 tàu được cấp phép, con số này giảm xuống còn 1 tàu 

vào năm 1790, và từ sau khi Công ty Đông Ấn chính thức bị giải tán vào năm 1795, 

chính quyền Hà Lan trực tiếp tiếp quản việc thông thương với Nhật Bản trong điều 

kiện hết sức khó khăn. Bằng những nỗ lực của cả hai phía, Hà Lan đã đưa 2 tàu trở lại 

vào năm 1799. 

Trong suốt Chiến tranh Napoléon (1803-1815), là thời gian Hà Lan bị chiếm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Rangaku
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_cu%E1%BB%99c_chi%E1%BA%BFn_tranh_c%E1%BB%A7a_Napol%C3%A9on
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đóng (và sau này trở thành chư hầu) bởi Pháp, các tàu Hà Lan không thể tiếp cận an 

toàn với Nhật Bản khi đối mặt với sự phản đối của Anh. Họ đã dựa vào các tàu 

"trung lập" của Hoa Kỳ và Đan Mạch. Khi Hà Lan trở thành một tỉnh thuộc Pháp 

(1811-1814), và Anh chiếm thuộc địa của Hà Lan ở châu Á, riêng Dejima trong suốt 

4 năm vẫn là nơi duy nhất trên thế giới thừa nhận chủ quyền của họ. Sau khi Hà Lan 

được giải phóng vào năm 1815, các hoạt động giao thương của Hà Lan mới được tái 

thiết lập. Người Hà Lan đã giúp người Nhật tiếp cận với luồng sinh khí tươi mới từ 

phương Tây; từ đó lối sống, tư duy và đặc biệt là việc tiếp cận với các giá trị khoa 

học kỹ thuật ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế. Sang thế kỷ 

XIX, Hà Lan đã nhiều lần bày tỏ mong muốn Nhật Bản mở rộng cửa thông thương 

với bên ngoài nhằm thúc đẩy ngoại thương. Đặc biệt, sau Chiến tranh thuốc phiện 

(1840) diễn ra, chính quyền Hà Lan đã khuyến cáo Nhật Bản nên thức thời trong vấn 

đề mở cửa để tránh đi vào vết xe đổ của người Trung Hoa.  

Thương nhân Hà Lan, với tất cả tài năng, tâm huyết và sự khôn khéo của mình đã 

loại bỏ được ảnh hưởng của các nước phương Tây khác ở Nhật Bản. Họ nghiễm nhiên 

nắm giữ vị trí độc quyền trong thương mại với Nhật Bản suốt nhiều thập kỷ; nhưng cuối 

cùng, dường như bản thân họ đã nhận ra sự cô độc trong mối quan hệ vốn cần nhiều chủ 

thể này. Tin tưởng Hà Lan không có nghĩa là chính quyền Tokugawa chịu sự chi phối từ 

họ mà Mạc phủ luôn thể hiện rõ sự quyết đoán trong quan hệ với Hà Lan. 

Từ thế kỷ XIX trở đi, các nước phương Tây đã hoàn thành cách mạng công 

nghiệp (Anh, Pháp) và đang trên con đường công nghiệp hóa (Mỹ, Đức), rất cần thị 

trường để phục vụ cho các ngành công nghiệp trong nước nên đã tìm mọi cách bành 

trướng sang các nước Á, Phi, Mỹ Latin. Ở châu Á, một số nước như Trung Quốc, Ấn 

Độ đã không thoát khỏi con đường bị thực dân hóa. Đứng trước sự biến đổi cực kỳ 

nhanh chóng của tình hình thế giới, những người ứng đầu Mạc phủ Tokugawa đã nắm 

được tình hình đến mức độ nào? Thực ra, sự hiểu biết về thế giới lúc đó của họ khá 

chính xác. Cho dù thực hiện chính sách tỏa quốc sau đó nhưng nhờ giao thiệp với Hà-

Lan, Trung Quốc nhà Thanh và Triều Tiên, họ có không ít thông tin về những diễn tiến 

bên ngoài. Tuy nhiên, Mạc phủ vẫn giữ nguyên ý định của mình mãi cho đến khi Hiệp 

ước Kanagawa được ký kết vào ngày 31/3/1854. Theo hiệp ước, Nhật Bản sẽ mở cửa 

cho Mỹ và sau Mỹ là các nước khác như Anh, Nga, Hà Lan, Pháp… Mậu dịch với 

phương Tây được thiết lập trở lại từ năm 1859. Trong các nước phương Tây, nước Anh 

chiếm ưu thế hơn cả. Các loại hàng hóa như tơ sợi, trà, đồ đồng, đồ sơn mài là những 

mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản. Hàng hóa nhập cảng giai đoạn này bao gồm: 
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sợi bông, vải bông, len, đồ gang, đường… Cũng giống như giai đoạn đầu thời kỳ 

Tokugawa, việc xuất khẩu không có kế hoạch và vì nhu cầu xuất cảng tơ sợi ngày càng 

gia tăng nên hàng hóa không đủ để cung ứng nhu cầu trong nước và giá cả tăng lên 

nhảy vọt. Do đó, số vàng lưu xuất ra nước ngoài quá nhiều, trở thành vấn đề nan giải 

của Mạc phủ. Nguyên nhân chính của tình trạng “chảy máu vàng” lần này là tỉ lệ giá cả 

giữa vàng và bạc ở Nhật là 1:5, trong khi trên thế giới là 1:15. Các thương gia phương 

Tây vì vậy có thể kiếm được lãi lớn bằng cách dùng bạc đổi ra vàng ở Nhật, rồi đem 

vàng sang Trung Hoa để bán theo giá quốc tế. Theo ước tính, trước khi Mạc phủ ngăn 

chặn bằng cách làm giảm tỉ lệ vàng trong lượng tiền lưu hành vào năm 1860, có 

khoảng 500.000 lượng vàng đã lưu xuất ra khỏi Nhật Bản [66; tr.113]. 

Các hiệp ước ký với các nước phương Tây đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

kinh tế, nhất là chế độ quan thuế, một trong những điều bất bình đẳng đối với Nhật 

Bản. Theo tính toán, tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 1859 chỉ có khoảng 89 vạn 

dollar Mỹ, còn tổng ngạch nhập khẩu là 60 vạn. Thế nhưng chỉ vài năm sau những 

con số này đã nhảy vọt. Năm 1865 tổng kim ngạch xuất khẩu là 1.850 vạn dollar Mỹ 

và tổng ngạch nhập khẩu là 1.515 vạn. Hàng xuất khẩu đứng đầu của Nhật là tơ 

sống. Tơ sống chiếm đến 8/10 trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Do đó những nhà nông 

chuyên về ngành nuôi tằm trở nên rất khá giả và ở vùng nông thôn, mạng lưới thủ 

công nghiệp chế tơ sống đã thành hình. Mặt hàng xuất khẩu đứng thứ hai là trà. Trà 

chiếm khoảng 1/10 trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Ngoài ra là các phẩm vật như hải 

sản và giấy trứng tằm26 [80; tr.389]. 

Bảng 3.6. Phân loại hàng xuất nhập khẩu của Nhật năm 1865 

Stt Hàng xuất Tỉ lệ (%) Hàng nhập Tỉ lệ (%) 

1 Tơ tằm 79,40 Hàng len 40,30 

2 Trà 10,50 Hàng vải vóc 35,50 

3 Giấy lót ổ tằm 4,00 Vũ khí 7,00 

4 Hải sản 3,00 Tàu chiến 6,3 

5 Các loại khác 3,10 Tơ sợi 5,80 

6   Các loại khác 1,7 

 Tổng số 100 Tổng số 100 

Nguồn: Nguyễn Nam Trân (2015), Giáo trình lịch sử Nhật Bản, Bản thảo 

năm 2015, tr.389. 

                                                 
26 Tức loại giấy lót ổ nơi tằm đẻ trứng 
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Trong cơ cấu hàng nhập khẩu chủ yếu là mặt hàng may mặc. Đặc biệt, mặt 

hàng vải vóc đã tiến triển rất nhanh từ cuối đời Mạc phủ bước sang đầu thời Minh 

Trị. Có thời kỳ số vải vóc nhập khẩu này chiếm đến 40% thị trường quốc nội nghĩa 

là hầu như độc chiếm. Như thế, hàng vải vóc giá rẻ của ngoại quốc đã được nhập 

vào với số lượng đáng kể và lan tràn, lung đoạn thị trường Nhật Bản. Các mặt hàng 

trong nước vì giá quá cao so với hàng ngoại nhập nên không bán được. Bên cạnh 

các mặt hàng may mặc, Mạc phủ chú trọng nhập khẩu tàu chiến và các loại vũ khí. 

Mục đích của Mạc phủ là nâng cao tiềm lực quân sự để sẵn sàng đối phó với Tây 

phương một ngày không xa. Không phải Mỹ mà Anh lúc này trở thành nước buôn 

bán nhiều nhất với Nhật Bản27.  

Dưới sức ép của phương Tây, chính quyền Tokugawa phải tiến hành giảm 

thuế nhập khẩu từ 20% xuống còn 5% vào năm 1866. Bằng cách này, hàng giá rẻ 

của nước ngoài lại tràn vào Nhật làm tăng vọt kim ngạch hàng nhập khẩu. Vì vậy, 

tình trạng xuất siêu áp đảo buổi đầu mở cửa đã được khắc phục [80; tr.389-390]. 

Điều này tác động gì đến tình hình kinh tế Nhật Bản lúc bấy giờ? Đầu tiên, 

nó đưa đến việc vật giá trở nên đắt đỏ do trước đây mọi thứ hàng hóa đem lên thành 

phố lớn như Edo hay Osaka đều được những nhà buôn sỉ thu thập lại từ nơi sản 

xuất. Các nhà buôn sỉ sẽ cung cấp cho nhà buôn trung gian sau đó qua tay nhà buôn 

lẻ để đến tay người tiêu dùng. Thì nay, vì hai mặt hàng xuất khẩu là tơ sống và trà 

quá được yêu chuộng làm nảy sinh một loại nhà buôn cư trú tại chỗ mua thẳng tơ 

sống và trà từ tay nhà nông, lấy mất thị phần của các nhà buôn sỉ. Nhà buôn cư trú 

tại chỗ chở thẳng hàng ra hải cảng để bán cho người nước ngoài. Hệ thống lưu 

thông hàng hoá nội địa đã bị gãy đổ, người tiêu thụ trong các thành phố lớn không 

tìm đâu ra, tơ sống và trà nay trở thành hàng hiếm, muốn có phải trả giá đắt. Các 

mặt hàng khác cũng trong tình trạng tương tự, làm cho sinh hoạt của dân chúng trở 

nên khó khăn. Mạc phủ cố gắng tìm cách hạ bớt giá xuống. Năm 1860, ban hành 

chính sách Gohin Edo kaisorei (Năm mặt hàng phải chở trở lại Edo), bao gồm: tạp 

cốc, dầu nước (dầu xức tóc hoặc dầu thắp), sáp ong, quần áo ta, tơ sống. Năm mặt 

hàng đó bắt buộc phải qua tay các nhà buôn sỉ rồi mới được đem đi xuất khẩu. Tuy 

nhiên, các thương nhân phương Tây lẫn những nhà buôn cư trú tại chỗ đã phản đối 

kịch liệt nên lệnh này vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn.  

                                                 
27 Nguyên nhân là do lúc này Mỹ đang kẹt trong Nội chiến (1861 - 1865) nên các hoạt động thông thương với 

bên ngoài phần nào bị ngăn trở. 
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Một nguyên nhân khác khiến vật giá gia tăng là việc đúc lại tiền tệ. Năm 

1866, Mạc phủ đã cho đúc đồng koban mới với hàm lượng vàng chỉ còn một phần 

ba của đồng tiền cũ. Điều đó làm giá trị của đồng koban chỉ còn một phần ba. Nó 

khiến cho vật giá cứ thế mà tăng lên. Mạc phủ sau đó đã nhận ra điều này nên đã 

cho đúc lại đồng koban nhưng đã quá trễ vì họ đã để thất thoát ra bên ngoài một số 

lượng quí kim trên 10 vạn lượng bạc. Mậu dịch đã trở thành nguyên nhân của việc 

gia tăng vật giá, khiến cho đời sống của người dân Nhật Bản trở nên khó khăn. Họ 

bắt đầu chán ghét hoạt động mậu dịch [80; tr.391]. Các phong trào chống lại Mạc 

phủ ngày càng lan rộng. Tỷ giá chênh lệch giữa vàng và bạc, lạm phát gia tăng hay 

thị trường dệt bị rối loạn khiến nền kinh tế Nhật Bản những năm đầu thập niên 1860 

rơi vào khủng hoảng nhưng trầm trọng hơn thế là lòng tin đối với khả năng bảo vệ 

đất nước, bảo vệ nền kinh tế của Mạc phủ Tokugawa đã bị tổn hại. Các chính sách 

kinh tế Mạc phủ đưa ra hầu như không phát huy tác dụng, càng làm cho tình hình 

chính trị, xã hội thêm rối loạn. Đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự cáo 

chung của chế độ phong kiến ở giai đoạn phát triển cuối cùng này. 

* Tiểu kết Chương 3 

Kinh tế Nhật Bản trong thời kỳ Tokugawa đã có những chuyển biến mới ở tất 

cả các ngành từ nông nghiệp, thủ công nghiệp đến thương nghiệp. Trong nông nghiệp 

là sự gia tăng, mở rộng diện tích đất canh tác nhờ chính sách khai hoang của Mạc phủ 

trong suốt những năm 1600-1700. Sau đó, diện tích đất canh tác dần đi vào ổn định 

trong thời gian 1800-1868. Cùng với đó, việc cải tiến nông cụ, giống cây trồng và các 

hình thức khuyến khích, tạo điều kiện cho nông nghiệp đưa đến việc gia tăng sản 

lượng trong sản xuất. Sản phẩm nông nghiệp làm ra không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng và nộp thế, nền kinh tế không còn thuần túy tự cung tự cấp (1600-1734) như 

trước mà đang có sự manh nha sang kinh tế hàng hóa (1734-1860). Ở góc độ chuyên 

môn hóa, thủ công nghiệp dần phát triển và trở nên độc lập để tách khỏi nông nghiệp, 

không còn tình trạng “kiêm nghiệp” như trước. Thời Tokugawa đã chứng kiến nhiều 

ngành thủ công nghiệp có bước phát triển ngoạn mục như gốm sứ, dệt, khai khoáng, 

luyện kim… khi mà các sản phẩm làm ra không chỉ đáp ứng cho thị trường nội địa 

mà còn được xuất khẩu ra bên ngoài và được đón nhận một cách nồng nhiệt. 

Sự kết nối của các ngành kinh tế được thể hiện rõ nét, khi nông nghiệp 

cung cấp nguyên liệu cho thủ công nghiệp và hai ngành này trở thành sản phẩm 

phân phối của thương nghiệp. Một mạng lưới buôn bán, thu gom sản phẩm được 

điều phối bởi hệ thống các Nakama thông qua sự hỗ trợ ngày càng đắc lực của tiền 

tệ. Sự ra đời của ngân hàng sơ khai là một bước tiến trong lịch sử phát triển kinh 
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tế thời Tokugawa. Chính sách “đóng cửa” có ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh 

tế, đặc biệt là thương nghiệp khi nó từng bước đảm bảo sự hoạt động lành mạnh 

của nội thương và kiểm soát có hiệu quả các hoạt động ngoại thương. Nó góp 

phần duy trì nền hòa bình, sự ổn định về chính trị, xã hội - điều kiện tiên quyết 

cho sự phát triển của Nhật Bản lúc bấy giờ. Trong quan hệ giao thương với các 

nước phương Tây, thông qua chính sách “mở cửa - đóng cửa - mở cửa”, có thể 

thấy hầu hết các nước phương Đông đều thực thi mô hình này. Song nếu như, 

chính quyền Trung Quốc, Việt Nam thực hiện chính sách đóng cửa một cách bị 

động thì Nhật Bản lại có điều kiện lịch sử cùng kết cấu chính trị - xã hội tương đối 

khác biệt so với các nước này. Đó là một chính sách chủ động, đầy linh hoạt và 

được thực hiện đúng thời điểm; nó không hoàn toàn khiến Nhật Bản bị cô lập với 

thế giới bên ngoài mà thông qua việc buôn bán với một số chủ thể nhất định, Mạc 

phủ Tokugawa vẫn khẳng định được uy thế của mình trong giao thương với các 

nước phương Tây và khu vực để tránh phải đối phó với những xung đột khi chưa 

đủ thực lực. Bởi nếu không thực hiện sakoku, Nhật Bản sẽ tiếp tục rơi vào vòng 

xoáy “chảy máu bạc”, bị lũng đoạn và độc chiếm thị trường. Và rõ ràng, thời gian 

hơn 200 năm đó, những chuyển biến trong nền kinh tế đã tác động đến xã hội, tư 

tưởng, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để Nhật Bản đương đầu với các nước 

phương Tây mà vẫn bảo toàn được nền độc lập dân tộc. 
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CHƯƠNG 4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KINH TẾ NHẬT BẢN 

THỜI KỲ TOKUGAWA 

 

Với những chuyển biến trên các phương diện, kinh tế thời Tokugawa đã tạo nên 

thành tựu và hạn chế riêng, có phần khác biệt với nhiều nước châu Á nhưng lại có 

nhiều điểm tương đồng với Tây Âu trung đại đương thời. Trên cơ sở đó, những mầm 

mống kinh tế tiền tư bản được định hình, phá vỡ đi các kết cấu truyền kinh tế thống của 

chế độ phong kiến lấy nông nghiệp làm gốc; điều này, đã tác động mạnh mẽ đến các 

thành tố của kiến trúc thượng tầng như chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng… Vì vậy, có 

thể nói những chuyển biến của kinh tế thời Tokugawa đã chuẩn bị những tiền đề, điều 

kiện cần thiết cho quá trình hiện đại hóa Nhật Bản vào thời Minh Trị. 

4.1. Những thành tựu và hạn chế chính của kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 

Trong điều kiện hòa bình, ổn định, kết hợp với chính sách đối ngoại khôn khéo 

nhằm trung lập hóa các mối quan hệ quốc tế, Nhật Bản đã từng bước tự chủ nền kinh tế 

của mình. Nhờ đó, các ngành kinh tế, bên cạnh những hạn chế đã đạt được thành tựu 

hết sức to lớn khi đặt trong tương quan chung so với nhiều nước châu Á khác lúc bấy 

giờ. Nông nghiệp và thủ công nghiệp chuyển đổi dần từ tự cung tự cấp đã có sự chuyển 

hóa sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa, cung cấp sản phẩm cho thương nghiệp. Trong 

khi đa số quốc gia phương Đông còn chưa “định vị” rõ ràng chính sách kinh tế trước sự 

xâm nhập của các nước phương Tây thì Mạc phủ Tokugawa đã chủ trương xây dựng 

một nền kinh tế hướng nội để đảm bảo an ninh, chủ quyền, thống nhất đất nước. 

4.1.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp 

Việc mở rộng diện tích đất canh tác là thành công rất lớn đối với một quốc 

gia có địa hình đặc biệt như Nhật Bản. Trong thế kỷ XVII, nông nghiệp đạt được 

nhiều thành tựu đáng kể. Đất trồng trọt được mở rộng từ 1.600.000 chobu lên 

2.900.000 chobu, sản lượng lương thực của Nhật Bản đã tăng lên rõ rệt. Nếu như 

năm 1600, tổng sản lượng lương thực mới đạt 19,7 triệu koku28 thì đến cuối thời 

Tokugawa đã vượt lên 48,6 triệu koku. Diện tích đất canh tác đã góp phần không 

nhỏ vào việc gia tăng sản lượng lương thực cho người dân và tăng thêm nguồn thu 

cho lãnh chúa và Mạc phủ.  

Những cải tiến trong canh tác và việc đảm bảo nguồn nước tưới tiêu đã góp 

phần làm gia tăng sản lượng lương thực. Các trang trại được tổ chức tốt công việc sản 

xuất, việc thâm canh được Mạc phủ và các lãnh chúa khuyến khích. Kỹ thuật mới được 

                                                 
28 1koku = 180 lít, tương đương 120 kg 



 102 

áp dụng trong việc vỡ hoang, các công trình thủy lợi, dẫn thủy nhập điền lấy nước từ 

thượng nguồn sông Tamagawa (1655) và từ hồ Hakone (1670) đến tưới nước cho các 

vùng đất mới khai hoang ở đồng bằng lớn miền Kanto. Năm 1631, ở Shinshu nước 

được đưa về qua các con mương được đào qua các vùng sỏi đá, có những con mương 

dài đến 800 dặm29. Nhờ có hệ thống thủy lợi phát triển đó, cánh đồng lúa ở han 

Musashi tăng từ 667.000 koku lên tới 1.167.000 koku trong thế kỷ XVII [65; tr.182]. 

Các loại nông cụ phục vụ cho canh tác nông nghiệp, chủ yếu, vẫn bằng tay như cày, 

cuốc, bàn tuốt lúa... chứ chưa sử dụng rộng rãi các loại máy móc trong sản xuất. Hiện 

tượng này chỉ xuất hiện vào cuối thời kỳ Edo, khi các tiến bộ kỹ thuật của phương Tây 

được du nhập vào thông qua người Hà Lan. Việc mở rộng diện tích đất trồng trọt, cải 

tiến nông cụ, phân bón và sử dụng nhiều loại giống cây trồng đã đưa lại sản lượng 

lương thực ngày càng nhiều, dẫn đến hiện tượng dư thừa lương thực (chủ yếu là thóc) 

trong một số nông dân. Từ đây, làm xuất hiện nhu cầu mới là sản xuất nông nghiệp 

bước đầu chú ý đến nhu cầu của thị trường không chỉ để trao đổi các sản phẩm dư thừa 

mà còn hướng đến việc cung cấp các sản vật có giá trị cao vì mục đích tiêu dùng. 

Không chỉ nâng cao được sản lượng lúa, nông dân còn kiếm thêm lời bằng 

cách bán những sản phẩm khác. Họ trồng bông, thuốc lá, hạt có dầu, cây có sáp, 

chàm và dâu tằm để bán. Khác với việc trồng lúa, chủ yếu để nộp thuế và sử dụng 

làm lương thực; việc trồng các loại cây công nghiệp này chủ yếu để bán lấy tiền. 

Ban đầu, chính quyền giữ quan niệm cũ vẫn chỉ muốn nông dân sản xuất lương thực 

nên hạn chế việc trồng các loại cây này nhưng khi thấy được hiệu quả của nó nhiều 

lãnh chúa đã đầu tư theo hướng mới và bước đầu cạnh tranh với nhau. Với sự ra đời 

của các thành phố, việc cung ứng những thực phẩm quý cho đẳng cấp trên như cam 

Kishu, nho Koshu, rượu ngọt, dưa hấu… đã được quan tâm sản xuất. Từ đó hình thành 

nên các vùng chuyên canh cây công nghiệp, một tiến bộ mới của chính quyền và nhân 

dân Nhật Bản thời bấy giờ. Việc hình thành các vùng chuyên canh là hiện tượng khá 

phổ biến của nông nghiệp Nhật Bản thời Tokugawa. Không những sản xuất chính 

các cây trồng truyền thống như lúa, kê, đậu nành, lúa mì, lúa mạch tăng mà còn 

nhiều giống cây công nghiệp khác như bông, gai, khoai tây, chè, thuốc lá, nhân sâm, 

mía, những cây cho hoa màu để làm thuốc nhuộm và những cây cho dầu thực vật 

cũng được trồng rộng rãi hơn. Trong đó, nghề trồng dâu nuôi tằm và trồng bông là 

phát triển mạnh nhất. Từ đây, các vùng chuyên môn hóa ra đời dựa trên sự phân tích 

kỹ lưỡng điều kiện khí hậu, đất đai, vận chuyển nhằm đáp ứng nhu cầu của giới quý 

                                                 
29 Đơn vị đo độ dài để tính khoảng cách, có 2 cách hiểu: theo chuẩn quốc tế (1 dặm Anh bằng 1.609km) và 

theo chuẩn Trung Quốc (1 dặm bằng 500m). Ở Nhật Bản, có thể theo cách hiểu của Trung Quốc. 
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tộc và thị dân. Dưới góc độ nào đó, nó đã đặt những viên gạch đầu tiên cho việc 

hiện đại hóa nông nghiệp Nhật Bản các giai đoạn về sau, đưa nước này trở thành 

một trong ít quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến nhất khu vực châu Á. 

Thế kỷ XVII, cả nước sống trong điều kiện hòa bình. Trong điều kiện đó, 

nông thôn Nhật Bản đã có những biến đổi sâu sắc. Không những sản lượng lương 

thực tăng lên mà nhiều sản phẩm nông nghiệp khác cũng tăng lên. Nông nghiệp 

phát triển kéo theo sự phát triển của việc buôn bán trên cả nước, đặc biệt là các han 

gần Edo. Nhiều sản phẩm trước đây vốn là các sản vật địa phương chỉ được sản 

xuất với số lượng ít như sơn, giấy, bông, thuốc lá; thì nay đã trở thành hàng hóa với 

khối lượng lớn để đáp ứng cho thị trường [65; tr.182]. Trồng bông sinh lợi hơn 

trồng lúa, đất trồng bông còn có thể trồng xen với ngũ cốc, thuốc lá và chè. Tính 

tình người dân trong các làng dần thay đổi. Trong giai đoạn đầu Tokugawa, nông 

dân không phải lo đối phó với các quan chức thu thuế, chỉ lo làm ăn, sinh lời. Nông 

nghiệp đã trở thành một ngành sản xuất cung cấp hàng hóa cho hoạt động buôn 

bán chứ không chỉ có tính chất thuần túy tự cung tự cấp như trước kia. 

Các chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn thời kỳ Edo là sự kế thừa, 

tiếp nối tư tưởng từ các giai đoạn trước. Vẫn lấy nông nghiệp làm căn bản cho sự phát 

triển của đất nước. Song do những biến đổi của thời đại đã làm xuất hiện rất nhiều 

nhân tố mới, khác biệt so với các thời kỳ trước và so với nhiều quốc gia trong khu 

vực. Nếu như trước đây, ở nông thôn, mô hình chủ yếu là những gia đình địa chủ 

lớn do một gia đình mở rộng (nghĩa là gia đình địa chủ cộng với họ hàng, gia nhân 

và đầy tớ) thì thời Tokugawa chủ yếu là những gia đình hạt nhân nhỏ (nghĩa là ông 

bà (nếu có), cha mẹ, con cái, cháu chắt) quản lý các điền trang khoảng 1 hectare trở 

lên. Những điền chủ nhỏ kiểu này, trước đây chỉ phổ biến ở Kinai (nằm giữa Nara 

và Heian) thì bây giờ đã trở nên phổ biến trên cả nước. Trước những thay đổi do 

thương mại hóa thì tình hình này có lợi thế hơn trước do ruộng đất được cày cấy bởi 

người nông dân và những người thân cận nhất, không hoặc ít phải dùng đến những 

người họ hàng ở xa hoặc thuê mướn nhân công. Tuy nhiên, điều đáng nói là, bên 

cạnh cách thức tổ chức theo quy mô nhỏ, kiểu hộ gia đình trong giai đoạn đầu, kinh 

tế nông nghiệp Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, đã bắt đầu hình thành nên hệ thống các 

trang trại, nông trang rộng lớn giống như ở một số quốc gia phương Tây trước 

cách mạng tư sản (Anh, Mỹ, Đức...). Với những thay đổi này, sản xuất nông nghiệp 

đã tăng lên gấp bội. Có thể nói, yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp 

Nhật Bản trước cải cách Minh Trị xuất hiện muộn và mờ nhạt hơn so với các quốc 

gia Tây Âu nhưng rõ ràng mạnh mẽ hơn so với các nước phương Đông khác. 



 104 

Nền nông nghiệp thời Tokugawa đã tạo nên một khối lượng hàng hoá tuy 

không đến mức khổng lồ như các nền sản xuất hiện đại tạo ra nhưng cũng đủ lớn, 

có chất lượng cao và đa dạng về chủng loại không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác. Sản lượng lương thực, thực 

phẩm đủ dùng cho số dân trên dưới 30 triệu người trong khi đất canh tác chiếm 

chưa đến 20% diện tích là một nỗ lực phi thường. Nhưng, những người nông dân 

Nhật Bản thời Tokugawa đã làm được. Bằng các biện pháp như khai hoang, làm 

thuỷ lợi, cải tiến công cụ sản xuất, ứng dụng những tiến bộ mới vào nền nông nghiệp 

đã làm cho diện tích canh tác tăng lên và từ đó, năng suất cũng tăng theo, góp phần 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân [79; tr.64]. “Trong vòng 270 năm 

tính từ năm 1600 đến năm 1870, sản lượng lương thực Nhật Bản đã tăng 137%. 

Trong suốt thời kỳ Edo, sự tăng trưởng này nhìn chung cao hơn giai đoạn đầu cải 

cách Minh Trị” [27; tr.511]. Những thành tựu trong nông nghiệp đã gián tiếp làm dân 

số Nhật Bản tăng từ 18 triệu người năm 1590 lên tới 25 triệu người vào năm 1704 và 

đến cuối thế kỷ XVIII đã đạt gần 30 triệu người, trong đó khoảng 80% dân số là 

nông dân [14; tr.211]. Tính riêng, từ năm 1700-1721, dân số Nhật Bản đã tăng từ 25 

triệu lên 26 triệu người. Con số này cho thấy việc đảm bảo lương thực thời kỳ này 

được đáp ứng, hạn chế số người chết đói so với các thời kỳ trước.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, nông nghiệp thời Tokugawa vẫn còn 

nhiều mặt hạn chế. Vào những thập niên cuối mọi việc chuyển biến theo chiều hướng 

xấu đi do sự xáo trộn về vấn đề ruộng đất và các vấn đề khác trong xã hội nông thôn, 

cho thấy rõ một nền nông nghiệp có dấu hiệu khủng hoảng trong tương quan so sánh 

với thủ công nghiệp và thương nghiệp. Để tăng nguồn thu, gánh nặng thuế khóa 

phải nộp cho các lãnh chúa cũng ngày một nặng nề. Mặc dù, chính sách thuế được 

thực hiện ở mỗi han rất khác nhau và trong từng han vào những thời gian cụ thể 

cũng khác nhau dựa trên từng loại đất nhưng nhìn chung mỗi hộ nông dân đều phải 

nộp nhiều khoản thuế. Ngoài thuế đất là loại thuế quan trọng nhất, người nông dân 

còn phải nộp thêm: thuế phụ thu, thuế công ích... Gánh nặng thuế khóa đã đè nặng 

lên đời sống của người nông dân và gây ra tình trạng bần cùng hóa trong nông thôn 

Nhật Bản. Vào những năm thời tiết bất thường, mất mùa, đói kém nhiều nông dân 

đã bỏ làng vào thành thị kiếm sống. Tình trạng mua bán, bao chiếm, tước đoạt 

ruộng đất trong nông thôn diễn ra ngày càng trầm trọng. Đồng thời với việc thực 

hiện chính sách “quy nông”, Mạc phủ còn ban bố lệnh cấm mua bán ruộng đất, cấm 

phân chia, thế chấp, cầm cố hay bỏ hoang ruộng đất. Từ cuối thế kỷ XVIII các 

không gian canh tác mới không được mở rộng, tỷ lệ người không có đất trồng trọt 

ngày càng nhiều. Một số hộ nông dân giàu lên nhờ buôn bán và làm nghề thủ công, 
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đứng ra kinh doanh độc lập và trở thành những địa chủ mới; một số khác không có 

đất (con thứ, con gái) hoặc bị mất đất, bị bần cùng hóa đã trở thành tá điền làm thuê. 

Vào năm 1827, tại một số địa phương, có đến 40% nông dân nghèo đã bị mất đất 

canh tác và trở thành tá điền cho các địa chủ mới [14; tr.209]. 

Từ năm 1783 và kéo dài đến năm 1786-1787, nạn đói chưa từng thấy diễn ra 

khắp các han trên cả nước Nhật. Các han miền Bắc là trầm trọng hơn cả. “Người chết 

đói la liệt. Ở một số làng có đến 30, 40 thậm chí 50 nhà không còn một người nào 

sống sót… xác chết không kịp chôn. Có nơi người ta ăn cả thịt người. Đất đai cằn cỗi 

và khí hậu khắc nghiệt” [65; tr.303]. Xuyên suốt thời Tokugawa có 3 trận đói lịch sử 

vào các năm 1732-1733; 1783-1787 và 1832-1836. 

Nguyên nhân dẫn đến nạn đói được nhiều người cho rằng đó là do sự quản lý 

yếu kém của Mạc phủ khi không có biện pháp để quản lý giá lương thực; những biện 

pháp cứu tế được đưa ra nhưng quá muộn và chưa kịp thời… Tuy nhiên, một nguyên 

nhân khác, rất quan trọng đó là do hạn hán, mưa lũ, núi lửa hoạt động trong khi nền 

nông nghiệp thời bấy giờ phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Hơn nữa, Nhật Bản lại là khu 

vực địa lý vốn hứng chịu nhiều thiên tai là điều khó tránh khỏi. Điều đó cho thấy, 

nông nghiệp Tokugawa vẫn là ngành kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. 

Mạc phủ vẫn lấy nông nghiệp làm gốc nhưng không có những hình thức quản lý 

các hoạt động đầu tư vốn vào nông nghiệp hay việc thu mua nông sản của thương nhân, 

dẫn đến tình trạng ép giá, gây khó khăn cho việc sản xuất của nông dân. Với sự phát 

triển của buôn bán, mối liên hệ chặt chẽ giữa Mạc phủ và thương nhân được thiết lập do 

nguồn đóng góp cho ngân khố từ buôn bán tăng lên, chính quyền đã làm ngơ trước 

những hành động lộng quyền của họ. Các nông sản làm ra thường bị nhà buôn định giá 

thấp, nông dân luôn cảm thấy bị thiệt thòi, họ càng sản xuất nhiều hàng hóa thì càng thiệt 

nhiều hơn. Lợi nhuận chủ yếu rơi vào tay các thương nhân, do vậy quá trình bần cùng 

hóa người nông dân diễn ra mạnh mẽ. Đây là đòn giáng mạnh vào một giai cấp vốn được 

coi là chỗ dựa chính cho chế độ phong kiến. Bước sang thế kỷ XVIII, người nông dân đã 

đấu tranh chống lại cách đối xử bất công của giới cầm quyền. Các cuộc khởi nghĩa nông 

dân diễn ra đã báo hiệu sự khủng hoảng của chế độ phong kiến Nhật Bản. 

Vốn được coi là ngành kinh tế căn bản nhưng thông qua những hạn chế của 

ngành này, có thể thấy, các chính sách phát triển nông nghiệp và ruộng đất của Mạc 

phủ càng về giai đoạn cuối càng bị xáo trộn dưới tác động của tình hình chính trị, xã 

hội. Đặc biệt, thiên tai, sức cạnh tranh với các ngành kinh tế khác trong nước và hàng 

hóa nước ngoài cho thấy nông nghiệp Nhật Bản ngày càng trở nên thiếu tính ổn định và 

chịu sự chi phối từ các ngành khác là thương nghiệp và thủ công nghiệp. 
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4.1.2. Trong lĩnh vực thủ công nghiệp và công nghiệp 

Do chính sách khuyến khích sản xuất của nhiều lãnh chúa, nhu cầu tiêu dùng 

hàng hóa, đặc biệt là sức mua của giới thị dân ngày càng tăng mà các ngành thủ công 

nghiệp Nhật Bản thời Tokugawa có nhiều bước phát triển vượt bậc. Việc áp dụng 

những kỹ thuật sản xuất mới cũng như khả năng mở rộng quy mô sản xuất đã góp phần 

tạo nên những biến đổi trong các ngành thủ công. Trên cả nước đã hình thành nhiều 

trung tâm thủ công nghiệp có quy mô tương đối lớn. Có những công trường thủ công 

thu hút tới hàng trăm lao động.  

Về cách thức tổ chức sản xuất có thể chia làm 2 loại hình chính: thứ nhất, là 

loại hình phân tán gồm những cơ sở thủ công truyền thống, quy mô nhỏ và thường 

không có kế hoạch sản xuất cụ thể; thứ hai là loại hình tập trung gồm những cơ sở 

sản xuất mới, có quy mô lớn, thiết bị tương đối hiện đại, sản xuất theo kế hoạch và 

nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Tuy vậy, ngay cả loại hình sản xuất thứ hai, ngoại 

trừ một số ngành như luyện kim, khai mỏ… thì phần lớn các công xưởng thủ công 

vẫn được tổ chức dưới hình thức lao động phân tán. Trong đó, hộ gia đình là những 

mắt xích trong dây chuyền sản xuất giữ vị trí trọng yếu nhất [14; tr.213]. Từ hai loại 

hình này, là hoạt động song song giữa các hình thức sản xuất, quản lý của tư nhân, 

hộ gia đình, cá thể với hình thức quản lý trực tiếp của Mạc phủ, đặc biệt trong việc 

khai thác và kiểm soát các kim loại quý như vàng, bạc… trong ngành khai mỏ hay 

đóng tàu. Nhờ sự đa dạng và giá trị của các ngành này, Mạc phủ và lãnh chúa thời 

Edo cũng thăm dò và khai thác thêm một số các mỏ khoáng sản mới như chì, thiếc, 

than… Như  vậy, thủ công nghiệp thời Tokugawa bên cạnh mô hình sản xuất kiểu 

gia đình, nhỏ lẻ trước kia đã bước đầu chuyển đổi sang các công trường thủ công 

quy môn và chuyên sâu hơn. 

Có thể nói, thủ công nghiệp Nhật Bản thời kỳ Tokugawa đã xác lập mạnh mẽ 

sự tồn tại của các công trường thủ công - nơi sự phân công lao động và chuyên môn 

hóa đã diễn ra khá phổ biến. Cũng giống như các quốc gia Tây Âu cuối thời kỳ 

trung đại hai loại hình chủ yếu của công trường thủ công là dạng tập trung và dạng 

phân tán đều có mặt ở Nhật Bản. Công trường thủ công ra đời và dần thay thế cho 

hệ thống phường hội (za) ở Nhật Bản. Nếu không có quá trình chẩn bị này thì vào 

các thời kỳ sau Nhật Bản sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi lên sản 

xuất cơ khí. Thủ công nghiệp nói riêng và kinh tế thời Tokugawa nói riêng đã chuẩn 

bị cơ sở cho việc hiện đại hóa kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các giai đoạn sau. 

Thông thường, những người cùng sản xuất một loại hình sản phẩm sống trong 

một khu vực nhất định thường có khuynh hướng tự liên kết lại thành các phường hội. 
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Người đứng đầu phường chịu trách nhiệm điều hành công việc sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm cũng như bảo vệ quyền lợi cho hội viên. Cương vị trùm phường là do thành 

viên của phường hội lựa chọn. Từ những người sản xuất lành nghề, có uy tín nhất, 

từng bước nhiều trùm phường đã trở thành các chủ xưởng bao mua sản phẩm và tập 

trung vào công việc kinh doanh chứ không trực tiếp tham gia sản xuất nữa. Do vậy, 

các thợ thủ công khác, do không có khả năng tiêu thụ hàng hóa hay không đủ vốn để 

nhập nguyên liệu đã dần trở thành người làm công và chịu sự kiểm soát của chủ 

xưởng. Bên cạnh đó, do có khả năng kinh tế, nhiều thương nhân lớn đã liên kết các 

phường hội thủ công để đặt hàng, cho ứng tiền bán sản phẩm trước hoặc cung cấp 

nguyên liệu cho các hộ sản xuất. Như vậy là, những quan hệ sản xuất mới trong các 

công trường thủ công và giữa công trường thủ công sản xuất với các chủ đầu tư cũng 

như giữa chủ đầu tư với người lao động về cơ bản đã được xác lập. Về phần mình, 

người đầu tư có thể bao mua một phần hay toàn bộ sản phẩm, đặt ra các quy cách, 

tiêu chuẩn chất lượng và quyết định giá cả trên thị trường. Những thay đổi đó đã tạo 

nên diện mạo phát triển mới trong nhiều ngành thủ công ở Nhật Bản thời kỳ này. Đến 

thế kỷ XIX, để nâng cao chất lượng và quy trình sản xuất, loại hình công trường thủ 

công tập trung xuất hiện ngày một nhiều, bên cạnh các công trường thủ công phân 

tán. Trong đó những nhóm người cùng làm một khâu sản phẩm được tập hợp lại 

trong một phân xưởng và sự liên kết sản xuất giữa các phân xưởng đã tạo nên sản 

phẩm cuối cùng. Sự phân công lao động đã diễn ra. Nhiều công trường dệt ở các han 

như Mino, Masuchi, Shinano, Echizen… gồm  30 - 50 người đã có tổ chức sản xuất 

như vậy [14; tr.213-214]. 

Các khu vực sản xuất thủ công luôn liên hệ chặt chẽ với những trung tâm 

kinh tế lớn. Trong một số lĩnh vực, do nhu cầu tiêu dùng cao của một bộ phận xã 

hội, mà thủ công nghiệp Nhật Bản đã thoát ra khỏi khuôn khổ của những nghề phụ 

ở nông thôn để trở thành nghề thủ công thành thị, khéo léo và nghệ thuật. Ở Osaka, 

những người cùng sản xuất một chủng loại hàng hóa thường sống tập trung trong 

một số khu vực nhất định như các khu chạm khắc, sơn mài, dệt lụa, dệt chiếu, xẻ đá, 

rèn, đúc đồng… Vào đầu thế kỷ XVIII, chỉ riêng Osaka đã có khoảng 4 vạn thợ thủ 

công sinh sống. Nếu kể cả những người làm trong gia đình thì tỉ lệ những người làm 

thủ công chiếm tới 40% dân số thành phố. Thời gian đó, Osaka thực sự là một công 

xưởng lớn. Theo tính toán, trong khoảng 60% hàng hóa đưa vào Osaka là nguyên 

liệu thô hay bán thành phẩm, trong khi đó, thành phố này chỉ sản xuất ra 12% loại 

hàng hóa nói trên, 88% còn lại là thành phẩm. Osaka đồng thời còn là thành phố 

cung cấp hàng hóa lớn nhất cho cả nước. Từ đây, lương thực, sợi bông, quần áo, 
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than, củi, dầu, cá, muối, rượu sake, tương, mắm và các sản phẩm thủ công nghiệp 

khác đã được đưa về Edo và nhiều vùng xa xôi trên cả nước [14; tr.214]. 

Cuối thời Tokugawa, các ngành thủ công nghiệp thu hút 20% lực lượng lao động 

trong toàn quốc. Trong một số ngành thủ công nghiệp cũng có sự phân công cụ thể giữa 

các lĩnh vực hay công đoạn sản xuất khác nhau, bước đầu có sự chuyên môn hóa. Việc 

chuyên môn hóa và đầu tư kỹ thuật nên một số mặt hàng thủ công đã đạt đến độ tinh xảo 

nổi tiếng thế giới như lụa, đồ sứ, sơn mài… Nếu như vào thế kỷ XVII, Nhật Bản vẫn 

phải nhập khẩu tơ lụa từ Trung Quốc thì chỉ mấy thập kỷ sau đó, do tác động của chính 

sách tỏa quốc, trước nhu cầu cao của thị trường trong nước, ngành sản xuất tơ lụa của 

Nhật Bản đã đạt sự tăng trưởng mạnh mẽ. Nhìn chung, từ giữa thế kỷ XVII Nhật Bản đã 

có thể phần nào chủ động về nhu cầu vải mặc. Các sản phẩm tự sản xuất trong nước bao 

gồm lụa, vải bông đã bảo đảm được yêu cầu về chất lượng với nhiều loại hình sản phẩm 

phong phú về màu sắc, hoa văn trang trí cũng như kỹ thuật dệt [14; tr.215]. 

So với thời kỳ trước năm 1600, các ngành thủ công nghiệp ở Nhật Bản thời 

Tokugawa đã tách hẳn và trở thành một ngành kinh tế độc lập so với nông nghiệp. Vốn 

dĩ, từ xa xưa, phần lớn các ngành thủ công nghiệp đều được người nông dân tận dụng 

thời gian rãnh rỗi lúc nông nhàn để phục vụ các nhu cầu chính yếu trong công cụ sinh 

hoạt hàng ngày. Do đó, khi trở thành một ngành kinh tế độc lập song nó vẫn giữ mối 

liên hệ mật thiết với kinh tế nông nghiệp. Nông nghiệp chính là nơi cung cấp các 

nguyên vật liệu cho một số ngành như dệt, làm tương hay phẩm nhuộm… Gắn bó với 

nông nghiệp, đặc biệt là các vùng chuyên canh cây công nghiệp; bên cạnh đó, mối liên 

kết giữa thủ công nghiệp với thương nghiệp vốn được tạo dựng từ thời Mạc phủ 

Muromachi đến thời kỳ này càng trở nên chặt chẽ. Thương nghiệp đáp ứng đầu ra của 

sản phẩm thủ công nghiệp, mang sản phẩm đến với thị trường bằng những cơ chế mới 

mang tính chất hàng hóa. Cũng như nông nghiệp, sản phẩm làm ra thời kỳ này không 

chỉ vì mục đích tiêu dùng của các hộ gia đình hay lớn hơn là trao đổi giữa các hộ gia 

đình trong các làng mà nó đã thực sự có tính chất thị trường vì nhu cầu của thị trường. 

Chẳng hạn như, mặt hàng gốm sứ, lụa và các sản phẩm từ ngành khai khoáng và luyện 

kim rõ ràng là các đối tượng không chỉ để phục phụ cho mục tiêu “tự cung tự cấp” như 

trước kia mà trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị. 

Sự gắn bó giữa thủ công nghiệp và thương nghiệp đã làm cho việc tiêu thụ các 

sản phẩm thủ công nghiệp thời Tokugawa không chỉ bó hẹp ở phạm vi trong nước mà 

nó đã vươn xa ra thị trường các quốc gia trong khu vực và thế giới. Gốm sứ, tơ lụa, 

vàng, bạc đã trở thành mục tiêu săn đón của các thương thuyền phương Tây khi đến 

Nhật Bản hoặc thông qua kênh trung gian từ một số quốc gia trong khu vực để thu mua 
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các mặt hàng này. Được tiếp nối từ nửa cuối thế kỷ XVI, hàng thủ công nghiệp của 

Nhật Bản đã thực sự tham gia vào mạng lưới giao thương khu vực và quốc tế suốt từ 

thế kỷ XVII cho đến nửa đầu thế kỷ XIX. Mặc dù có nhiều gián đoạn do chính sách tỏa 

quốc nhưng nhìn xuyên suốt thời kỳ Tokugawa, sự phát triển của các ngành thủ công 

nghiệp đã góp phần tạo nên thương hiệu và diện mạo cho kinh tế Nhật Bản. 

Sự ra đời và phát triển của các ngành thủ công nghiệp ngày càng đa dạng, 

phong phú. Sự đa dạng thể hiện trong từng ngành, ví dụ như gốm sứ đã có nhiều phong 

cách độc đáo như Imari, Nabeshima, Kutani đã được định hình, phát triển và tạo được 

dấu ấn về chất lượng, kỹ thuật tinh xảo đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Điều đáng chú ý là, nhiều cơ sở sản xuất, công trường thủ công đã mở rộng phạm vi 

hoạt động sang các lĩnh vực khác như thương mại, tín dụng… tiêu biểu như các gia tộc: 

Mitsui, Yamanaga… đều xuất phát từ các thợ thủ công hành nghề nấu rượu sa kê 

nhưng về sau đếu làm các công việc liên quan đến kinh doanh tiền tệ và ngân hàng.  

Thủ công nghiệp là ngành kinh tế thể hiện rõ tinh thần tiếp thu kỹ thuật từ bên 

ngoài, cụ thể là Trung Quốc, Triều Tiên và các nước phương Tây. Ảnh hưởng các kỹ 

thuật và phong cách chế tác từ Triều Tiên và Trung Quốc góp phần làm thay đổi quy 

mô, tính chất và chất lượng sản phẩm của ngành gốm sứ và dệt. Các thành tựu kỹ thuật 

từ Hà Lan đã giúp Mạc phủ xây dựng thành công các lò luyện thép hiện đại ở vùng 

Saga (Hizen, Kyushu) và đóng được những con tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên. 

Cùng với sự phát triển của các công trường thủ công là sự phân định giữa 

thủ công nghiệp và công nghiệp từng bước được xác lập ở một số ngành nghề. Biểu 

hiện này xuất hiện muộn vào giai đoạn cuối Mạc phủ Tokugawa, đặc biệt là sau khi 

mở cửa rộng rãi trở lại với các nước phương Tây và được biệu lộ rõ nhất trong 

ngành đóng tàu. Tàu thủy chạy bằng hơi nước, lần đầu tiên đã được chế tạo tại Nhật 

Bản. Không chỉ chế tạo thành công, người Nhật đã trực tiếp điều khiển những chiến 

hạm mới sản xuất. Như vậy, thành tựu của cách mạng công nghiệp từ châu Âu và 

châu Mỹ đã lan tới châu Á. 

Bên cạnh những thành tựu kể trên, về cơ bản các ngành thủ công nghiệp thời 

Tokugawa cũng tồn tại nhiều hạn chế như: chủ yếu vẫn sử dụng các phương pháp thủ 

công, các thành tựu khoa học kỹ thuật phương Tây đã được áp dụng nhưng khá muộn 

và chỉ thực sự mạnh mẽ từ sau năm 1854; một số ngành thủ công phụ thuộc nhiều 

vào nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp và hầu hết chịu sự chi phối của thương nghiệp 

trong việc bao mua, giá cả; sự kiểm soát của chính quyền trong việc khai thác thủ 

công nghiệp chưa thực sự hiệu quả, điều đó dẫn đến việc khai thác quá mức một số 

loại khoáng sản như vàng, bạc đã dẫn đến hao tổn lớn nguồn quý kim của đất nước… 
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4.1.3. Trong lĩnh vực thương nghiệp 

Sự phát triển của thương nghiệp và sự lớn mạnh của thương nhân thời 

Tokugawa đã cho thấy vai trò quan trọng của tiền tệ và tín dụng trong nền nền kinh 

tế. Trong các thời kỳ trước, việc buôn bán và sản xuất mới chỉ nằm trong một khu 

vực nhỏ. Nó thực sự chỉ phát triển ở một số vùng như Kinai và biển nội địa, còn 

những vùng xa xôi hẻo lánh như Hakata (Fukuoka, Kyushu) là cảng chủ yếu cho 

những chuyến đi sang lục địa. Trao đổi hàng hóa trong những thời kỳ trước bị hạn 

chế cả về mặt xã hội cũng như về địa lý. Hàng hóa được sản xuất hoặc nhập khẩu chỉ 

để dành cho một bộ phận nhỏ dân chúng thuộc đẳng cấp trên như quý tộc, samurai 

hay các chức sắc tôn giáo. Nhưng kể từ sau năm 1600, khi tiền tệ trở thành phương 

thức thanh toán của nhiều hoạt động kinh tế, nhiều bộ phận dân cư xưa nay chưa từng 

dùng tiền trong trao đổi hàng hóa đã chấp nhận nó một cách dễ dàng. Ba loại tiền 

(bạc, vàng, đồng) chủ yếu được làm theo quy cách chung với khoảng 321 loại tiền. 

Sự ra đời của hệ thống Ngân hàng Osaka vào năm 1670 với các hình thức tín dụng 

khác nhau từ chứng khoán, hóa đơn trao đổi… Tuy vẫn có sự tồn tại của nhiều loại 

tiền khác nhau nhưng trong thời kỳ Tokugawa, bước đầu, đã đưa ra những loại tiền 

tiêu chuẩn, hạn chế những bất tiện của dạng “xứng lượng hóa tệ” trước kia. Tuy còn 

nhiều phức tạp trong sử dụng và lưu thông nhưng đây là sự chuẩn bị đầu tiên cho việc 

thống nhất tiền tệ vào thời Cận đại. Việc tiền tệ hóa nền kinh tế đã tạo nên những 

thương vụ làm ăn, giao dịch có tính chất lâu dài trên phạm vi toàn quốc. Nó đưa đến 

việc tin tưởng, phụ thuộc và chịu sự chi phối của tín dụng đối với nền kinh tế. Điều 

mà các thời kỳ trước còn nhiều xa lạ. Đời sống của thương nhân và của các giai tầng 

khác trong xã hội không thể thiếu tiền tệ. Việc buôn bán và sự tồn tại của các cơ sở 

tín dụng có liên quan mật thiết với nhau. Tiền tệ làm thay đổi đẳng cấp samurai và 

lãnh chúa. Trong đó, đẳng cấp võ sĩ và các lãnh chúa đều cần đến tiền mặt và tín 

dụng để trang trải chi tiêu cho việc đi lại từ các han về Edo và ngược lại. Điều này 

cho thấy ảnh hưởng rất lớn của chính trị đến mô hình phát triển kinh tế. Trong sự lớn 

mạnh của mình, các nhà buôn luôn cố gắng không ngừng để xây dựng nghề nghiệp 

với lòng tự hào và sự trung thực thông qua tư tưởng “đinh nhân đạo”. 

Thương mại hóa và việc sử dụng tiền tệ đã tạo ra mức sống cao hơn cho người 

dân, tuy chậm nhưng bền vững và thực sự. Đồng thời, nó lôi kéo các ngành sản xuất 

địa phương và các làng vào thị trường toàn quốc. Trong nông nghiệp, dân nhiều làng 

đã có hướng chuyên canh về sản xuất một số vật phẩm nhằm xuất cảng để bán đi các 

nơi khác. Như vậy, xét về mặt hành chính, tiếp tục có sự chia cắt từng mảng tồn tại do 

sự tồn tại của các lãnh địa nhưng dưới thời Tokugawa, lần đầu tiên trong lịch sử Nhật 
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Bản đã trở thành một thực thể kinh tế thống nhất [53; tr.257]. Không những thế, tiền 

bạc và tiền đồng của Nhật Bản còn là kim tệ lưu thông chủ yếu của một số nước Đông 

Nam Á thời bấy giờ. Các loại tiền tệ của Nhật Bản không chỉ là phương tiện trao đổi 

mà còn là một loại hàng hóa được ưa chuộng tại thị trường các nước trong khu vực. 

Nó ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của không ít quý tộc, quan lại và tầng lớp thị 

dân của các nước này. Ngay cả nông dân, thợ thủ công cũng cần đến các phương tiện 

thanh toán phổ biến như tiền bằng bạc, tiền bằng đồng để đầu tư nguyên vật liệu cho 

quá trình sản xuất bằng cách ứng tiền trước và hoàn trả sản phẩm sau đó. 

Trong phát triển thương nghiệp, việc ứng phó với tình trạng luôn có nguy cơ 

bị độc chiếm làm thị trường bởi các nước phương Tây đã cho thấy sự khôn khéo 

của Mạc phủ. Điều đó thể hiện qua việc ban hành cơ chế kiểm soát với các mức độ 

ngày càng nghiêm ngặt nhằm thể hiện sự độc lập trong kinh doanh được thể hiện 

qua sự thành lập các tổ hợp thu mua và phân phối lụa và các mặt hàng ngoại nhập 

để bán ra thị trường nội địa với giá niêm yết, tránh trường hợp bị các thương nhân 

nước ngoài giữ giá hoặc đẩy giá. Hoạt động hiệu quả của các Nakama đã từng bước 

giành độc quyền buôn bán tơ lụa về tay thương nhân Nhật Bản, khuyến khích Nhật 

thương nhập khẩu trực tiếp và tiến tới chủ động sản xuất tơ lụa trong nước ở giai 

đoạn sau. Ở mức độ nhất định, Mạc phủ đã buộc các thương nhân nước ngoài phải 

tuân thủ những quy định sở tại để kiểm soát nền nội thương suốt hơn 200 năm. 

Thương nghiệp có mối liên hệ mật thiết và tạo điều kiện cho sự phát triển của 

các ngành kinh tế khác. Nhờ chủ trương mở rộng buôn bán với bên ngoài, chính quyền 

Tokugawa đã tạo ra những xung lực mới cho sự phát triển của nhiều ngành sản xuất 

trong nước. Trong thế kỷ XVII, ở nhiều vùng nông thôn Nhật Bản bên cạnh trồng lúa 

nước đã hình thành những vùng chuyên canh, chuyên chế biến các đặc sản địa phương 

dựa trên điều kiện thổ nhưỡng đất đai từng vùng. Các vùng chuyên canh này đã tạo ra 

nguồn nông phẩm phong phú phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, nguyên liệu 

cho các ngành thủ công nghiệp và xuất khẩu ra thị trường bên ngoài. Nhưng ngược lại, 

“chính sức mạnh của nền kinh tế trong nước đã tạo nên nền tảng căn bản cho việc mở 

rộng kinh tế đối ngoại của Nhật Bản” [28; tr.229] trong thời kỳ Tokugawa. 

Rõ ràng, thương nghiệp và tiền tệ đã làm biến đổi nông nghiệp, nông thôn. 

Thương nghiệp trở thành nền kinh tế lớn thứ hai sau nông nghiệp và trong một số thời 

điểm nó là ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước và đã tạo ra tính kết nối của một thị 

trường chung thống nhất. Nhìn lại hoạt động ngoại thương trong thời Tokugawa có thể 

thấy vì những lý do khác nhau, Nhật Bản từ năm 1600-1854 chỉ tham gia vào mạng 

lưới khu vực với tư cách quốc gia trong một thời gian ngắn, điển hình nhất là giai đoạn 
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Châu ấn thuyền (1592-1637) còn phần lớn tiến trình việc giao thương được thực hiện 

chủ yếu với vai trò của các Nhật thương thông qua các kênh trung gian khác như Hà 

Lan, Trung Quốc… Tuy nhiên, với nội lực riêng Nhật Bản vẫn khẳng định được vị trí 

của mình đối với các nước trong khu vực. Ngoại thương Nhật Bản thời Tokugawa cho 

thấy rõ bức tranh thu nhỏ về quan hệ quốc tế Đông - Tây, nó phản ánh đúng tinh thần 

thời cận thế. Trong giai đoạn cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, Bồ Đào Nha gần như 

độc chiếm thị trường Nhật Bản và đến thế kỷ XVII-XVIII là thời đại của các công ty 

Đông Ấn, ưu thế nhất là Hà Lan. Từ sau khi chính thức buôn bán trở lại vào năm 1859 

thì các nước phương Tây khác như Mỹ, Anh, Pháp… lại tiếp tục lũng đoạn thị trường 

Nhật Bản. Mặc dù chưa có nền kinh tế hàng hóa thực sự phát triển nhưng nhờ có một 

số nguồn kim loại quý như vàng, bạc, đồng mà Nhật Bản có vai trò trong hoạt động 

kinh tế của khu vực. Bên cạnh đó, với khả năng tiêu thụ một khối lượng lớn tơ lụa và 

một số sản vật từ Trung Quốc và Đông Nam Á nên thị trường Nhật Bản luôn có sức 

hấp dẫn lớn đối với các nước trong khu vực và phương Tây. 

Về mặt hạn chế, vốn là một quốc gia giàu tiềm năng, trong quan hệ thương 

mại với bên ngoài, đặc biệt là với các nước phương Tây, Nhật Bản đã trở thành đối 

tượng khai thác của các nước này. Điều này được minh chứng qua hai cơn sốt trong 

thời kỳ Tokugawa. Lần thứ nhất, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh đã mang 

ra khỏi Nhật Bản một khối lượng lớn bạc, lịch sử gọi đó là kỷ nguyên “chảy máu 

bạc” những thập niên cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII. Trong khoảng thời gian 

1615-1625 đã có khoảng 130.000 đến 160.000 kg bạc được xuất ra khỏi Nhật Bản, là 

căn cứ thực tế dẫn đến quyết định “tỏa quốc” vào năm 1639. Đến năm 1668, Mạc phủ 

tiếp tục cấm xuất khẩu các nguồn kim loại quý ra bên ngoài. Nhờ chính sách đối 

ngoại chủ động, Mạc phủ Tokugawa đã đưa ra những biện pháp tích cực để bảo vệ 

nội thương, kiểm soát ngoại thương và bảo tồn được chủ quyền quốc gia cũng như 

địa vị thống trị của mình suốt mấy trăm năm. Tuy nhiên, điều này chỉ hạn chế được 

phần nào, bởi sau khi Hà Lan độc chiếm thị trường thì nguồn lợi lớn đã rơi vào tay 

quốc gia này. Và cho đến năm 1854, sau khi mở cửa đất nước bình thường trở lại, các 

nước phương Tây ồ ạt đổ vào Nhật Bản kiếm tìm thị trường và nguyên liệu, một lần 

nữa trong lịch sử, loại quý kim có giá trị nhất là vàng thêm một lần “chảy máu”. 

Điều này phản ánh rõ tính chất khai thác trong hoạt động ngoại thương giữa các nước 

phương Tây với phương Đông nói chung và Nhật Bản nói riêng. Điều này cũng thể 

hiện khả năng kiểm soát nền kinh tế ngoại thương của Nhật Bản lúc bấy giờ rõ ràng 

ở mức độ yếu kém hơn so với các nước Tây Âu đang trên đường công nghiệp hóa. 

Đây là một thực tế lịch sử không thể phủ nhận.  
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4.2. Đặc điểm kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 

4.2.1. Nền kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố chính trị, xã hội 

Có thể nói, chuyển biến của kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa có mối quan 

hệ mật thiết với các điều kiện chính trị, được thể hiện rõ nét qua chính sách cai trị 

của Mạc phủ và sự chủ động của các lãnh chúa địa phương. Trong khi nghiên cứu 

về lịch sử Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, một câu hỏi đặt ra là tại sao việc duy trì nền 

kinh tế hướng nội với chính sách tỏa quốc suốt hơn 200 năm (1639-1854) song kinh 

tế Nhật Bản vẫn phát triển? 

Việc Mạc phủ Tokugawa duy trì được nền hòa bình trong suốt 267 năm là điều 

kiện quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế; trong đó người đặt nền móng là Tướng 

quân Ieyasu đã đưa ra nhiều chính sách có tính chất định hướng xuyên suốt thời kỳ này. 

Ông chủ trương xóa bỏ các tổ chức buôn bán độc quyền, tránh khuynh hướng thao túng 

tiền tệ, đầu cơ tích trữ; kêu gọi thương nhân vào sống và kinh doanh trong thành thị, 

khuyến khích các tập đoàn buôn bán đầu tư vào kinh tế đối ngoại, đặc biệt là việc thiết 

lập quan hệ với Đông Nam Á, Trung Quốc và Hà Lan. Bên cạnh đó, Mạc phủ còn loại 

bỏ các ngăn cách về địa giới hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất định cho sự 

lưu thông và phát triển kinh tế. Với những nỗ lực đó “Mạc phủ đã bãi bỏ hàng rào 

thuế quan nội địa, tạo cơ sở cho sự phát triển của thị trường quốc gia. Họ đã cố gắng 

thay thế một loạt đơn vị đo lường ở các địa phương và xác lập những đơn vị chuẩn 

mực chung trên toàn quốc; đã tạo ra những đơn vị tiền tệ chung, khuyến khích xây 

dựng các tuyến đường giao thông nối liền các vùng xa xôi nhất từ các hải đảo tới hành 

dinh của tướng quân ở Edo… Những biến đổi tình hình đó đã tạo ra sợi dây liên kết 

kinh tế trên toàn quốc đồng thời tạo nên tác nhân kích thích cho sự phát triển kinh tế” 

[27; tr.508]. Như vậy, môi trường hòa bình và các chính sách phát triển kinh tế, đặc biệt 

là tinh thần coi trọng thương nghiệp của các tướng quân thời Mạc phủ là điều kiện lý 

tưởng cho tăng trưởng thương mại nói riêng và kinh tế nói chung. Sự phát triển của 

buôn bán trong và ngoài nước đã quay trở lại kích thích kinh tế nông nghiệp, thủ công 

nghiệp và công nghiệp thời bấy giờ. Ở phương diện chính sách, Mạc phủ Tokugawa, 

bên cách những thách thức vốn có của thời đại hậu kỳ phong kiến, đã tạo điều kiện hết 

sức thuận lợi cho các ngành kinh tế phát triển. 

Nếu như so sánh có thể thấy, gần như đồng thời với giai đoạn lịch sử này, lịch 

sửu Việt Nam lại diễn ra theo một tiến trình khác biệt. Cục diện phân tranh Trịnh - Mạc 

rồi Trịnh - Nguyễn, rồi nhà Nguyễn loại bỏ những thành tựu của phong trào nông dân 

Tây Sơn… kéo dài từ đầu thế kỷ XVI đến hết thế kỷ XVIII đã đẩy đất nước vào tình 

trạng ly tán,  sức mạnh dân tộc suy yếu. Trong hoàn cảnh đó, những nhân tố kinh tế - 
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xã hội - tư tưởng mới không có điều kiện để phát triển. Trong khuôn khổ của một thể 

chế chính trị đã trở nên trì trệ cho đến trước khi bị chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm 

lược vào thế kỷ XIX, những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa còn rất yếu ớt và 

chưa đủ sức tạo nên những chuyển biến đáng kể trong kết cấu kinh tế - xã hội của xã 

hội Việt Nam. Đó chính là lý do lý giải Việt Nam cùng nhiều nước châu Á đã lần lượt 

trở thành những dân tộc thuộc địa hoặc phụ thuộc [36; tr.218]. 

Việc vận hành của cơ chế chính trị Bakuhan taisei vừa có thể giúp Mạc phủ duy 

trì được địa vị của mình trong việc kiểm soát các lãnh chúa; đồng thời cũng tạo điều 

kiện cho sự phát triển độc lập của các lãnh địa. Bởi vì, để có thể tồn tại, phát triển và 

cạnh tranh với các han khác cũng như xây dựng nguồn lực tài chính đủ sức gánh vác 

các nghĩa vụ với chính quyền trung ương (đặc biệt là chính sách Sankin kotai), các lãnh 

chúa phải đề ra các chính sách kinh tế phù hợp. Cơ chế này đã tạo nên sự phát triển 

năng động cho các lãnh địa về kinh tế, từ đó đưa đến những chuyển biến hết sức đa 

dạng giữa các han. Nhiều han có chính sách phát triển thích hợp dựa trên điều kiện địa 

lý của mình, chẳng hạn như trường hợp ở các vương quốc Tây Nam nhờ có sự phát 

triển vượt trội về năng lực và trình độ sản xuất, về nội dung và phương thức kinh doanh 

so với những khu vực khác cùng thời. Song từ các trung tâm, các vùng kinh tế phát 

triển đó, những hình thức kinh doanh, hoạt động kinh tế mới đã từng bước tác động đến 

các địa phương khác, khuyến khích sự tăng trưởng chung trên cả nước. 

Việc thực chính sách Sankin kotai, chính quyền Tokugawa đã đạt được sự 

thống nhất và tập trung quyền lực trên quy mô cả nước. Việc đi lại giữa Edo và các 

han ngày càng trở nên tốn kém, nhiều lãnh chúa để có tiền trang trải cho các chuyến 

đi đã trở thành con nợ của giới thương nhân Osaka và Edo; từ đó làm thay đổi các trật 

tự xã hội, đẳng cấp thương nhân ngày càng có thế lực về kinh tế và trở thành chủ nợ 

của lãnh chúa, samurai và thậm chí cả người của Mạc phủ. Các lãnh chúa cần đến 

tiền mặt và tín dụng để trang trải chi tiêu cho việc đi lại từ các han về Edo và ngược 

lại. Điều này, một lần nữa cho thấy ảnh hưởng rất lớn của chính trị đến mô hình phát 

triển kinh tế. Luân phiên trình diện trở thành nhân tố quan trọng đưa đến sự mở 

mang hệ thống giao thông vận tải, sự hình thành và phát triển các thành phố, các 

trung tâm buôn bán; Sankin kotai đã kích thích sự hưng thịnh của nhiều ngành kinh 

tế ở Nhật Bản thời Tokugawa. Tuy vậy, ở một phương diện khác, nó cũng làm suy 

giảm sức mạnh kinh tế của các han, rường cột kinh tế chính của chế độ phong kiến 

Nhật Bản bấy giờ. Và dường như, những chuyến biến kinh tế đang từng bước tấn 

công vào thành trì của chế độ phong kiến Nhật Bản. 

Vào nửa sau thế kỷ XVII ở Nhật Bản đã hình thành nên mạng lưới với 200 
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thành thị, cảng thị, trung tâm thương nghiệp thị trấn pháo đài rộng khắp, trong đó có 

những trung tâm sản xuất, buôn bán sầm uất như: Osaka, Edo, Nara, Kyoto… Khi 

dân số và chất lượng cuộc sống (nhất là ở thành thị) tăng nhanh như thế, vấn đề 

không kém phần quan trọng với việc phát triển sản xuất, đó là thị trường. Nhu cầu về 

tư liệu sinh hoạt của các lãnh chúa đã kích thích việc sản xuất, bằng cách khai thác 

các tiềm năng của lãnh địa mình để cung ứng cho thị trường. Sự phát triển của thành 

thị với vai trò là trung tâm sản xuất, thương nghiệp, tiêu thụ lớn là một nhân tố quan 

trọng khuyến khích sự phát triển kinh tế. Một số thành thị là thủ phủ hành chính của 

Mạc phủ và lãnh chúa, nơi quy tụ đông đảo đẳng cấp samurai và tầng lớp thị dân. 

Việc tập trung một tỷ lệ lớn dân cư vào sống trong các thành thị đã kích thích sức 

mua và nhu cầu tiêu dùng ở Nhật Bản. Hàng năm, chỉ tính riêng lúa gạo, người ta 

phải vận chuyển vào Edo 1.4 triệu koku. Bên cạnh Edo là trung tâm kinh tế của các 

lãnh chúa miền đông Nhật Bản với hàng trăm phố phường sầm uất. Cùng với đó, 

Kyoto, Osaka là những thành thị có số dân lên đến hàng trăm ngàn người (cao hơn 

dân số nhiều thành phố ở Anh bấy giờ) thì các thành thị khác như Nagoya, Kanazawa, 

Sendai, Nagasaki… đều là nơi tập trung dân cư đông đúc. Sự phát triển của thành thị 

gắn liền với nó là quá trình đô thị hóa chính là môi trường thuận lợi cho nhiều ngành 

kinh tế đạt được những tăng trưởng vượt bậc [27; tr.289]. 

Sự phát triển của kinh tế thương nghiệp luôn gắn liền với các thành phố lớn, 

việc sáp nhập có chủ tâm vì lý do chính trị nhiều thành phố đã trở thành trung tâm 

hoạt động kinh tế lớn đã góp phần mở mang thương mại và gây dựng lòng tin đối 

với các nhà buôn. Nagasaki, Kyoto, Osaka và Edo là những thị trường nội địa rộng 

lớn nhưng được kết nối với nhau trong quan hệ của một vùng cai trị nói chung, đã 

đẩy mạnh việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ trên một quy mô rộng lớn. Hầu hết các 

thành phố này, đặc biệt là Edo, nơi cư ngụ của hầu hết những gia nhân trung thành 

nhất của Mạc phủ Tokugawa nhưng các nhà buôn nói chung luôn được tạo những 

điều kiện tốt nhất để buôn bán. Và trên hết nhờ tình hình ổn định của xã hội về 

chính trị, nền hòa bình lâu dài mà Tokugawa mang lại đã xúc tiến sự phát triển của 

nền kinh tế. Thành thị ở Nhật Bản không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính mà 

còn giữ vai trò quan trọng về kinh tế; là biểu tượng cho sự phát triển của thương 

nghiệp nói chung và toàn bộ nền kinh tế nói riêng. 

Cùng với sự phát triển của thương nghiệp, của thành thị đã hình thành nên đội 

ngũ thương nhân giàu có, nắm giữ nhiều huyết mạch kinh tế lớn trên cả nước. Từ 

những “hào thương buổi đầu” đến các nhà buôn sĩ, nhà buôn nhỡ, nhà buôn lẻ và có cả 

những nhà buôn “mua đi bán lại” hay “buôn thúng bán bưng”. Thương nhân, từ giai 
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tầng thấp nhất trong tứ dân ngày càng trưởng thành về số lượng và chất lượng. Với sự 

nhanh nhẹn và thức thời của mình, các thương nhân đã trở thành người đại diện cho 

lãnh chúa trong giao thiệp để kinh doanh với bên ngoài; là người gom hàng cho nông 

dân; là người bán hàng cho dân thành thị; là chủ nợ của chính quyền, daimyo và các 

samurai; đôi khi họ còn là những chủ đất lớn. Họ đã liên kết lại dưới các tổ hợp 

Nakama để đưa ra những quy định thống nhất, thuận lợi nhất cho việc kinh doanh của 

mình. Với tư cách là các tổ chức độc quyền trong phân phối hàng hóa, là tiền thân của 

các Zaibatsu sau này, Nakama đã kích thích thủ công nghiệp và nông nghiệp phát triển 

qua việc bao mua, đặt hàng sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ. Nếu như năm 1679, 

Osaka mới có 382 hội buôn khác nhau thì chỉ khoảng 30 năm sau (1711-1715) đã có 

tới 5.538 hội buôn. Nakama đã khống chế thị trường, tăng nguồn thu cho quốc khố 

bên cạnh thuế nông nghiệp. Mạc phủ đã tạo điều kiện và dựa vào thế lực này để xây 

dựng và củng cố chính quyền của mình. Các hội buôn cũng đã làm cho hoạt động 

kinh doanh tiền tệ, tín dụng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng những nhu cầu của đời 

sống thị dân bấy giờ, đồng thời nó đã thúc đẩy quá trình tích tụ tư bản vào một bộ 

phận thương nhân giàu có, trở thành những nhân tố tiên phong cho sự phát triển kinh 

tế thời Tokugawa. Đây là giai tầng sẽ đảm đương sứ mệnh thúc đẩy quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ XIX. 

4.2.2.  Kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa chịu sự chi phối mạnh mẽ của bối 

cảnh quốc tế và khu vực 

Vào cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, được xem là thời kỳ cao trào trong giao 

lưu, tiếp xúc giữa phương Đông và phương Tây. Ở châu Á, đánh dấu sự phát triển 

vượt trội trong bang giao và thương mại quốc tế. Vì vậy, cùng với việc hoàn tất công 

cuộc thống nhất đất nước, chính quyền Toyotomi Hideyoshi chủ trương mở rộng quan 

hệ ngoại thương với các nước phương Tây và đặc biệt chú trọng đến khu vực Đông 

Nam Á. Đây là thời kỳ đất nước Nhật Bản trong hoàn cảnh dần đi vào ổn định, làm 

gia tăng cuộc sống hưởng thụ và sức mua của người dân nên nhờ đó thương nghiệp 

ngày càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Nhiều thành phố mọc lên, tầng lớp 

thương nhân và ngay cả các daimyo cũng rất hăng hái trong các hoạt động buôn bán 

với bên ngoài. Đồng thời, lúc bấy giờ Nhật Bản còn là nước sản xuất vàng, bạc, đồng 

lớn nhất khu vực Đông Á, có khi chiếm tới 30-40% lượng bạc sản xuất ra của toàn 

thế giới. Nhờ đó, Nhật Bản có một lượng tiền lớn để mua bán hàng hóa từ các nước 

trong khu vực. Hơn nữa, thông qua tác động từ thời kỳ hoàng kim của hải thương 

châu Á (1450-1680) Nhật Bản đã tiếp nhận nhiều kỹ thuật mới từ phương Tây, đặc 

biệt là đóng tàu và vận dụng nó trong các chuyến buôn vượt biển. Trong quan hệ với 
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Trung Quốc, mặc dù vào năm 1567, nhà Minh đã từ bỏ chủ trương bế quan tỏa cảng, 

cho thuyền buôn giao thương trở lại với các quốc gia Đông Nam Á, nhưng vẫn cấm 

xuất khẩu một số nguyên liệu quan trọng (như tơ lụa, gốm sứ) sang Nhật Bản. Như 

vậy, Nhật Bản nhận thức rõ vai trò của hoạt động ngoại thương đối với sự phát triển 

kinh tế, đồng thời nhằm giải quyết những trở ngại trong buôn bán với Trung Hoa và 

phá vỡ thế độc quyền trong giao thương với Tây phương, từ cuối thế kỷ XVI, cùng 

với các hành động kiên quyết loại trừ hải tặc, chính quyền Toyotomi Hydeyoshi đã cử 

nhiều đoàn thuyền buôn đến khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong 

hoàn cảnh đó, chính sách Châu ấn thuyền đã ra đời với sự kiện vào năm 1592, Tướng 

quân Toyotomi Hydeyoshi cấp 9 giấy phép cho các thuyền buôn Nhật đi giao dịch ở 

Đông Nam Á. Châu ấn thuyền đã trở thành kỷ nguyên buôn bán trực tiếp đầu tiên 

giữa Nhật Bản và Đông Nam Á từ năm 1592-1637. 

Thế nhưng, việc buôn bán với các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Tây 

Ban Nha, Hà Lan, Anh từ cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII đã đưa Nhật Bản rơi 

vào tình trạng “chảy máu bạc”, những năm cuối của Châu ấn thuyền, nguồn bạc 

của Nhật Bản ngày càng cạn kiệt. Bên cạnh đó, các lãnh địa ở phía Tây Nam như 

Satsuma, Chosu, Tosa… thông qua buôn bán thịnh đạt với phương Tây ngày càng 

có tiềm lực mạnh về kinh tế, mua thêm nhiều loại vũ khí hiện đại từ bên ngoài và 

đặc biệt là sự du nhập mạnh mẽ của Kito giáo đang từng bước đe dọa đến địa vị 

thống trị của Mạc phủ và sự ổn định của xã hội Nhật Bản. Mạc phủ đứng trước mối 

đe dọa rất có thể với thế lực kinh tế của mình, các công quốc Tây Nam có thể liên 

kết với phương Tây để chống lại chính quyền Mạc phủ. Tình hình đó kết hợp với 

nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân, đặc biệt là khởi nghĩa Shimabara (1637-1638) 

là lý do dẫn đến chính sách “tỏa quốc” vào năm 1639. Theo chính sách này, Nhật 

Bản từ một thực thể bình thường đang tiến hành mở cửa giao lưu, buôn bán với tất 

cả các nước trong và ngoài khu vực đã “thu mình lại” chỉ buôn bán với một số chủ 

thể nhất định là Hà Lan, Trung Quốc, Triều Tiên, Lưu Cầu và Ainu. Các thế lực 

phương Tây khác đều bị trục xuất hoàn toàn khỏi Nhật Bản từ sau năm 1641. Có thể 

thấy, những yếu tố được tạo ra từ sự xâm nhập của các nước phương Tây là nguyên 

nhân chủ yếu đưa đến quyết định tỏa quốc suốt 215 năm của nhà Tokugawa. Nhưng 

sự bế quan tỏa cảng của Nhật Bản không hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài 

vì thông qua 4 cửa khẩu và 5 chủ thể trao đổi buôn bán bán trực tiếp, Nhật Bản vẫn 

giữ được những mối quan hệ ngoại giao nhất định với bên ngoài. Những quốc gia 

không trực tiếp giao thương với Mạc phủ như Đông Nam Á sẽ tiến hành buôn bán 

gián tiếp qua thương nhân Hà Lan và Trung Quốc. Chính vì thế, ngoại thương Nhật 

Bản vẫn tương tác được với bên ngoài trong suốt hơn 200 năm chứ không hề khép 
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kín hay hướng nội hoàn toàn. Tỏa quốc cũng đã tạo điều kiện để Nhật Bản đẩy 

mạnh trao đổi, buôn bán trong nước nhằm củng cố sức mạnh của nền kinh tế từ bên 

trong và chuẩn bị nội lực để đối phó với sự trở lại của các nước phương Tây. 

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Âu-Mỹ đã đòi hỏi mở cửa Nhật Bản để 

giao lưu buôn bán. Dưới áp lực của Mỹ, Nhật Bản đồng ý mở cửa Shimoda và 

Hakodate vào năm 1854. Sau đó Anh, Pháp, Nga và các cường quốc châu Âu cũng 

ký hiệp ước tương tự với Nhật. Những hiệp ước bất bình đẳng, một lần nữa làm cho 

Nhật Bản rơi vào tình trạng bị độc chiếm và lũng đoạn thị trường. 

Việc mở cửa nước một lần nữa đã làm cho nền ngoại thương rơi vào tình 

trạng không kiểm soát và dẫn đến nhiều bất ổn đối với nền kinh tế Nhật Bản. Trong 

khi nhiều nhà kinh doanh phát đạt, nhiều người khác lại đi đến lụn bại. Thất 

nghiệp, lạm phát gia tăng. Cùng với đó nạn đói cũng khiến giá lương thực tăng lên 

chóng mặt. Những cuộc xô xát diễn ra giữa những người nước ngoài khiến tình hình 

kinh tế, xã hội trở nên khủng hoảng nghiêm trọng. Hệ thống tiền tệ ổn định của 

Nhật Bản sụp đổ. Việc mở cửa và bồi thường thiệt hại do các võ sĩ gây ra cho người 

ngoại quốc đã làm cho gánh nặng tài chính ngày càng lớn. Những món tiền lớn chi 

vào việc mua vũ khí và chiến thuyền Âu-Mỹ xây dựng pháo đài, càng làm cho tài 

chính thiếu hụt, thuế má nặng nề. Thêm vào đó là hàng hóa nước ngoài nhập ngày 

càng nhiều vào thị trường Nhật Bản làm cho nhiều ngành nghề thủ công bị ảnh 

hưởng, đời sống của những người nông dân, dân nghèo gặp khó khăn lớn. Ngành tơ 

lụa, vải sợi đều không thể cạnh tranh với bên ngoài, tạo nên sự hỗn loạn trong cuộc 

sống kinh tế. Tỉ giá hối đoái vàng và bạc so với bên ngoài chênh nhau làm cho vàng 

Nhật Bản bị đưa ra ngoài ngày càng nhiều. Việc “chảy máu vàng” làm cho giá cả 

tăng vọt. Lúa gạo từ năm 1860 đến 1867 trượt giá đến 14 lần, giá muối tăng 10 lần. 

Nếu như lần mở cửa đầu tiên vào cuối thế kỷ XVI đầu XVII đã khiến Nhật Bản rơi 

vào tình trạng “chảy máu bạc” thì lần mở cửa này đã làm cho nền kinh tế Nhật Bản 

bị “băng hoại” bởi vấn nạn “chảy máu vàng” do sự chênh lệch về tỉ giá vàng giữa thị 

trường Nhật Bản với bên ngoài. Tình hình kinh tế không ổn định đã ảnh hưởng tới 

cuộc sống khó khăn của hàng triệu samurai. Họ phải sống vất vưởng, những nguyên 

tắc đạo đức không còn giữ được nữa. Ngay cả nguyên tắc của các đẳng cấp cũng phải 

biến đổi theo. Những võ sĩ, vốn là người có quyền điều khiển trực tiếp trật tự xã hội 

Nhật Bản, ngày nay đã mất hết quyền. Điều này làm cho tầng lớp samurai bất bình. 

Họ trở thành lực lượng hay gây gổ với người ngoại quốc. Về một chừng mực nào 

đấy, họ đại diện cho tinh thần dân tộc. Việc mở cửa và ảnh hưởng của nó làm cho 

phong trào đòi lật đổ Shogun càng mạnh mẽ. Các lực lượng chống Shogun, đứng đầu 

các công quốc Satsuma, Choshu, Hizen, Tosa đã hợp thành những bộ phận chủ yếu 

http://www.wikiwand.com/vi/Th%E1%BA%A5t_nghi%E1%BB%87p
http://www.wikiwand.com/vi/Th%E1%BA%A5t_nghi%E1%BB%87p
http://www.wikiwand.com/vi/L%E1%BA%A1m_ph%C3%A1t
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chống lại lực lượng bảo thủ, ủng hộ Thiên hoàng, đòi trả quyền cho Thiên hoàng, và 

đòi tiến hành cải cách. 

Như vậy, những thăng trầm trong quan hệ buôn bán với bên ngoài của Nhật 

Bản thời kỳ Tokugawa bị chi phối mạnh mẽ bởi bối cảnh quốc tế và khu vực, đặc 

biệt là quá trình xâm nhập của các nước phương Tây. Chính sách tỏa quốc đã duy trì 

ổn định ở mức độ tương đối để Nhật Bản bảo toàn nền kinh tế sau dư chấn “chảy 

máu bạc” và cho đến khi mở cửa trở lại vào năm 1854 và những năm cuối cùng của 

chế độ Tokugawa, kinh tế Nhật Bản nói chung và ngoại thương nói riêng vẫn luôn 

phải đối mặt với những thăng trầm. Điều này làm bộc lộ rõ những hạn chế của nền 

kinh tế trước yêu cầu bức thiết phải tiến hành công cuộc canh tân đất nước trước 

những áp lực nội tại và sự va chạm với sức mạnh kinh tế từ các nước thực dân 

phương Tây. 

4.2.3. Nền kinh tế phong kiến phương Đông với những tương đồng và dị biệt 

Theo quan điểm của K.Mark, nhà nước phong kiến được tổ chức dưới hai hình 

thức phổ biến. Ở phương Tây30, hình thức quân chủ phân quyền là hình thức nhà nước 

khá phổ biến. Quyền lực nhà nước được chia thành quyền lực độc lập, địa phương phân 

tán. Mỗi lãnh chúa phong kiến (hay chúa đất phong kiến) là một ông vua trên lãnh thổ 

của mình. Mối liên hệ thực sự giữa các lãnh chúa phong kiến châu Âu chủ yếu được 

thiết lập bằng các hình thức liên minh giữa các nhà nước cát cứ, trong đó Thiên Chúa 

giáo trở thành mối quan hệ tinh thần thiêng liêng giữa các tiểu vương quốc phong kiến 

(và sau này là ngọn cờ đấu tranh tư tưởng buổi đầu của giai cấp tư sản). Ở phương 

Đông (tiêu biểu là Trung Quốc và Ấn Độ, Ba Tư), hình thức quân chủ tập quyền (quân 

chủ chuyên chế tập quyền) là hình thức nhà nước phổ biến dựa trên chế độ sở hữu nhà 

nước về ruộng đất. Trong nhà nước này, quyền lực của vua được tăng cường rất mạnh, 

hoàng đế có uy quyền tuyệt đối, ý chí của vua là pháp luật, là mệnh lệnh. Hình thức 

này còn được tìm thấy ở các nước như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. 

Như vậy, trong xã hội phương Tây trung đại, đặc điểm cơ bản của chế độ 

phong kiến là kinh tế lãnh địa với hai giai cấp chính là lãnh chúa và nông nô, hệ 

thống đẳng cấp dựa trên quan hệ lãnh chúa - chư hầu, tình trạng cát cứ kéo 

dài. Nhưng ở phương Đông, kinh tế lãnh địa và quan hệ lãnh chúa - nông nô không 

phát triển, chế độ quân chủ tập quyền ra đời sớm và tồn tại lâu dài, bên cạnh sở hữu 

tư nhân còn có sở hữu nhà nước về ruộng đất, kinh tế địa chủ với quan hệ địa chủ - tá 

điền chiếm ưu thế. Song, với trường hợp của Nhật Bản thời Tokugawa lại vừa mang 

                                                 
30 Một quan điểm khác của Taodao Umesao cho rằng, bên cạnh Đông phương, Tây phương còn có Trung 

phương (như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ… ) dưới các góc nhìn khác nhau nhưng ở đây chúng 

tôi chỉ xét về hình thức tổ chức nhà nước. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A3nh_ch%C3%BAa&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vua
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iran
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
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những đặc điểm của phong kiến phương Đông, vừa có những đặc điểm của phong 

kiến phương Tây với sự tồn tại và phát triển của hệ thống kinh tế lãnh địa. Với tư 

cách là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của xã hội phong kiến, các lãnh chúa thời 

Tokugawa có quyền sở hữu các khu vực đất đai rộng lớn, trong đó có cả ruộng đất 

trồng trọt, đồng cỏ, rừng núi, ao hồ, sông đầm, bãi hoang... Trong lãnh địa có tư dinh 

của lãnh chúa, nhà thờ và những thôn xóm của nông dân canh tác trên ruộng đất 

thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của lãnh chúa. Lãnh chúa ở Nhật Bản có mọi quyền 

hành trong lãnh địa của mình. Nhưng với sự tồn tại của cơ chế Bakuhan taisei và 

Sankin kotai (1615-1863) xuyên suốt thời kỳ Tokugawa, chế độ lãnh địa và quyền lực 

của lãnh chúa đã bị kiểm soát đáng kể, do đó Tướng quân vẫn giữ được vai trò và sức 

mạnh điển hình của chế độ phong kiến trung ương tập quyền, nếu so sánh với Tây 

Âu. Tokugawa là một chính quyền quân sự mang tính chất dân sự hóa, khác với Mạc 

phủ Kamakura và Muromachi, Mạc phủ Tokugawa chủ yếu giữ vai trò như một chính 

quyền dân sự. Tướng quân thời Tokugawa có quyền lực giống với các quyền lực của 

một quốc vương toàn quyền kiểu Tây Âu nhưng với những định chế về mặt chính trị 

như Bakuhan hay Sankin kotai, rõ ràng tính tập quyền là cao hơn. Như vậy có nghĩa 

là, cả kết cấu chính trị và hình thái kinh tế của phong kiến Nhật Bản thời Tokugawa 

vừa thể hiện tính tập quyền phổ biến kiểu phương Đông - nơi quyền lực vẫn tập trung 

trong tay Mạc phủ mà đứng đầu là Tướng quân; tất nhiên, bên cạnh sự tồn tại có tính 

chất biểu tượng của Thiên Hoàng31; đồng thời có tính chất phân quyền kiểu phương 

Tây với sự tồn tại của hệ thống các lãnh địa - nơi quyền hành thực tế thuộc về lãnh 

chúa.  Phải chăng, chính những nét tương đồng giữa Nhật Bản với Tây Âu mà nhà 

nghiên cứu Tadao Umesao đã xếp Nhật Bản vào Vùng một (cùng với Anh, Pháp, 

Đức) chứ không phải là Vùng hai (các nước từng là thuộc địa, nửa thuộc địa trước 

Chiến tranh thế giới lần thứ hai). Điều đặc biệt là các nước thuộc Vùng một đều kết 

thúc chế độ phong kiến bằng cách mạng tư sản (dưới những hình thức và mức độ 

khác nhau). Điều này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, trong nông nghiệp và 

thủ công nghiệp, các lãnh địa luôn là những đơn vị kinh tế chính độc lập. Giữa các 

lãnh địa luôn thể hiện tính chất cạnh tranh cao độ. Các lãnh chúa luôn đẩy mạnh 

thâm canh, chuyên canh để tạo nên các sản phẩm có lợi thế so sánh với các han 

khác. Điển hình như ở han Satsuma với biện pháp độc quyền về hàng hóa để tăng 

cường nguồn dự trữ của chính quyền han. Ngoài việc độc quyền về mía đường được 

                                                 
31 Bằng chứng là tất cả các Tướng quân nhất thiết phải được Hoàng đế tro cho danh hiệu Sei Taishogun 

(Chinh di Đại tướng quân). Tướng quân không được thể hiện bất kỳ sự thù nghịch nào đối với hệ tư tưởng cơ 

bản của Hoàng đế là Nho giáo. Nhiệm vụ của họ là duy trì sự công bằng và các yếu tố khác (kinh tế, chính 

trị, xã hội…) với tư cách như là tổng chỉ huy quân đội trên toàn lãnh thổ Nhật Bản. 
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xem là “quốc sách” hàng đầu trong việc đẩy mạnh kinh tế lãnh địa thì Satsuma còn 

mở rộng sự độc quyền ra nhiều sản phẩm khác như dầu, vừng, mè, mật ong… Tuy 

những biện pháp độc quyền của han Satsuma gây ra sự bất bình cho đẳng cấp 

thương nhân nhưng nó đã giúp cho chính quyền han có thể kiểm soát được nền kinh 

tế của lãnh địa mình một cách triệt để và quan trọng hơn nữa là nó làm cho ngân 

quỹ của lãnh địa không ngừng tăng lên. Han Tosa và han Hizen lại được biết đến 

với chính sách phát triển thương mại mang tính rộng mở và có hiệu quả và có mối 

quan hệ khá thân thiết với những thương nhân và sử dụng họ để làm giàu cho nguồn 

tài chính của mình. Chính tiềm lực kinh tế, sức mạnh quân sự và đặc biệt là những 

mối mâu thuẫn không thể điều hòa được với Mạc phủ đã làm cho các han này có 

khả năng đảm nhận vai trò to lớn mà lịch sử Nhật Bản đang đòi hỏi lúc bấy giờ. Các 

han phía Tây Nam là Satsuma, Choshu, Tosa và Hizen là những han đi đầu đồng 

thời cũng là lực lượng nòng cốt lật đổ chế độ Mạc phủ, tiến hành duy tân đất nước 

để tránh nguy cơ bị biến thành thuộc địa của các cường quốc phương Tây [126]. 

Trong lĩnh vực thương nghiệp đó là hoạt động của 4 cửa khẩu trong giai đoạn 

“đóng cửa”, hai han là Satsuma (phía Nam) và Matsumae (phía Bắc) được đảm trách 

việc buôn bán với bên ngoài. Cụ thể, sau một thời gian dài thiết lập quan hệ với Lưu 

Cầu, năm 1609, Lưu Cầu đã bị chinh phục bởi lãnh chúa Satsuma. Satsuma tiến hành 

đo đạc đất đai, thu phí, tách rời binh nông và kiểm soát Lưu Cầu đến tận thôn xã. 

Satsuma đã tổ chức và kiểm soát giao thương giữa han và Lưu Cầu. Lưu Cầu trở 

thành trung gian buôn bán giữa Nhật Bản với Trung Quốc và các nước thông qua vai 

trò của lãnh chúa Satsuma. Với han Matsumae ở Hokkaido, Tướng quân Ieyasu đã 

bảo đảm cho dòng họ này được độc quyền buôn bán với người Ainu và xem họ như 

một han chủ ở khu vực phía Bắc Nhật Bản. Với cửa khẩu quan trọng khác, lãnh chúa 

đảo Tsushima (Đối Mã) được Mạc phủ trao độc quyền buôn bán với người Triều Tiên 

và làm cầu nối quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên. Thế nhưng, ở cửa khẩu quan 

trọng nhất, nắm vị trí huyết mạch trong giao thương với bên ngoài suốt thời kỳ 

Tokugawa là Nagasaki lại hoàn toàn khác. Đây là một trong những han đặc biệt, trực 

thuộc Mạc phủ. Ở đây, không có han chủ (tức lãnh chúa) như các han bình thường 

khác mà người có quyền hành cao nhất là Quan phụng hành (Nagasaki Bugyo) được 

Tướng quân trực tiếp phái đến [51; tr.61]. 

Tiền đề hình thành nhà nước phong kiến là quan hệ sản xuất phong kiến 

được đặc trưng bằng chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản chủ yếu là ruộng đất và sự 

bóc lột một phần sức lao động của nông dân thông qua địa tô, sưu dịch... Về cơ sở 

xã hội, là sự tồn tại hai giai cấp cơ bản là giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân, 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_t%C3%B4
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cùng nhiều giai cấp khác nhau nhưng lực lượng sản xuất chính là nông dân (nông 

dân, tá điền, nông nô) và đây là một xã hội có kinh tế chủ đạo là nông nghiệp tự 

cung tự cấp nhưng do địa hình cũng như diện tích đất canh tác hạn hẹp, các han 

luôn cố gắng đẩy mạnh thâm canh, chuyên canh để tăng tính cạnh tranh; kết quả 

đưa lại là hiệu suất kinh tế cao hơn, tất yếu dẫn đến sự ra đời và phát triển của kinh 

tế hàng hóa; đồng thời xác lập tư hữu mạnh mẽ. Điều này phản ánh rõ tính cạnh 

tranh đa dạng của chế độ phong kiến phân quyền. Đồng thời, dưới thời Tokugawa 

với sự ra đời và phát triển của các thành phố, một xã hội tiêu thụ đã được hình 

thành, từng bước phá vỡ tính chất khép kín của kinh tế phong kiến. Ảnh hưởng của 

nó cũng đã lan rộng về nông thôn. Văn hoá mới của thành phố, từ cái ăn đến cái 

chơi, đã ảnh hưởng đến lối sống và tiêu dùng của người dân vùng nông thôn. Số gạo 

họ làm ra và còn dư, nông dân đã đem bán ra ngoài thành thị như sản phẩm của nền 

kinh tế hàng hóa sơ khai và nhờ đó đã có trong tay một số tiền nhất định. Kết quả 

của hiện tượng này là nhiều làng xóm đã bị cuốn hút vào nền kinh tế hàng hóa và 

tiền tệ, điều mà xưa nay vốn chỉ diễn ra ở những thành thị. Sự phát triển kinh tế đô 

thị (vốn không tự mình cung cấp cho mình được) đã lôi kéo cả nông thôn và nông 

dân vào cơn lốc xoáy của kinh tế tiền tệ. Điều này đi ngược lại toan tính của Mạc 

phủ và đã từng bước đảo lộn hoàn toàn quan niệm của chính quyền về nông dân và 

nông nghiệp. Đến cuối thời Tokugawa, những chuyển biến kinh tế đã thực sự làm 

thay đổi diện mạo của cả nông thôn và thành thị Nhật Bản. Và dường như nó đang 

đi ra ngoài ý muốn của chính quyền quân chủ chuyên chế [80; tr.313]; làm xói mòn 

các đơn vị kinh tế độc lập mang tính tự cung, tự cấp, khép kín hoàn toàn trước kia, 

các hoạt động kinh tế bấy giờ không chỉ bó hẹp trong phạm vi lãnh địa. Rõ ràng, sự 

phát triển của các không gian kinh tế, đặc biệt là việc tập trung sức mạnh và vai trò 

dẫn dắt kinh tế của các thành thị trọng điểm như: Edo, Kyoto, Nagasaki… và sự kết 

nối của các trung tâm kinh tế này đã làm cho diện mạo kinh tế thời Tokugawa khác 

biệt với các quốc gia châu Á trong khu vực. Cùng với đó là sự phát triển độc lập 

giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp, giữa thủ công nghiệp và công nghiệp. Cũng 

giống như Tây Âu, các thành phố tự trị phát triển, ngoại thương bắt đầu và khởi 

nghĩa nông dân cũng diễn ra ở Nhật Bản tương tự [67; tr.101]. Trong khi Ấn Độ và 

các nước châu Á khác của phương Đông phải đối mặt với những chướng ngại 

chồng chất như: chế độ đẳng cấp, chế độ đa thê, dân số quá đông, nghèo đói, thiếu 

vốn, sự thống trị kiểu thuộc địa ngoại bang, thất học, áp bức tôn giáo… thì Nhật 

Bản và Tây Âu lại không phải đối mặt trên con đường hiện đại hóa, hoặc nếu có chỉ 

ở mức độ thấp [67; tr.76]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_d%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1_%C4%91i%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_n%C3%B4
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Khi so sánh kinh tế Nhật Bản trước cải cách Minh Trị so với các quốc gia 

trong khu vực đương thời như Siam, Trung Quốc và Đại Việt những dị biệt càng được 

định vị rõ ràng hơn. Có nhiều nét tương đồng với Nhật Bản hơn cả, ở Siam, trước cải 

cách Chulalongkorn (1853-1910) dưới triều đại Chakri, từ Rama I (1782) đến Rama 

IV (1868) đã thiết lập được bộ máy trung ương tập quyền cao độ, trong đó quyền lực 

tập trung trong tay Vua và hoàng gia. Việc thực hiện các chính sách kinh tế mở với 

các nước trong khu vực và phương Tây nền kinh tế Siam cũng có sự thay đổi nhanh 

chóng. Giống như Nhật Bản, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế được coi trọng 

nhưng điểm khác biệt ở chỗ, nền kinh tế hàng hóa ở Siam phát triển rất mạnh mẽ 

thông qua ngoại thương với việc buôn bán với Hà Lan (cuối thế kỷ XVIII), Anh, 

Mỹ (đầu thế kỷ XIX) là một trong những động lực quan trọng tạo đà cho sự bùng nổ 

cải cách của Chulalongkorn giai đoạn sau [74; tr.15]. Còn ở Nhật Bản nền kinh tế 

phát triển hướng nội, ngay cả với thương nghiệp và kiểm soát với ngoại thương. 

Song về cơ bản cả hai nước đều có nền kinh tế phát triển về nông nghiệp, thủ công 

nghiệp, thương nghiệp tuy ở mức độ khác nhau. Giai cấp tư sản và quý tộc tư sản 

hóa đã ra đời dựa trên sự phát triển kinh tế ấy. Với Trung Quốc, trước phong trào 

duy tân Mậu Tuất (1898) như cách biện minh của chính quyền Mãn Thanh khi thực 

hiện chính sách đóng cửa với phương Tây vào nửa sau thế kỷ XVII rằng: trong 

nước có đủ sản phẩm tiêu dùng nên không cần buôn bán với bên ngoài nữa. Trên 

thực tế, việc quan tâm đến phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, ban hành các 

chính sách khẩn hoang, ổn định thuế khóa chủ yếu chỉ diễn ra từ thời Khang Hy 

(1662-1722) đến thời Càn Long (1735-1796), từ thời Gia Khánh cho đến khi 

Chiến tranh thuốc phiện nổ ra, chế độ phong kiến ở trong tình trạng khủng hoảng. 

Việc buôn bán thuốc phiện đã làm xói mòn sâu sắc nền tảng kinh tế, nguồn lực 

quốc gia suy kiệt cả về thể chất và tinh thần, đời sống nhân dân khốn đốn. Đó là 

một khung cảnh hoàn toàn ngược lại với Nhật Bản trước Minh Trị Duy tân. Việt 

Nam, trước khi xuất hiện các tư tưởng canh tân đất nước vào nửa sau thế kỷ XIX, 

cũng giống như Siam, Nhật Bản, Trung Quốc là đang ở trong chế độ phong kiến. 

Nhưng điểm khác biệt giữa Trung Quốc (thời Mãn Thanh) và Việt Nam (thời nhà 

Nguyễn) với Nhật Bản (thời Tokugawa) và Siam (thời Chakri) là để duy trì quyền 

lực và địa vị thống trị của mình, chính quyền phong kiến hai nước này đã ban 

hành nhiều chính sách nhằm củng cố nhà nước trung ương tập quyền. Trên bình 

diện kinh tế, trong thời gian đầu, giai cấp phong kiến ở Trung Quốc và Việt Nam 

đã thực thi một số chính sách tiến bộ tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Tuy 

nhiên, về sau chính quyền phong kiến Trung Quốc và Việt Nam đều thực hiện 



 124 

chính sách “trọng nông ức thương” đã kiềm hãm sự phát triển sản xuất cũng như 

cản trở các hoạt động giao thương ở trong nước cũng như ngoài nước. Sự kiểm soát 

chặt chẽ các ngành kinh tế trên tinh thần như vậy làm cho nông nghiệp, thủ công 

nghiệp chỉ dừng lại những trao đổi trên phạm vi nhỏ lẻ và phục vụ cho giai cấp thống 

trị; thương nghiệp không có sự xuất hiện các hội buôn như hình thức Nakama thời 

Tokugawa. Hoạt động tiền tệ không dùng cho đầu tư, buôn bán mà chủ yếu để tích 

trữ… Từ cơ sở kinh tế như vậy, không đủ sức nặng để làm thay đổi cơ cấu giai cấp, tư 

tưởng, xã hội cộng với chính sách đóng cửa hà khắc của triều Mãn Thanh và triều 

Nguyễn đã dẫn đến hệ quả là các nước phương Tây dùng súng đạn để mở cửa và 

buộc chính quyền hai nước phải ký các hiệp ước bất bình đẳng và từng bước nhượng 

đất đai cho các nước phương Tây [74; tr.85]. 

Từ những tương đồng và dị biệt, cho thấy quá trình công nghiệp hóa ở Nhật 

Bản từ Minh Trị trở đi là đúng quy luật lịch sử, sự tiến bộ nhanh chóng của Nhật 

Bản là tất yếu và không đơn thuần là kết quả của Tây phương hóa mà một cấu trúc 

vững chắc được tạo dựng từ những thành tố căn bản, quan trọng nhất chính là kinh 

tế đã tác động mạnh mẽ đến văn hóa, chính trị, xã hội… 

4.2.4. Nền kinh tế đã có sự xuất hiện các mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa 

Nền kinh tế thời kỳ Tokugawa mặc dù là nền kinh tế nông nghiệp, song đã là 

một nền kinh tế sản xuất hàng hóa giản đơn phát triển tương đối rộng khắp. Thay vì 

một nền nông nghiệp để sống thuần túy, việc sản xuất cho thị trường đã dần dần trở 

thành tiêu chuẩn cho dân chúng làm nông nghiệp. Một phần khá đông dân số đã tham 

gia vào thương mại ở các mức độ khác nhau, nhất là ở vùng đô thị. Để có nguồn tài 

chính phục vụ cho nhu cầu chi tiêu xa xỉ, nhiều lãnh chúa đã khuyến khích dân chúng 

sản xuất thêm các ngành thủ công và khai hoang ruộng đất. Đôi khi, họ cũng đi vay 

của các thương nhân giàu có để đầu tư cho công việc kinh doanh của mình. Các 

thương nhân không chỉ buôn bán, mà còn tiến hành các dịch vụ tài chính như tín 

dụng và các hoạt động đầu tư vào sản xuất. Qúa trình tích lũy tư bản nguyên thủy 

tăng lên nhanh chóng trong thời kỳ này. Hoạt động tiền tệ, tín dụng phát triển mạnh. 

Nhiều công cụ tín dụng được sử dụng phổ biến thay cho tiền mặt. Những hình thức 

sơ khai của ngân hàng đã ra đời. Do nhu cầu chế tạo vũ khí quân sự trước sự quản 

thúc của Mạc phủ, nền công nghiệp nhỏ ở các lãnh địa cũng phát triển theo [134]. 

Như đã trình bày trên đây, vào giai đoạn đầu của thời kỳ Tokugawa, nông 

dân sản xuất chủ yếu để tiêu dùng cho gia đình. Tuy nhiên, từ giữa thời Tokugawa 

trở đi, năng suất lao động đã tăng lên và sản lượng dư thừa trong  nông nghiệp đã 

được tạo ra. Người nông dân bắt đầu bán gạo và các loại cây trồng khác cho thị 

http://www.wikiwand.com/vi/Kinh_t%E1%BA%BF_h%C3%A0ng_h%C3%B3a
http://www.wikiwand.com/vi/Th%E1%BB%8B_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://www.wikiwand.com/vi/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
http://www.wikiwand.com/vi/%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B
http://www.wikiwand.com/vi/Daimy%C5%8D
http://www.wikiwand.com/vi/Khu_v%E1%BB%B1c_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh
http://www.wikiwand.com/vi/T%C3%ADn_d%E1%BB%A5ng
http://www.wikiwand.com/vi/T%C3%ADn_d%E1%BB%A5ng
http://www.wikiwand.com/vi/%C4%90%E1%BA%A7u_t%C6%B0
http://www.wikiwand.com/vi/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
http://www.wikiwand.com/vi/T%C3%ADch_l%C5%A9y_t%C6%B0_b%E1%BA%A3n
http://www.wikiwand.com/vi/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng
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trường thường được tích hợp trên phạm vi quốc gia. Cây lương thực tăng và nông 

nghiệp thương mại bắt đầu. Từ các thời kỳ trước, về mặt hình thức, tất cả nông dân 

đều gắn liền với ruộng đất được giao. Nhưng đến thế kỷ XIX khi số lượng nông dân 

không có ruộng đất (một phần do bỏ hoang ruộng đất) tăng lên thì khoảng cách thu 

nhập giữa những người nông dân đã tăng lên. Các chủ đất lớn bắt đầu thuê những 

người nông dân không có đất để canh tác trên đất đai của họ. Phải chăng đây là 

bước đầu tiên trong quá trình công nghiệp hóa nông thôn? 

Về vấn đề này, một số nhà nghiên cứu đã đưa ra các giả thuyết để giải thích về 

quá trình công nghiệp hoá nông thôn từ sự tương tác độc đáo giữa ba yếu tố là nông 

nghiệp, dân số và thương mại. Trên cơ sở đó, F.F. Mendels và P. Deyon cho rằng 

việc xác định quá trình công nghiệp hoá như là một hiện tượng có thể được xem xét 

với sự xuất hiện bởi ba điều kiện: (1) Là một hoạt động sản xuất để bán ra thị trường 

chứ không phải để tiêu dùng tại nhà; (2) Nó được thực hiện bởi những người nông 

dân ở một vùng nông thôn nghèo và sản xuất nhỏ; (3) Nằm gần khu vực nông nghiệp 

thương mại với quy mô trang trại lớn và năng suất cao. Theo quan điểm này, quá 

trình công nghiệp hóa hóa bắt đầu như là một công việc phụ ở các làng xã, nơi năng 

suất nông nghiệp thấp. Họ có thể bán vải và hàng may mặc cho những ngôi làng giàu 

có gần đó nơi năng suất nông nghiệp cao. Đây là một loại chuyên môn (phân công lao 

động) trong một khu vực địa lý nhỏ. Các làng có đất đai màu mỡ tạo ra các sản phẩm 

nông nghiệp và các làng có đất sản xuất kém phì nhiêu sẽ trao đổi sản phẩm thủ công 

nghiệp với nhau. Họ đôi khi cũng bán sản phẩm của họ cho các thị trường rộng lớn 

hơn bên ngoài [111; tr.36]… Nếu xét ở những quan điểm này, thì thời Tokugawa 

trong những thập niên cuối cùng đã bước vào thời kỳ công nghiệp hóa nguyên thủy 

(Proto-Industrial). Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm không thừa nhận điều này 

khi cho rằng những chuyển biến của kinh tế Tokugawa vẫn chỉ nằm ở phạm vi một 

nền kinh tế nông nghiệp hậu kỳ phong kiến phương Đông. 

Một phân tích khác khi đề cập đến nguồn thu nhập của Mạc phủ Tokugawa 

giai đoạn đầu bao gồm: Thuế gạo từ vùng đất được cai trị trực tiếp bởi Mạc phủ (các 

khu vực không thuộc lãnh địa của các lãnh chúa khác); độc quyền về khai thác mỏ, 

buôn bán ngoại thương và đúc tiền; kiểm soát trực tiếp các thành phố lớn (Edo, 

Kyoto, Osaka, Nagasaki, Sakai…) và nguồn đóng góp tài chính từ các thương gia để 

đổi lấy quyền độc quyền buôn bán. Ngoài ra, Mạc phủ cũng giao cho các han độc lập 

trong việc quán xuyến các công trình công cộng của mình, loại bỏ sự cần thiết phải có 

ngân sách đầu tư riêng của chính quyền. Mặt khác, thu nhập của các han bao gồm 

thuế gạo từ địa phận của mình và thu nhập từ thúc đẩy ngành thủ công nghiệp địa 
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phương. Trong giai đoạn đầu, toàn bộ hệ thống tài chính dựa trên thuế gạo. Quy mô 

phát triển kinh tế của han được đo bằng koku và lương của samurai cũng được trả 

bằng gạo (nhưng dĩ nhiên họ thường đổi ra tiền trước khi mua đồ). Gạo được thu gom 

từ mỗi làng và được vận chuyển đến các thị trường lúa gạo lớn, sau đó được phân 

phối lại cho phần còn lại của đất nước. Osaka là thị trường gạo quan trọng nhất của 

quốc gia. Vào đầu thời kỳ Tokugawa, hệ thống kinh tế Nhật Bản chủ yếu dựa vào gạo 

đã đưa lại những hậu quả như: (1) Do gạo phải được vận chuyển thực tế qua các vùng 

nên hệ thống thuế này yêu cầu một hệ thống vận chuyển và phân phối thống nhất toàn 

quốc. Hệ thống này đòi hỏi Mạc phủ và lãnh chúa sẽ phụ thuộc nhiều vào các đại 

diện thương mại, tức là các thương nhân. Vì giao thông bằng đường bộ (bằng ngựa) 

rất tốn kém và không hiệu quả nên việc vận chuyển đường thủy trên biển, sông và hồ 

chủ yếu được sử dụng; (2) Từ đó, hoạt động của các trung tâm kinh tế chuyển từ nông 

nghiệp tự cung tự cấp đến nông nghiệp thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Nhưng 

cơ sở thuế của chính quyền về cơ bản vẫn dựa trên gạo. Mạc phủ đã có những nỗ lực 

đáng kể để đánh thuế thương mại nhưng điều này chưa trở thành phổ biến. Dần dà, 

Mạc phủ và lãnh chúa đã phải đối mặt với các vấn đề khủng hoảng do sự thay đổi 

trong việc sử dụng các đơn vị tiêu chuẩn, chuyển từ gạo thành tiền, trong khi đó 

thương nhân ngày càng gia tăng thu nhập và sự giàu có; (3) Đối mặt với tình trạng 

thâm hụt tài chính mãn tính, chính phủ đã sử dụng các biện pháp sau: giảm lượng 

tiền, cắt giảm chi tiêu, tăng thuế, kiểm soát giá cả và cải cách hành chính. Một số 

chính sách thương mại đã được thử trong những thời kỳ nhất định, bao gồm việc cấp 

phép cho một số thương nhân có độc quyền tiếp thị sản phẩm (tức là độc quyền) để 

đổi lấy đóng góp tài chính cho chính phủ, điển hình là hoạt động của Nakama. Tuy 

nhiên, các biện pháp này chưa được coi là một tập hợp các chính sách nhất quán được 

hỗ trợ bởi một tầm nhìn dài hạn. Tiền bao gồm cả vàng và bạc. Vàng phổ biến ở 

Edo (Đông Nhật Bản) và bạc được sử dụng chủ yếu ở Osaka (Tây Nhật Bản). 

Đồng tiền xu cũng được sử dụng cho các giao dịch nhỏ. Các han cũng được phép 

phát hành tiền giấy địa phương. Lạm phát tăng lên vào thời điểm nạn đói và gia 

tăng vào cuối thời Tokugawa, đặc biệt là sau khi thương mại quốc tế được nối lại  

vào năm 1854 [111; tr.29]. Từ một nền kinh tế vốn lấy gạo làm thước đo và đơn vị 

đánh giá sự phát triển đã từng bước bị tiền tệ hóa, thị trường hóa một cách nhanh 

chóng. Nông nghiệp tự cung tự cấp trở thành nền nông nghiệp bị thương mại hóa, 

đẳng cấp nông dân phân hóa, thương nhân ngày càng gia tăng sự giàu có và thế 

lực. Chủ và thợ, thười thuê, kẻ mướn trở thành những khái niệm phổ biến trong 
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phương thức kinh doanh mới, như vậy, rõ ràng những mầm mống kinh tế tư bản 

chủ nghĩa đang thai nghén một cách mạnh mẽ ở Nhật Bản. 

Sự xuất hiện của các công trường thủ công phân tán ở cả nông thôn và thành 

thị ngày càng trở phổ biến đã đem lại hiệu quả cho nền sản xuất kinh doanh. Nông 

dân thường nhận nguyên liệu từ những chủ kinh doanh, sản xuất tại nhà và giao hàng 

cho chủ theo định kỳ. Sản phẩm của họ làm ra đều thuộc về chủ. Cũng có nhiều nơi, 

trên thực tế người nông dân lĩnh lương tiền trực tiếp từ nhà buôn. Ở miền Trung Nhật 

Bản trên đảo Honshu trong các ngành tơ, lụa, kéo sợi, dệt vải, thủ công nghiệp tại gia 

phát triển nhanh chóng. Mỗi khu vực trong nước chuyên môn sản xuất một mặt hàng 

nào đấy. Sự tiêu thụ ngày càng tăng về vải lụa vào nửa đầu thế kỷ XVIII cho phép 

xuất hiện nhiều công trường thủ công dệt. Ở miền Nam trong han Satsuma ngành sản 

xuất tơ lụa có nhiều xí nghiệp thuê từ 20 đến 30 công nhân trở lên. Sự phát đạt của 

các công trường thủ công song hành với đó là hiện tượng sử dụng lao động làm thuê 

ngày càng phổ biến đã làm cho bức tranh của nền kinh tế phong kiến Nhật Bản bộc 

lộ nhiều yếu tố phi truyền thống. Chủ các công trường thủ công là hiện thân của các 

nhà tư bản buổi đầu có thế lực, họ đã mua lại của chính quyền các nhà máy hiện đại 

dưới thời Minh Trị và trở thành những nhà tư bản lớn, trung thành và luôn ủng hộ 

chỉnh quyền để có được sự bảo trợ trong kinh doanh. 

Vào nửa sau thế kỷ XVIII công trường thủ công sản xuất lụa vải xuất hiện ở 

nhiều han, có đến 100 công trường do phong kiến tổ chức quản lý. Ở Tokyo năm 

1850 có công trường có từ 10 đến 20 máy dệt. Trong những năm 50 - 60 đã xuất 

hiện công nghiệp luyện thép và những công xưởng đóng tàu ở các công quốc phía 

Tây Nam. Tuy công nghiệp Nhật Bản có những bước phát triển nhưng gặp nhiều 

khó khăn. Tính biệt lập của các công quốc làm xuất hiện hàng rào quan thuế và 

nhiều yếu tố hạn chế của chính quyền, đặc biệt là việc cấm nông dân không được bỏ 

đất, chạy ra thành thị. Đến giữa thế kỷ XIX, số công trường thủ công lên tới hàng 

trăm nhưng công nghiệp chế tạo vẫn chưa ra đời. Tỉ lệ sản phẩm công nghiệp của 

Nhật Bản lúc này so với thế giới không đáng kể, ngành đúc đồng khoảng 6% và 

ngành sản xuất tơ cũng chỉ mới chiếm 10% (năm 1867)… nhưng nó đã dần có sự 

tách biệt khỏi thủ công nghiệp để trở thành các công nghiệp độc lập. 

Như chúng ta đã biết, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được nảy sinh từ 

trong lòng phương thức sản xuất phong kiến. Nhưng nó chỉ thực sự xuất hiện khi có 

đủ hai điều kiện sau: phải tập trung một khối lượng tiền tệ tương đối lớn vào trong tay 

một số người, lượng tiền này đủ để bảo đảm cho họ mua tư liệu sản xuất xây dựng xí 

nghiệp và thuê mướn nhân công; phải có những người tự do nhưng không có tư liệu 
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sản xuất, buộc phải mang sức lao động của mình ra bán để kiếm sống. Từ những phân 

tích trên đây, có thể thấy cả hai điều kiện này, đều đã xuất hiện vào cuối thời kỳ 

Tokugawa. Ở nhiều vùng thương nhân đã trở thành lực lượng điều phối sản xuất, 

thương mại với tên tuổi của những thương nhân giàu có như: Yodoya, Sukaroemon, 

Konoikeya Zenemon… Trong đó, riêng Konoikeya vào năm 1684 đã cho các lãnh 

chúa vay 3.445 kamme (khoảng 57.000 ryo) trong tổng số tiền mà ông đã cho vay là 

3.858 kamme. Nhưng 22 năm sau tức năm 1706, số nợ mà ông cho các lãnh chúa vay 

đã lên đến 16.160 kamme (khoảng 278.600 ryo) trong tổng số tiền cho vay là 18.258 

kamme và năm 1795 con số đó lên đến 26.660 kamme (tương đương với 416.300 

ryo) trong tổng số nợ cho vay là 33.470 kamme. Các thương nhân không chỉ tiến 

hành công việc buôn bán mà còn tham gia đầu tư trực tiếp vào nhiều ngành sản xuất: 

nông nghiệp, luyện kim, khai mỏ, vận tải, kinh doanh tiền tệ… Quá trình tích tụ tư 

bản vào tay các thương nhân là tiền đề hết sức quý báu cho các bước phát triển tiếp 

sau của kinh tế Nhật Bản hiện đại [27; tr401-402]. Ở, điều kiện thứ hai, trên thực tế, 

vào các thập niên cuối cùng của thời Tokugawa, thiên tai dẫn đến mất mùa, mất mùa 

làm cho cuộc sống nông dân và đời sống ở nông thôn rơi vào cảnh đói khổ. Dân số 

suy mòn vì thiếu lương thực. Nhưng điều quan trọng nhất, là người nông dân luôn 

phải đối diện với “sưu cao thuế nặng”. Ngoài thuế đất, là loại thuế quan trọng nhất 

chiếm tới 40-50% thu nhập, nông dân còn phải nộp thêm thuế phụ thu, thuế công 

ích… Rơi vào những năm mất mùa, thất bát, nông dân hoàn toàn không có khả năng 

chi trả trong khi Mạc phủ vẫn xem thuế là nguồn thu quan trọng để bảo tồn chính thể. 

Gánh nặng thuế khóa đã đưa đến quá trình bần cùng hóa đời sống nông dân và những 

thay đổi ở nông thôn. Cùng với đó là tình trạng bao chiếm ruộng đất của các phú 

nông để tiến hành các hình thức kinh doanh mới diễn ra ngày càng phổ biến. Theo số 

liệu của Takao, “vào năm 1827, tại một số địa phương, có đến 40% nông dân nghèo 

đã bị mất đất canh tác và trở thành tá điền cho các địa chủ mới” [111; tr.159]. Tình 

trạng này, khiến người nông dân rời bỏ ruộng đất, tham gia vào các hoạt động thủ 

công nghiệp hoặc lên thành phố kiếm công ăn việc làm. Đây sẽ là chuẩn bị nguồn lao 

động cho các công trường thủ công giai đoạn sau này. Rõ ràng, Nhật Bản đã ở trong 

nền sản xuất hàng hoá giản đơn, sự tác động tự phát của quy luật giá trị đã làm phân 

hoá những người sản xuất hàng hoá. Một số người phát tài giàu lên nhanh chóng, họ 

đầu tư mở rộng sản xuất, thuê mướn nhân công và trở thành ông chủ tư bản. Những 

người khác không gặp may mắn bị vỡ nợ, phá sản trở thành lao động làm thuê [120]. 

Đây chính là những điều kiện căn bản nhất báo hiệu của sự xâm nhập của mầm mống 

kinh tế tư bản chủ nghĩa trong kinh tế Nhật Bản trước Minh Trị Duy tân. 
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4.3. Tác động của của những chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 

4.3.1. Tác động đến chính trị, xã hội 

Sự phát triển của các ngành kinh tế đã đưa đến sự khủng hoảng của chế độ 

phong kiến Nhật Bản và sự tan rã trong quan hệ giai cấp cũ và xuất hiện giai cấp mới. 

Những quy luật phát triển xã hội đã thay đổi, quan hệ hàng hóa tiền tệ đã làm xói mòn 

những giá trị tưởng chừng bất biến, làm thay đổi các đẳng cấp trong xã hội. 

Nhìn bên ngoài, cơ cấu chính trị của Nhật Bản đến giữa thế XIX gần như không 

thay đổi so với hai thế kỷ trước đó nhưng, thực ra, từ bên trong Nhật Bản đã lâm vào một 

cuộc khủng hoảng trầm trọng, đứng trước sự lựa chọn: hoặc tiếp tục con đường trì trệ, 

bảo thủ để các nước đế quốc xâu xé; hoặc canh tân, cải cách xoá bỏ chế độ phong kiến, 

đưa Nhật Bản hoà nhập với nền kinh tế phương Tây. Chính sách “tỏa quốc” chấm dứt, 

khiến nước này rơi vào tình trạng rối loạn do chênh lệch tỷ giá vàng và bạc, giữa xuất 

khẩu và nhập khẩu… Nhân dân thì tỏ ra bất bình khi cho rằng Mạc phủ đã “khuất phục” 

Tây phương. Các samurai trở thành những ronin (lãng nhân) tấn công người nước ngoài 

vì bất mãn. Số khác lại tập trung về triều đình ở Kyoto, lấy Thiên hoàng làm biểu tượng 

thống nhất quốc thể để chống lại các chính sách của Tokugawa khi đưa ra khẩu hiệu “tôn 

vương nhương di”32. Chế độ “luân phiên trình diện” vốn được kiện toàn từ năm 1630 thì 

đã chính thức “phá sản” vào năm 1862 và Tướng quân phải trình diện tại Kyoto mỗi lần 

triều đình tham vấn. Việc phân loại các lãnh chúa đã không tránh khỏi sự phân hóa sâu 

sắc, trong khi thế lực của các han phía Bắc ở Hokkaido có nền kinh tế không phát triển 

và trở thành những lực lượng bảo thủ. Ngược lại, thế lực các han Tây Nam thông qua 

việc  tiếp xúc với thị trường kinh tế phát triển nên giàu mạnh, có xu hướng canh tân, 

chống lại Mạc phủ. Hai han đi đầu trong phong trào này là Satsuma và Choshu, từng 

bước cải cách các tiềm lực quân sự của mình để “tôn phù hoàng đế”. Chế độ Bakuhan đã 

trở nên lỏng lẻo và gần như thất bại khi những phiên trấn mạnh nhất từng bước chống 

lại Mạc phủ. Cùng với đó là sự tan rã quan hệ giai cấp cũ và sự xuất hiện những giai cấp 

mới và phong trào đấu tranh của nông dân và thị dân. Các phong trào đấu tranh của nông 

dân và thị dân liên tục nổ ra: thế kỉ  XVII có 188 cuộc khởi nghĩa, thế kỉ XVIII có 514 

cuộc khởi nghĩa, nửa đầu thế kỉ XIX đã lên đến 538 cuộc khởi nghĩa... Các cuộc khởi 

nghĩa trên cho thấy chính quyền Tokugawa đã đến lúc không đủ sức điều hòa các mâu 

thuẫn xã hội và giải quyết con đường phát triển xã hội của Nhật Bản. Và sự thắng lợi 

của phong trào “Vương chính phục cổ” năm 1868 là sự cáo chung của Mạc phủ 

Tokugawa sau 268 năm tồn tại. 

Samurai là đẳng cấp được coi trọng trong xã hội suốt nhiều thế kỷ nhưng dưới 

                                                 
32  Nghĩa là tôn phù hoàng đế và đánh đuổi bọn man di (người phương Tây). 
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thời Tokugawa hòa bình kéo dài, vai trò của đẳng cấp này không được phát huy. 

Dưới tác động của chuyển biến kinh tế, đẳng cấp samurai vốn rất được coi trọng 

trong xã hội đã phân hóa thành người kinh doanh, hoặc con nuôi hay kết thân với 

các nhà buôn, rời bỏ cuộc sống trong các lãnh địa để ra thành thị buôn bán. Nhờ có 

học vấn nên họ nhanh chóng nắm được kiến thức mới. Họ trở thành bộ phận quý tộc 

tư sản hóa và nhiều người trong đó có tư tưởng chống lại Tướng quân, muốn tiến 

hành cuộc cải cách xã hội để xác lập quyền lực của mình. 

Vào đầu thời kỳ Tokugawa, thương nhân là những người có địa vị thấp trong 

xã hội, xét theo quan niệm của Khổng giáo, họ không có trách nhiệm đạo đức nào vì 

thế việc vượt ra ngoài những quy tắc xã hội để làm giàu cũng không quan trọng. 

Đến giữa thời kỳ Tokugawa, khi những tập đoàn thương gia lớn thông qua hoạt 

động của các Nakama thì họ từng bước nắm giữ mạch sống kinh tế của đất nước. Là 

bộ phận cư dân có tiềm lực kinh tế ngày càng lớn so với các giai cấp khác. Các lãnh 

chúa khi gặp khó khăn kinh tế phải bán trước số thóc một hay vài năm cho thương 

nhân để ứng tiên và dần rơi vào tình trạng lệ thuộc tài chính vào thương nhân. Các 

phú thương mởi nổi dần nắm lấy đất đai và cả nông dân, tham gia bóc lột trực tiếp 

lực lượng này. Đến nửa sau thế kỷ XVIII, quyền sở hữu đất đai thực tế đã nằm 

trong tay các nhà buôn giàu có. Song, điều đặc biệt là sự phân hóa giai cấp ở Nhật 

Bản, rõ ràng không khốc liệt như các nước phương Tây trước cách mạng tư sản và 

do đó, “giới tư sản Nhật Bản không mang tính tiến bộ cũng như tính kiên định như 

giới tư sản châu Âu” [54; tr.73]. Giai cấp tư sản Nhật đã xuất hiện ở một mức độ 

nhất định nhưng chưa mạnh và chưa có sức chiến đấu như tư sản Anh. Những luận 

thuyết về đạo đức thương mại mà Baigan đưa ra như sự cần kiệm, tìm kiếm lợi 

nhuận, khích lệ sự tích lũy… chỉ được nuôi dưỡng chủ yếu trong nền thương mại 

nội địa biệt lập trong sự tuân thủ luật định của Mạc phủ Tokugawa với những trật tự 

hiện hữu và ngoại thương mạnh mẽ luôn là điều họ hướng tới. Và do vậy, cách 

mạng tư sản ở Anh là cuộc cách mạng nảy sinh do sự  nảy sinh của một giai cấp 

mới (tư sản) còn ở Nhật là cuộc cách mạng bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ 

bên ngoài. Và cuộc cách mạng ấy được dẫn dắt bởi những samurai cấp thấp và trí 

thức còn giai cấp tư sản là giai cấp quan tâm tới các lợi nhuận cá nhân nhỏ bé, mà 

lại từ nội thương, nên bị lấn át mạnh trong và sau cách mạng. Kết quả là, giai cấp 

tư sản, động lực chủ yếu của chủ nghĩa tư bản, vẫn là một giai cấp yếu ở Nhật Bản 

[54; tr.115]. Lý giải vấn đề này Tadao cho rằng chính những nỗ lực xâm lăng và 

thực dân hóa châu Á của Nhật Bản bị trì hoãn hơn 200 năm cho nên sự lớn mạnh 
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của giới tư sản bị kìm hãm do thiếu vắng tích lũy tư bản từ thương mại thuộc địa 

và thống trị thuộc địa [67; tr.101], điều khác biệt so với hầu hết các nước Tây Âu. 

Lãnh chúa trở thành con nợ của thương nhân, còn thương nhân tuy giàu có 

nhưng lại thiếu quyền lực và vị trí xã hội. Thương gia có thể dùng tiền mua tước hiệu 

samurai, cũng có thể qua con đường hôn nhân với con cái samurai để tạo nên vị trí 

của mình. Về pháp luật và cách nghĩ theo thói quen truyền thống, thương gia dù giàu 

có cũng không được coi trọng. Nhưng lúc bấy giờ, họ đã trở thành  chủ nợ của các 

lãnh chúa, của võ sĩ, thậm chí cả Tướng quân nhưng lại  không có địa vị xã hội tương 

ứng nên rất mong muốn cải cách xã hội để hợp thức hóa địa vị chính trị của mình. 

Thân phận khốn khó của nông dân cũng làm cho họ bất mãn với chế độ 

Tướng quân. Chính điều này đã dẫn đến phong trào đấu tranh của nông dân như 

những đợt sóng làm xói mòn chế độ phong kiến. Nhằm mục đích đấu tranh để sinh 

tồn, các cuộc khởi nghĩa của nông dân và thị dân ngày càng gia tăng nhằm chống lại 

sưu cao thuế nặng; đặc biệt khi nạn đói diễn ra do thiên tai, mất mùa… nông dân còn 

đấu tranh đòi cứu tế. Năm 1739 cuộc nổi dậy của 84.000 nông dân; cuộc khởi nghĩa ở 

Kurume (Fukuoka,, Kyushu) thu hút 50.000 người. Các cuộc khởi nghĩa này cho thấy 

chính quyền Tokugawa sau mấy thế kỷ tồn tại đã đến lúc không đủ sức điều hòa các 

mâu thuẫn xã hội và giải quyết con đường phát triển xã hội của Nhật Bản [65; tr.20]. 

Rõ ràng, về mặt chính trị, xã hội đến cơ tầng giai cấp vào cuối thời kỳ 

Tokugawa đã có dấu hiệu khủng hoảng sâu sắc. Kết cấu giai cấp “sĩ, nông, công, 

thương” đã thay đổi dưới tác động của kinh tế. Giai cấp có vị trí thấp nhất trong xã 

hội trước kia là thương nhân, thì giờ đây đã thao túng huyết mạch các ngành kinh 

tế và là chủ nợ của các đẳng cấp trên. “Năm 1705, khi tài sản của một thương nhân 

chuyên buôn bán lúa gạo ở Osaka có tên là Yodoya Saburoemon33 bị Tướng quân 

tịch thu, tổng số nợ của các lãnh chúa với ông ta lên tới 121.8767.610 ryo vàng tức 

là gấp nhiều lần tổng thu nhập quốc dân của Nhật Bản lúc đó. Khoản nợ này cũng 

tương đương với thu nhập của Mạc phủ trong 2 thế kỷ. Hầu hết lãnh chúa ở miền 

Tây Nhật Bản đều là con nợ của Yodoya” [124]. Điều chưa từng xảy ra trong lịch 

sử Nhật Bản. Không chỉ thương nhân mong muốn cải cách để nâng cao địa vị mà cả 

lãnh chúa và samurai (chỗ dựa của Mạc phủ Tokugawa) cũng phân hóa sâu sắc. Sự 

khủng hoảng đó chịu sự tác động từ yếu tố kinh tế. Tuy nhiên, điều đó không có 

nghĩa là các ngành kinh tế hay tổng thể nền kinh tế Nhật Bản đi xuống trước sự cáo 

chung của chế độ phong kiến đương thời. Chính những biến động từ nông nghiệp, 

                                                 
33 Tên thật là Tatsugoro hay Koto, trong sự kiện này, còn có một quan điểm khác cho rằng đây là âm mưu 

của Tướng quân nhằm tước đoạt tài sản của thương nhân, giải quyết những khó khăn tài chính. 
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thủ công nghiệp đến thương nghiệp, từ nông thôn đến thành thị, từ nội thương đến 

ngoại thương đã từng bước làm thay đổi kết cấu chính trị, xã hội Nhật Bản. Kinh tế 

Nhật Bản thời kỳ Tokugawa đã phát triển đầy đủ với tư cách là một thực thể kinh tế 

phong kiến trong giai đoạn phát triển cuối cùng và cao nhất để tạo nên nền tảng của 

một hình thái xã hội khác, tiến bộ hơn. 

Như vậy, có thể thấy, sau thời kỳ phát triển mạnh mẽ của kinh tế lãnh địa trước 

sự phát triển của kinh tế hàng hóa, những nền tảng của kinh tế phong kiến đã bộc lộ 

nhiều dấu hiệu khủng hoảng. Một nền kinh tế không chỉ lấy kinh tế nông nghiệp làm 

thước đo, để cung cấp lương thực cho nhu cầu “tự cung tự cấp” mà sự gắn bó, vòng 

luân chuyển giữa nó với các thành phần kinh tế khác như thủ công nghiệp và thương 

nghiệp trở thành mạch nguồn chịu sự chi phối từ sức mua của thị trường. Đây là sự 

thay đổi về chất, làm lung lay kết cấu kinh tế vốn chỉ dựa trên địa tô của nhà nước 

phong kiến; vì thế, nền kinh tế nông nghiệp dựa trên quan hệ phong kiến, quyền sở hữu 

đất đai thuộc về nhà nước phong kiến cũng như tình trạng cát cứ đã trở nên không còn 

phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất của xã hội. Đến giữa thế kỷ XIX, Mạc phủ 

Tokugawa ngày càng suy thoái nhưng đây hoàn toàn không phải là mô hình suy thoái 

tuyệt đối mà là sự suy thoái do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với 

quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời. Sự suy thoái, khủng hoảng này là dấu hiệu cho sự 

thay thế nhau của các hình thái kinh tế xã hội chứ không phải phải suy thoái để lụi tàn. 

4.3.2. Tác động đến sự phát triển của thành thị, nông thôn  

Từ thế kỷ XVII trở đi, xung quanh thành quách của lãnh chúa cũng có nhiều 

hoạt động thương mại và dịch vụ, biến thành trung tâm thương mại, tiểu thủ công 

nghiệp cùng với chức năng chính trị, văn hóa vốn có của nó đã hình thành nên các 

“thị trấn pháo đài”. Việc thực hiện Chế độ luân phiên trình diện khiến cho đường 

giao thông và thương mại nội địa phát triển. Việc buôn bán với nước ngoài đã kích 

thích kinh tế phát triển cao. Tất cả những điều đó làm cho số lượng và quy mô các 

thị trấn, thành phố tăng lên nhanh chóng, tầng lớp thị dân cũng trở nên đông đảo, 

dần dần trở thành một giai tầng độc lập. 

Ở nông thôn, nền nông nghiệp vốn dựa trên quan hệ phong kiến, quyền sở 

hữu đất đai của chế độ phong kiến, tình trạng cát cứ của các lãnh địa tỏ ra không 

còn phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất mới. Với sự phát triển của thương 

nghiệp các thành phố ngày càng phát triển, làm cho xã hội Nhật Bản biến thành một 

xã hội tiêu thụ và đã ảnh hưởng sâu sắc đến nông thôn. Tính khép kín của xã hội 

phong kiến bị phá vỡ, trao đổi hàng hóa xuất hiện và lối sống của người nông dân 

theo đó cũng bị lôi cuốn vào guồng quay của xã hội tiêu thụ. 
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Trong khi làng xóm bị lôi cuốn vào nền kinh tế hàng hóa như vậy nhưng Mạc 

phủ chỉ muốn bó hẹp nông dân trong khuôn khổ kinh tế tự cung tự cấp để dễ bề cai 

quản chứ không hề muốn họ tiếp xúc với tiền bạc và thị thành. Vì thế, ban đầu các loại 

nông sản đem ra trao đổi đều bị xem là “hàng cấm”. Cơn xoáy của kinh tế tiền tệ đã đi 

ngược lại với những toan tính của nhà nước, từng bước làm đảo lộn quan niệm về nông 

dân, nông thôn. Một số vùng nông dân nộp thuế cho nhà nước bằng tiền thay vì bằng 

thóc như trước kia. Nông nghiệp thời Tokugawa đang từng bước chuẩn bị cho cuộc đại 

chuyển dịch từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa [80; tr.311-312]. 

Những xáo trộn này đã làm cho đời sống nông dân càng ngày càng bị bần 

cùng hóa khi thường xuyên phải đối mặt với thời tiết xấu, mất mùa là họ lâm vào 

cảnh khốn đốn, tuyệt vọng, sẵn sàng bỏ mặc tất cả và chạy theo những cuộc nổi 

loạn. Cùng với đó, một số viên chức trong thôn có thế lực đã tự mình tiếp tục việc 

canh tác và có trong tay một số của cải. Họ mới nhân đó nhận ruộng đất mà dân 

nghèo đem tới cầm cố rồi cho người khác mướn để trồng trọt. Từ đó xuất hiện một 

bộ phận địa chủ mới sở hữu ruộng đất trong và ngoài thôn từ ruộng đất của những 

nông dân đem đi cầm để mất trắng vì không đủ sức chuộc lại. Những địa chủ mới 

đem ruộng đó cho tá điền mướn để canh tác và thu tiền thuê mướn đất từ những 

người này. Dần dần những địa chủ mới sẽ đóng thêm vai trò là người đảm trách việc 

sản xuất nông phẩm ở thôn quê. Sau một thời gian phát triển trong chiều hướng đó, 

họ trở thành những phú nông34. Nông dân mất hết ruộng vườn chỉ còn hai cách: một 

là đi làm tá điền, hai là đi làm thuê cuối những vụ mùa hoặc làm công nhật và kết 

quả là họ đều bị lôi cuốn vào trong vòng xoay của kinh tế tiền tệ [80; tr.339]. Như 

vậy, độc quyền chiếm hữu đất đai của lãnh chúa, quý tộc bị phá vỡ ở một mức độ 

đáng kể để xuất hiện thêm một bộ phận mới trong đẳng cấp thương nhân cũng có 

được quyền này. Bên cạnh những lãnh chúa phong kiến truyền thống đã xuất hiện 

giai cấp địa chủ mới gồm phú nông và các nhà buôn cho vay nặng lãi ở nông thôn. 

Một hiện tượng mới ở nông thôn là sự xuất hiện chế độ làm thuê theo năm, thuê 

theo tháng và thuê theo công nhật. Nhiều người không có ruộng đất đã đi làm thuê cho 

các trang trại. Hiện tượng làm thuê đã xuất hiện trong nông nghiệp. Họ hàng, con cái 

của họ lại có khuynh hướng bỏ nông thôn ra thành phố vì họ cho rằng ở thành phố dễ 

tìm công ăn việc làm hơn. Lối sống cũ trong các lãnh địa đã hoàn toàn thay đổi. “Trong 

hầu hết các làng, những nơi làm ăn phồn thịnh, người nông dân không chỉ bận về công 

việc cày cấy mà còn bận bịu cả với các hoạt động mua và bán” [65; tr.202]. Tuy Mạc 

phủ đã cố gắng để giảm thiểu việc nông dân ra khỏi lãnh địa đi làm thuê đều bị bắt trả 

                                                 
34  Người Nhật gọi là hào nông 
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về cho lãnh chúa, nhưng hiện tượng trốn khỏi lãnh địa vẫn xảy ra không gì ngăn chặn 

nổi. Nông dân đi kiếm việc làm ở thị trấn pháo đài và những vùng thiếu lao động. Sự 

tan rã của sở hữu ruộng đất, sự hấp dẫn của kinh tế hàng hóa, tiền tệ từ nông thôn đến 

thành thị ngày càng lôi cuốn người nông dân. Quan hệ phong kiến tan rã làm cho hàng 

vạn cư dân chạy ra thị trấn kiếm việc làm, tạo nên tầng lớp thị dân mới.  

Kiêm nghiệp có thể coi là hiện tượng phổ biến trong nông thôn thời kỳ này. 

Những gia đình làm nghề nông đồng thời có thể trở thành cơ sở của các công trường 

thủ công phân tán, vừa nhằm tận dụng thời gian lúc nông nhàn, vừa tăng thêm thu 

nhập. Đây sẽ là bước chuẩn bị lực lượng nhân công và cung cấp nguyên liệu cho các 

công trường thủ công của giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hóa trong cách 

mạng tư sản. Rõ ràng, các ngành kinh tế phi nông nghiệp ngày càng có sức hấp dẫn 

hơn với nông dân vì nó mang lại nguồn thu nhập cao hơn cho họ. 

Mức sống của người dân nông thôn Nhật Bản nói chung, trừ những vùng quá 

xa xôi lạc hậu, dường như ngày một tăng, suốt trong thời kỳ Tokugawa, và trong thập 

niên 1870, nhiều người nông dân đã có mức sống vật chất mà nửa thế kỷ trước, ngay 

cả những samurai có quyền thế cũng khó mà có được. Trong các làng, có những hàng 

quán, cho thấy việc trao đổi hàng hóa với người nông dân đã trở nên phổ biến. Kinh tế 

tiền tệ đã thúc đẩy việc lưu thông phân phối một cách đa dạng. Những làng ở gần trung 

tâm, đôi khi còn có những đám hát đến mua vui, thậm chí nhiều làng còn có riêng 

những đoàn hát thực thụ. Cuộc sống của người nông dân tất nhiên là khó nhọc, vẫn 

giống như những người nông dân hiện đại bây giờ và mức sống của họ cũng thấp hơn 

nhiều so với thị dân nhưng rõ ràng số phận của những người nông dân truyền thống 

thời Tokugawa không hẳn là một số phận nghèo nàn không lối thoát [53; tr.258]. 

Việc lớn mạnh của các thị trấn pháo đài thực sự là một cú sốc đối với nền 

kinh tế nông nghiệp, lôi kéo nó khỏi quá khứ yên tĩnh tự cung tự cấp đến một 

tương lai ngày càng được thương mại hóa mạnh mẽ hơn. Việc chuyển từ cày cấy 

tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, bán lấy tiền, tá điền tăng lên và nảy sinh 

một tầng lớp quý tộc mới dám nghĩ dám làm [53; tr.257]. Hàng hóa và tiền tệ ngày 

càng được trao đổi rộng rãi, nông thôn cũng bị lôi cuốn vào guồng quay của lối 

sống thị thành. Nông nghiệp Nhật Bản thời Tokugawa gắn bó mật thiết với thủ 

công nghiệp và thương nghiệp. Cho đến giữa thế kỷ XIX, với những biểu hiện của 

mình nền kinh tế đã tác động mạnh mẽ đến chế độ phong kiến Nhật Bản. Trải qua 

mấy thế kỷ thống trị, vào những thập niên cuối của Mạc phủ Tokugawa, tình hình 

chính trị xã hội đã rơi vào tình trạng bế tắc, suy thoái, không thể nào đáp ứng sự 

phát triển, không đủ sức chống lại sự xâm nhập của đế quốc Âu-Mỹ. Những biến 
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động trong nông nghiệp, nông thôn là nguyên nhân căn bản dẫn đến nhiều cuộc 

khởi nghĩa của nông dân. Do bị mất đất và bị bần cùng hóa, một bộ phận nông dân 

đã bị đẩy ra khỏi nông thôn. Không còn con đường nào khác, để tồn tại, họ đã 

tham gia vào các hoạt động kinh tế công thương nghiệp - đây chính là sự chuẩn bị 

về nguồn nhân lực cho các công trường thủ công quy mô về sau [14; tr.212]. Tuy 

nhiên, những sự chuyển biến ấy là sự phát triển hợp quy luật của thời đại đang 

từng bước thoát thai từ chế độ phong kiến để đi lên tư bản chủ nghĩa. Ở khía cạnh 

này, nông nghiệp đã góp sức mình vào sự hình thành các tiền đề quan trọng cho 

công cuộc cải cách Minh Trị sau này. 

4.3.3. Tác động đến văn hóa, tư tưởng 

Trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo Nhật Bản thời phong kiến, bên cạnh sự tồn 

tại lâu đời của Thần đạo (Shinto giáo), thì đạo Phật và đặc biệt là đạo Khổng được 

truyền bá từ Trung Quốc sang từ thế kỷ thứ VI, dưới thời kỳ Tokugawa, các hệ tư 

tưởng này vẫn tiếp tục phát triển. Sơ kỳ trung đại ở Nhật Bản (thời Nara và Heian) cả 

ba tư tưởng Nho, Phật và Thần đạo đều cùng tồn tại, trong đó Phật giáo được coi như 

Quốc giáo. Nho giáo vốn coi trọng đạo lý, đạo nghĩa nên được đẳng cấp võ sĩ đạo tôn 

sùng. Nho giáo cũng đề cao nghề nông và đặc biệt coi trọng kết cấu “sĩ, nông, công, 

thương”, coi đó làm cơ sở để ổn định chính trị, khẳng định địa vị, bổn phận của đẳng 

cấp dưới với đẳng cấp trên. Việc cai trị đất nước của Mạc phủ Tokugawa gắn liền với 

việc đề cao Nho học. Tư tưởng Nho giáo được thấm nhuần suốt hai thế kỷ (bên cạnh 

các tư tưởng cũ và mới) đã đào tạo quân nhân thành những người quan liêu hữu hiệu 

vào cuối thời Tokugawa. Họ đã trang bị cho bản thân mình kỷ luật cần thiết đối với 

người lính của một đội quân hiện đại hay đối với một người công nhân trong nhà máy 

hiện đại. Nếu không có những võ sĩ đạo được huấn luyện tốt này thì Nhật Bản không 

thể thành lập được một chính quyền hiện đại cũng như không thể thi hành chính sách 

“phú quốc cường binh” ngay sau Minh Trị. Vì thế “không thể đánh giá thấp vai trò 

của thời kỳ Tokugawa trong việc hình thành nước Nhật hiện đại” [54; tr.86]. Các 

trường học ý thức được sự phát triển kinh tế và văn hóa của phương Tây, và đến cuối 

thời kỳ đã có sự khuyến khích tiếp cận văn hóa phương Tây, điển hình là tư tưởng Hà 

lan học (1641-1854). Nhiều trí thức, nhà tư tưởng của phong trào này đã thông qua 

các tài liệu, sách báo từ Hà Lan và các nước trong khu vực để hiểu rõ về sức mạnh 

kỹ thuật, tiềm lực kinh tế của các nước phương Tây. Nhờ vậy mà nhiều thành tựu 

khoa học, kỹ thuật của phương Tây được du nhập vào Nhật Bản. Bước sang thế kỉ 

XIX, trước nguy cơ bị xâm lược bởi thực dân phương Tây, nhiều lãnh chúa đã 

khuyến khích việc học tập khoa học, kỹ thuật phương Tây. Ngay cả chính quyền 
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Tokugawa cũng chủ trương tăng cường tiếp thu công nghệ mới, tập trung phát triển 

một số ngành công nghiệp hiện đại. Đây chính là giai đoạn chứng kiến nhiều phát 

triển mang tính nhảy vọt của khoa học và công nghệ ở Nhật Bản, đặc biệt là trong 

các lĩnh vực luyện kim, đóng tàu, chế tạo vũ khí. 

Cùng với sự du nhập của Kito giáo, Phật giáo và Thần đạo (Shinto) đều được 

coi trọng trong nền văn hóa thời Tokugawa. Phật giáo, kết hợp với Nho giáo, đưa ra 

tiêu chuẩn cho lối ứng xử trong xã hội. Mặc dù không có quyền lực chính trị hùng 

mạnh như trong các thời kỳ trước, Phật giáo vẫn được đẳng cấp trên tin theo. Sự 

phân chia cứng nhắc của xã hội trong thời kỳ này thành các han, làng, phường, hộ 

gia đình đã giúp tái lập lại sự gắn bó với Thần đạo ở các địa phương. Thần đạo đưa 

ra chỗ dựa tinh thần cho những mệnh lệnh chính trị và là sợi dây buộc chặt cá nhân 

với cộng đồng. Thần đạo cũng giúp bảo tồn văn hóa dân tộc. 

Thế nhưng, do sự phát triển của các ngành kinh tế, đặc biệt là vai trò nổi bật 

của kinh tế công - thương nghiệp, của các tổ chức chức kinh tế và môi trường kinh tế 

- xã hội thành thị đã hình thành nên tầng lớp thị dân với lối sống, tư tưởng và sinh 

hoạt văn hóa hết sức tân thời, được gọi là “văn hóa thị dân”. Văn hóa thị dân là văn 

hóa của các tầng lớp thị dân, nghệ sĩ, kỹ nữ. Linh hồn của văn hóa này nằm trong một 

triết lý sống gọi là Ukiyo (Phù thế), nghĩa là phù sinh, vô thường, trôi nổi theo thời 

gian. Triết lý sống Ukiyo thể hiện tính phù du của cuộc đời phiêu dạt, được đẳng cấp 

bình dân, và cả giới võ sĩ đạo tiếp nhận. Đấu vật, kỹ nữ (geisha), âm nhạc, kịch nghệ, 

múa rối, thi ca, văn học, tranh “xuân họa”, những bản khắc gỗ là những sản phẩm tiêu 

biểu cho nền văn hóa thị dân. 

Trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XVIII là thời kỳ 

phồn thịnh của các đô thị Nhật Bản, trong đó Osaka và Hakata được coi là hai thành 

phố phương nam phồn thịnh nhất. Lúc bấy giờ trong các đô thị bắt đầu nổi lên 

khuynh hướng yêu cầu người thị dân phải có vị trí xã hội cao hơn, đồng thời cũng 

phải có trách nhiệm đạo đức, xã hội - tức là Đạo, Nghĩa cao hơn. Người khởi xướng 

học thuyết đó là Ishida Baigan (1685-1744). Lúc bấy giờ Mạc phủ thực thi chính 

sách “cố định thành phần” trong tứ dân, cổ xúy “dĩ nông vi bản”, điều ấy đi ngược 

với xu hướng tự do kinh doanh và kìm hãm sự phát triển của các đô thị. Ishida 

Baigan từ lập trường Tâm học, kết hợp với một số học thuyết khác đã đưa ra thuyết 

Đinh nhân đạo  - đạo của người thị dân. Ông cho rằng: (1) Cấu trúc xã hội với bốn 

thành phần: Sĩ, Nông, Công, Thương đã có từ xưa, trong đó mỗi giai tầng có một 

vai trò của nó, không thể thiếu được thành phần nào;  (2) Cả bốn giai tầng ấy đều 

sống trên đất của quân vương, phục vụ quân vương, nên đều được hưởng ân trạch 
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của quân vương. Ông dùng lại ý của Mạnh Tử, để khẳng định rằng thị dân cũng 

bình đẳng như các giai tầng khác: “Sĩ là bề tôi trong triều, nông là bề tôi nơi đồng 

ruộng, công thương là bề tôi nơi thị tứ” (Sĩ giả, thần hạ tại triều; nông giả, thần hạ 

tại thảo mãng; công thương giả, thần hạ tại thị tứ dã). Vì cùng là bề tôi, nên võ sĩ 

được hưởng niên bổng của quân vương, nông dân được hưởng thóc lúa, thì thương 

nhân được hưởng lời lãi - tất cả đều là bổng lộc vua ban. 

Như vậy, những tư tưởng mới được Ishida Baigan đưa ra nhằm hướng đến 

tinh thần coi trọng thị dân và đề cao đạo đức kinh doanh của thương nhân đã đi 

ngược lại với các quan niệm truyền thống, coi đẳng cấp này chỉ là con buôn, có 

thân phận hèn kém nhất trong tứ dân. Nếu như Tướng quân và lãnh chúa lấy Nho 

giáo làm tư tưởng cai trị, đẳng cấp samurai có Bushido (Tinh thần võ sĩ đạo) thì 

dưới tác động của sự phát triển kinh tế, Đinh nhân đạo đã được khai sinh trong 

thời kỳ Tokugawa. Chính sự phát triển của đô thị, kinh tế công thương nghiệp là 

môi trường thuận lợi cho các hệ tư tưởng, học phái, văn hóa thành thị phát triển. 

Từ đây, người Nhật luôn có thái độ coi trọng thương nhân và trang bị cho thương 

nhân đạo đức kinh doanh: kinh doanh không phải chỉ là làm giàu cho gia đình và 

bản thân, kinh doanh là phải vì lợi ích của cộng đồng và của đất nước. Điều này 

cắt nghĩa tại sao phần lớn các tập đoàn tư bản công nghiệp nắm giữ mạch máu 

then chốt ở Nhật Bản về sau đều có nguồn gốc từ thương mại.  

4.3.4. Chuyển biến của kinh tế thời kỳ Tokugawa đã chuẩn bị những điều kiện cần 

thiết cho Minh Trị Duy tân 

Nhà kinh tế học Kenchi Ohno đã nhận định rằng, Tokugawa là thời kỳ chuẩn 

bị những điều kiện tiên quyết để thực hiện quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hoá 

trong Minh Trị Duy tân khi ông đưa ra hệ thống các điều kiện như: sự thống nhất và 

ổn định chính trị; phát triển nông nghiệp cả về diện tích và năng suất; sự phát triển 

của giao thông vận tải và sự xuất hiện của quốc gia thị trường thống nhất; sự gia tăng 

thương mại, tài chính và đẳng cấp thương gia giàu có; sự gia tăng của sản xuất hiện 

đại (chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ…); việc khuyến khích phát triển các 

ngành thủ công nghiệp và công nghiệp và là một thơi kỳ trình độ học vấn và dân trí 

được nâng cao hơn bao giờ hết [111; tr.23]. Dựa trên sự khảo cứu các tư liệu, ở 

phương diện kinh tế, có thể khẳng định thời Tokugawa đã tạo ra các tiền đề căn bản 

cho Minh Trị Duy tân bao gồm: (1) Đã có một nền nông nghiệp phát triển cả về diện 

tích và sản lượng; (2) Đã hình thành được một thị trường quốc gia thống nhất; (3) Có 

sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, tài chính và đẳng cấp thương nhân giàu có; 

(4) Sự gia tăng của nền sản xuất tiền hiện đại trong các ngành chế biến, sản xuất hàng 
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tiều dùng, hàng thủ công mỹ nghệ… nhờ sự khuyến khích phát triển các ngành thủ 

công nghiệp và công nghiệp của chính quyền các han và Mạc phủ. 

Ở điều kiện thứ nhất, bằng các biện pháp như khai hoang, làm thuỷ lợi, cải tiến 

công cụ sản xuất, đa dạng hóa các loại cây trồng, áp dụng những tiến bộ mới vào nền 

nông nghiệp đã làm cho diện tích canh tác tăng lên không ngững và từ đó, năng suất 

nông nghiệp trong các giai đoạn nhất định cũng tăng lên, góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người nông dân. Trong vòng 270 năm tính từ năm 1600 đến năm 

1870, sản lượng lương thực Nhật Bản đã tăng 137%. Trong suốt thời kỳ Tokugawa, sự 

tăng trưởng này nhìn chung cao hơn giai đoạn đầu cải cách Minh Trị [27; tr.511]. Cùng 

với đó, nền nông nghiệp đã dần thoát khỏi tình trạng tự cung tự cấp của kinh tế lãnh địa 

để vươn lên hình thành những vùng chuyên canh cây công nghiệp như dâu, bông… 

nhằm hướng đến nhu cầu tiêu thụ của các ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp. 

Nông nghiệp từ chỗ đảm nhận vai trò cung cấp lương thực, thực phẩm đủ cho nhu cầu 

tiêu dùng của người nông dân và nộp sưu thuế, đến thời kỳ Tokugawa từng bước trở 

thành đơn vị cung ứng nguyên liệu cho các ngành sản xuất thủ công, từ đó trở thành 

mắt xích quan trọng kết nối với hoạt động thương mại trong và ngoài nước. 

Vào những thập niên cuối cùng của Mạc phủ Tokugawa, mặc dù diện tích đất 

canh tác tăng chậm nhưng nhờ tiếp tục thâm canh trong sản xuất, kết hợp với cải 

tiến kỹ thuật, phân bón nên sản lượng làm ra ngày một cao hơn; do vậy,  ngoài 

nghĩa vụ nộp thuế, người nông dân đã có bước đầu có gạo dư để bán ra thị trường. 

Mặt khác, với sự phát triển của thương nghiệp, các thành phố được mở rộng, làm 

cho xã hội Nhật Bản dần biến thành một xã hội tiêu thụ và đã ảnh hưởng sâu sắc 

đến nông thôn. Người nông dân đã đem số gạo dư có được bán cho người thành phố 

và đã có trong tay những đồng tiền đầu tiên. Tính khép kín của xã hội phong kiến 

dần dần bị phá vỡ, trao đổi hàng hóa xuất hiện và lối sống của người nông dân theo 

đó cũng bị lôi cuốn vào guồng quay của xã hội tiêu thụ. 

Ở điệu kiện thứ hai, cùng với sự tăng trưởng của kinh tế nông nghiệp, Mạc 

phủ Tokugawa đã tận dụng và phát huy sự phát triển nhanh chóng của nền nội 

thương trên khắp cả nước. Nhờ việc sử dụng rộng rãi tiền tệ và giao thông vận tải 

thuận lợi, một thị trường rộng lớn trong nước đã thay thế hệ thống lưu thông phân 

phối hạn hẹp trong từng vùng biệt lập như trước kia. Hình thái này đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc kiểm soát nền kinh tế của chính quyền, đặc biệt là việc trao 

đổi nông sản (quan trọng nhất là lúa gạo) trên cả nước. Trên cơ sở đó, tạo điều 

kiện cho thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển. 

Thành thị là nơi tập trung những thương nhân giàu có, những lao động có kỹ 
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thuật, có khả năng sản xuất ra những hàng hóa đạt chất lượng cao để xuất khẩu như tơ 

lụa, hàng thủ công mỹ nghệ. Chỉ riêng khu vực này đã sản xuất ra tới 40% số lượng 

mặt hàng thiết yếu ở Nhật Bản thời bấy giờ. Từ các trung tâm thương mại lớn, những 

hình thức kinh doanh và hoạt động kinh tế mới đã từng bước tác động đến các địa 

phương cho dù là những vùng xa xôi nhất. Từ giữa thế kỷ XVIII, kinh tế ở nhiều địa 

phương đã vươn dậy và đạt được những tiến bộ vững chắc trên cơ sở sản xuất các 

thương phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của thị trường. 

Thương nhân ngày càng đòi hỏi các nhà sản xuất phải cải tiến kỹ thuật, thay đổi hình 

thức và chủng loại hàng hóa để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động sản xuất 

ở Osaka, Kyoto, Edo… và các khu vực phụ cận cho thấy rõ điều đó. Đến năm 1859, 

chỉ còn 10% số lụa dùng ở Edo là do Kyoto cung cấp, số còn lại là từ các địa phương 

khác đem đến. Tại những vùng có kinh tế sản xuất hàng hóa phát triển như: Kinai, 

Kyushu… hoạt động của các thương nhân địa phương cũng trở nên hết sức năng động 

[27; tr.401]. Như thế, toàn bộ nền kinh tế từng bước được kết nối với nhau bằng một 

mạng lưới chung thống nhất. 

Bằng việc kết nối buôn bán thông qua 4 cửa khẩu và 5 chủ thể chính, trong 

thời suốt thời Tokugawa thực hiện chính sách tỏa quốc, kinh tế Nhật vẫn rất phát 

triển. Ngoại thương vẫn tương tác được với bên ngoài trong suốt hơn 200 năm chứ 

không hề khép kín hay hướng nội hoàn toàn. Tỏa quốc đã tạo điều kiện để Nhật Bản 

đẩy mạnh trao đổi, buôn bán trong nước nhằm củng cố sức mạnh bên trong và chuẩn 

bị đối phó với bên ngoài bằng việc định hình các kết cấu kinh tế bên trong. Sỡ dĩ, 

Nhật Bản đã có thể hình thành một thể chế quốc gia thống nhất, hiện đại ngay sau 

Minh Trị Duy tân, bởi vì, sự liên lạc và trao đổi kinh tế trong nước trong suốt 200 

năm tách biệt đã gần như thực hiện được công việc quan trọng là đặt nền móng cho 

toàn bộ nước Nhật trở thành một cộng đồng duy nhất – đó là việc tiêu chuẩn hóa 

ngôn ngữ, chấp nhận những phương thức chung trong tư duy và hành động của 

nhân dân ở các han khác nhau và sự đồng nhất về các quy tắc và tập quán xã hội… 

[54; tr.83]. Bằng việc theo đuổi chính sách quốc gia biệt lập, các ngành thủ công 

nghiệp của Nhật Bản đã được bảo hộ trước sự tấn công của hàng xuất khẩu phương 

Tây và để ngăn cản Nhật Bản trở thành nước nông nghiệp thuần túy; nhờ tỏa quốc, 

hoàn toàn vô ý thức, chính sách bảo hộ mậu dịch hoàn hảo đã được thực thi. Vì vậy, 

nhờ vào chính sách cách biệt của thời Tokugawa mà chính quyền Minh Trị sau đó 

đã có thể đẩy mạnh các chính sách về sự hưng thịnh quốc gia và sự hùng mạnh của 

các lực lượng vũ trang ngay sau khi lên nắm quyền [54; tr.85]. Như vậy, mặc dù 

thực hiện chính sách hướng nội nhưng kinh tế thời Tokugawa vẫn phát triển bởi một 
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nền kinh tế tự chủ đã từng bước được thiết lập do chính sách phát triển nội thương 

và kiểm soát nội thương một cách tích cực và chủ động. 

Từ bên trong, sự biệt lập đã mang lại sự bảo hộ cho các ngành công nghiệp 

trong nước. So sánh nông nghiệp và thủ công nghiệp của Nhật Bản sơ với các nước 

phương Tây thì thấy rõ rằng, thời Tokugawa, Nhật Bản đã có những ưu thế tương đối 

trong ngành khai mỏ và nông nghiệp. Nhật Bản sẽ có lợi thế hơn nếu chuyên môn 

hóa những ngành này và trao đổi các sản phẩm của chúng lấy các sản phẩm chế tạo 

nước ngoài hơn là sản xuất những sản phẩm đó trong nước. Vì vậy, nếu như buôn bán 

tự do giữa Nhật Bản và phương Tây được cho phép thì các ngành công nghiệp chế 

tạo thủ công đã có thể phát đạt. Do vậy, chính sách cô lập này đã ngăn cản nền kinh 

tế Tokugawa chuyên môn hóa vào các ngành công nghiệp chế tạo, mặc dù ở trình độ 

nguyên thủy [54; tr.84]. Như vậy là, chính sách sakoku đã giúp kinh tế Nhật Bản phát 

huy được thế mạnh kinh tế trong tương quan lợi thế so với phương Tây.  

Ở điều kiện thứ ba, nền kinh tế thương mại ở các đô thị cũng tạo nên những nhân 

tố thuận lợi cho quá trình hiện đại hoá đất nước. Do nắm giữ những hoạt động kinh 

doanh quan trọng mà đội ngũ thương nhân Nhật Bản đã tích luỹ được nguồn của cải 

lớn. Không chỉ vậy, họ còn có xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh 

vực khác. Vì thế, nguồn của cải tập trung trong tay một số dòng họ rất lớn và dần dần 

hình thành những tập đoàn kinh tế như Mitsui, Sumitomo… Qúa trình tích tũy tư bản đã 

hình thành. Việc tập trung một khối lượng hàng hoá vào các đô thị và sự tăng trưởng 

nhanh chóng của hoạt động trao đổi mua bán đã tạo môi trường thuận lợi cho thị trường 

tiền tệ ra đời. Cùng với nó là những nền tảng bước đầu của hoạt động tín dụng, tài chính 

ngân hàng đã manh nha xuất hiện ở những thành thị lớn như Osaka, Edo, Kyoto... Thêm 

vào đó, việc tập trung đông đảo các thành phần dân cư vào thành thị đã đẩy nhanh tốc độ 

đô thị hoá và năng lực tiêu dùng của thị trường nội địa. Trên cơ sở đó, thành thị Nhật Bản 

“không chỉ đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển chung của nền kinh tế mà còn góp phần 

quan trọng trong việc tạo ra một thị trường kinh tế thống nhất ở Nhật Bản” [27; tr.514]. 

Việc khẳng định sức mạnh của đẳng cấp thương nhân thông qua các hội buôn 

cũng đã làm cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng 

những nhu cầu của đời sống thị dân bấy giờ, đồng thời nó đã thúc đẩy quá trình tích tụ 

tư bản vào một bộ phận thương nhân giàu có, trở thành những nhân tố tiên phong cho 

cải cách Minh Trị sau này. Đây là giai tầng sẽ đảm đương sứ mệnh thúc đẩy quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ XIX. Khi nghiên cứu về nội 

thương thời Mạc phủ Tokugawa, không thể không nhắc đến hoạt động và vai trò của 

các Nakama đối với tiến trình phát triển của lịch sử Nhật Bản. 
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Sự gia tăng không ngừng của các hiệp hội Nakama một mặt đã khống chế thị 

trường, mặt khác tăng thêm nguồn thu cho quốc khố bên cạnh thuế nông nghiệp. 

Mạc phủ đã tạo điều kiện và dựa vào thế lực này để xây dựng và củng cố chính 

quyền của mình. Với sự tồn tại của các Nakama đã đưa đến những biến chuyển kinh 

tế, đặc biệt là nội thương. Trên cơ sở đó, một cách gián tiếp các hiệp hội này từng 

bước tạo ra những chấn động về mặt xã hội. Cho đến cuối thời kỳ Tokugawa, sự 

phân chia các đẳng cấp xã hội thành tứ dân bao gồm: sĩ, nông, công, thương được 

chính quyền Tokugawa duy trì nhằm  ổn định chính trị, khẳng định địa vị, bổn phận 

của từng đẳng cấp đã không thể ngăn cản được khuynh hướng phân hoá tự nhiên. 

Tầng lớp doanh thương - tư sản ngày càng chiếm địa vị “độc tôn” trong nền kinh tế 

Nhật Bản, sẵn sàng đầy đủ nội lực để đối phó với các nước phương Tây từ sau năm 

1854 và thực hiện thành công công cuộc cải cách Minh Trị. 

Ở điều kiện thứ tư, bên cạnh nông nghiệp thì các mặt hàng do sản xuất thủ 

công làm ra cũng là những sản phẩm đẹp, chất lượng không chỉ đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng trong nước mà còn được bạn hàng các nước khác ưa chuộng nên đã trở 

thành những mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Tơ lụa của Nishijin và gốm sứ Hizen 

là những sản phẩm quen thuộc trên các thương thuyền Nhật Bản đến với các nước 

cũng như trên những thuyền buôn nước ngoài. Cho đến sau khi Nhật Bản tiến hành 

mở cửa với thế giới bên ngoài thì những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Nhật Bản 

vẫn là tơ lụa, bông, trà… [79; tr.65]. Chính những sản phẩm này “cũng góp phần tạo 

nên nguồn vốn quan trọng cho sự phát triển một số ngành công nghiệp trong nước 

trên cơ sở đẩy nhanh việc tiếp thu những thành tựu khoa học, kĩ thuật tiên tiến từ 

bên ngoài” [27; tr.512]. Đặc biệt, thủ công nghiệp Nhật Bản thời kỳ Tokugawa đã có 

sự chuẩn bị những cơ sở cần thiết cho công cuộc hiện đại hóa thời Minh Trị khi xác 

lập mạnh mẽ sự tồn tại của các công trường thủ công - nơi sự phân công lao động 

và chuyên môn hóa đã diễn ra phổ biến. Cũng giống như các quốc gia Tây Âu cuối 

thời kỳ trung đại hai loại hình chủ của công trường thủ công là dạng tập trung và 

dạng phân tán đều đã có mặt ở Nhật Bản. Công trường thủ công ra đời và dần thay 

thế cho hệ thống phường hội (za) ở Nhật Bản. Nếu không có quá trình chẩn bị này 

thì tuyệt nhiên vào các thời kỳ sau Nhật Bản sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình 

chuyển đổi lên sản xuất cơ khí. Như vậy, thủ công nghiệp nói riêng và kinh tế thời 

Tokugawa nói chung đã chuẩn bị cơ sở cần thiết cho việc hiện đại hóa kinh tế tư 

bản chủ nghĩa ở các giai đoạn sau. Bởi vậy, Michio Morishima đã nhận định: sở dĩ 

chính quyền Minh Trị đã thành công một cách khá dễ dàng trong việc công nghiệp 

hóa đất nước một phần là do Mạc phủ đã có những xưởng sản xuất thuốc nổ, các 
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xưởng đóng tàu và những nhà máy theo kiểu phương Tây vào những năm cuối thời 

kỳ Tokugawa, và những nhà máy theo kiểu phương Tây này đã phát triển được là 

nhờ các kỹ nghệ thủ công được gìn giữ suốt thời kỳ Tokugawa [54; tr:84]. 

Ảnh hưởng của việc thương mại hoá đối với nền sản xuất nông nghiệp càng 

trở nên mạnh mẽ hơn vào khoảng thời gian cuối của thời kỳ Tokugawa. Điều đó đã 

làm xói mòn cơ sở của nền sản xuất tự nhiên vốn có của chế độ phong kiến. Còn đối 

với hoạt động sản xuất thủ công nghiệp thì việc áp dụng các thành tựu khoa học tiến 

bộ của phương Tây vào các ngành khai mỏ, luyện kim, đóng tàu… đã tạo điều kiện 

cho nhiều ngành từ chỗ sản xuất thủ công truyền thống đã hình thành những công 

xưởng tiên tiến, với trang thiết bị, máy móc hiện đại. Tuy điều này chỉ diễn ra vào 

thập niên cuối cùng của thời kỳ Tokugawa và cũng chỉ ở một số ngành nhất định 

song nó cũng thể hiện sự thức tỉnh của người dân Nhật Bản trước những tiến bộ sản 

xuất của thời đại. Nhờ đó, nó tạo bước đệm quan trọng cho quá trình hiện đại hoá 

đất nước sau này [79; tr.65]. 

Sự phát triển của nền kinh tế mang tính thương mại hoá đã tác động không 

nhỏ đến hoạt động sản xuất thủ công nghiệp thời kỳ này. Nhiều thợ thủ công lành 

nghề, có uy tín, sản xuất thuận lợi trở thành chủ xưởng không trực tiếp tham gia sản 

xuất như trước mà chú tâm vào công việc kinh doanh. Họ thường cung cấp nguyên 

liệu cho những thợ thủ công khác và tiến hành thu mua lại sản phẩm. Hiện tượng 

bao mua này đã biến những thợ thủ công truyền thống trở thành những người làm 

công chịu sự kiểm soát của chủ xưởng. Cùng với các chủ xưởng, thương nhân cũng 

áp dụng hình thức bao mua này để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường 

đúng về quy cách và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Từ đó, các khu vực sản xuất 

thủ công luôn có liên hệ chặt chẽ với những trung tâm kinh tế lớn, điển hình là 

Osaka. Một mạng lưới liên kết kinh tế từ nông thôn đến các thành thị trong quan hệ 

vừa tương hỗ vừa phụ thuộc lẫn nhau với sự phát triển của hoạt động thương mại 

hoá. Từ các cơ sở sản xuất, công xưởng thủ công đó đã sản sinh ra những nhà tư 

bản khi họ mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực khác như vận tải, 

thương mại, ngân hàng. Điển hình là trường hợp của Mitsui, Yamanaga… Điều này 

đã tạo nên năng lực tập trung cho quá trình tích luỹ tư bản, từng bước phá vỡ trật tự 

kinh tế vốn có, đồng thời làm thay đổi cơ cấu xã hội đương thời. Nó không chỉ 

mang lại bước phát triển mới cho nhiều ngành thủ công của Nhật Bản mà còn đưa 

một số  ngành thoát khỏi tình trạng sản xuất thủ công truyền thống trở thành những 

ngành công nghiệp với quá trình ứng dụng trình độ khoa học, kỹ thuật của phương 

Tây [79; tr.51-52]. Từ các điều kiện trên đây, có thể thấy, trải qua hơn 268 năm dưới 
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sự cai trị của Mạc phủ Tokugawa, nền kinh tế Nhật Bản đã đạt được một số thành 

tựu hết sức quan trọng trong việc tạo dựng nền nông nghiệp phát triển cả về diện 

tích và năng suất; bước đầu hình thành một thị trường quốc gia thống nhất nhờ hiệu 

ứng tích cực của đóng cửa; sự phát triển vượt bậc của thương mại so với các thế kỷ 

trước, nền tài chính hình thành với việc sử dụng rộng rãi tiền tệ đưa đến sự ra đời 

tầng lớp thương gia giàu có, tân thời…. Đây chính là những điều kiện cần thiết cho 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước vào thời Minh Trị. 

* Tiểu kết Chương 4 

Với những chuyển biến của mình, kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa đã đạt 

được những thành tựu, mà không phải một quốc gia phương Đông đương thời nào 

cũng làm được. Đầu ra của sản phẩm nông nghiệp trong tương quan so sánh với 

diện tích và dân số ngày càng tăng. Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp để trở 

thành một ngành độc lập và có mối quan hệ mật thiết với thương nghiệp. Trên cả 

nước đã hình thành nhiều trung tâm thủ công nghiệp có quy mô tương đối lớn với 

những công trường thủ công thu hút tới hàng trăm lao động. Việc tiền tệ hóa nền kinh 

tế đã tạo nên những thương vụ làm ăn, giao dịch có tính chất lâu dài trên phạm vi toàn 

quốc. Thương mại hóa đã lôi kéo các ngành sản xuất địa phương và các xóm làng vào 

thị trường toàn quốc. Bên cạnh những thành tựu, kinh tế thời Tokugawa cũng đối mặt 

với nhiều hạn chế như sự phát triển thiếu ổn định, phụ thuộc vào các nhân tố bên trong 

và bên ngoài, đặc biệt là sự phát triển của kinh tế hàng hóa từng bước làm lung lay cơ 

sở kinh tế lãnh địa nhằm định hình một thị trường thống nhất, cho thấy khả năng kiểm 

soát của thiết chế Bakuhan đang trên đà suy yếu. 

Để có được những thành tựu ấy, chính môi trường hòa bình và các chính sách 

phát triển kinh tế, đặc biệt là tinh thần coi trọng thương nghiệp của các tướng quân 

thời Mạc phủ là điều kiện lý tưởng cho tăng trưởng thương mại nói riêng và kinh tế 

nói chung. Chuyển biến kinh tế thời Tokugawa có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố 

chính trị, xã hội đồng thời chịu sự chi phối mạnh mẽ của bối cảnh quốc tế và khu vực. 

Trong kỷ nguyên thương mại ở khu vực châu Á (Age of Commerce), Nhật Bản đã dự 

nhập mạnh mẽ vào hệ thống kinh tế khu vực và thế giới qua các chủ thể đến từ 

phương Tây (Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh), Đông Nam Á, Trung 

Quốc… Quá trình này đã góp phần vào sự phát triển của nhiều ngành kinh tế cũng 

như sự phồn thịnh của nhiều hải cảng, trung tâm thương mại lúc bấy giờ.  

Đặc trưng kinh tế lãnh địa chi phối sâu sắc đến nhiều khía cạnh của đời sống 

kinh tế Tokugawa như tính cạnh tranh, tư hữu lớn đã thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát 

triển và tạo nên sự khác biệt giữa Nhật Bản với các quốc gia châu Á cùng thời nhưng 

lại tương đồng với chế độ lãnh địa của Tây Âu thời trung đại. Từ một nền kinh tế vốn 
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lấy gạo làm thước đo và đơn vị đánh giá sự phát triển đã từng bước bị tiền tệ hóa, 

thị trường hóa một cách nhanh chóng. Sự xuất hiện của các công trường thủ công 

phân tán ở cả nông thôn và thành thị ngày càng trở nên phổ biến đã đem lại hiệu quả 

cao trong sản xuất, kinh doanh. Các thương nhân không chỉ buôn bán, mà còn tiến 

hành các dịch vụ tài chính như tín dụng và đầu tư vào sản xuất. Hoạt động tiền tệ, 

tín dụng phát triển mạnh, nhờ đó qúa trình tích lũy tư bản nguyên thủy tăng lên 

nhanh chóng. Từ những chuyển biến này đã tác động sâu sắc đến chính trị, xã hội, 

văn hóa, tư tưởng và làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn trong quan hệ sản xuất 

phong kiến và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho Minh Trị Duy tân sau này. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Xuyên suốt lịch sử 268 năm, chính quyền Tokugawa đã giải quyết tương 

đối thành công nhiều vấn đề đặt ra trong xã hội Nhật Bản, đưa Nhật Bản bước vào 

thời kỳ hoà bình, ổn định lâu dài nhất trong lịch sử. Chính môi trường hoà bình, ổn 

định đó đã tạo nên những điều kiện thuận lợi cho sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh 

tế. Việc phát triển và hoàn thiện bộ máy chính trị từ trung ương đến địa phương ở 

một quốc gia có địa hình đặc biệt như Nhật Bản là nền tảng vững chắc cho sự phát 

triển về kinh tế. Bối cảnh và thể chế chính trị, tương đối tập trung về mặt chính trị 

nhưng lại phân quyền về kinh tế, sự phân quyền ấy càng về sau càng trở nên điển 

hình. Chính môi trường này đã tạo đà cho các nhân tố kinh tế, các thành phần kinh 

tế và các không gian kinh tế có điều kiện phát triển. Trong khi các quốc gia khác ở 

khu vực đang diễn ra quá trình phân liệt sâu sắc của chế độ phong kiến bởi các yếu 

tố nội tại và sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương Tây thì Nhật Bản lại có 

môi trường chính trị, xã hội tương đối thuận lợi cho những chuyển biến kinh tế với 

việc hình thành một thị trường quốc gia thống nhất và tự chủ. Chính sách đối ngoại 

linh hoạt, đầy sáng tạo phần nào đã giúp Nhật Bản xây dựng nền kinh tế hướng nội, 

có thể kiểm soát, khắc phục được tình trạng mất cân bằng trong cán cân xuất nhập 

khẩu giai đoạn cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII và sau khi mở cửa đất nước trở lại 

vào năm 1854 với hai đại dịch “chảy máu bạc” và “chảy máu vàng” trong lịch sử.  

2. Những chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa là một quá trình phát 

triển tiếp nối mà kết cấu kinh tế đã được đặt nền móng từ các thời kỳ trước; trên cơ sở  

đó hoàn thiện, bổ sung và tách rời các yếu tố. Nền kinh tế lãnh địa được ra đời từ thời 

Mạc phủ Muromachi, vẫn tiếp tục phát triển và trở thành đặc trưng của kinh tế Nhật 

Bản thời Tokugawa, hoàn toàn khác biệt với các nước trong khu vực châu Á, nhưng lại 

mang nhiều nét tương đồng với Tây Âu trung đại. Đặc tính lưỡng hợp Đông - Tây này 

là một trong những cơ sở cho sự chuyển mình ngoạn mục của Nhật Bản trong các thời 

kỳ sau này. Kinh tế Tokugawa đã có sự phân định rõ cấu trúc kinh tế với sự tách rời 

giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp và manh nha cho sự độc lập giữa thủ công nghiệp 

và công nghiệp. Thủ công nghiệp đã trở thành một ngành kinh tế độc lập chứ không 

còn là một ngành phụ để người nông dân tranh thủ lúc nông nhàn như trước đây. Và 

chính sự kết hợp và vòng luân chuyển giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp, 

thương nghiệp đã tạo nên nền kinh tế hàng hóa điển hình trong chế độ phong kiến phân 
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quyền ở Nhật Bản. Nếu như ở các nước phương Đông khác, nông nghiệp và thủ công 

nghiệp luôn có mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ thì ở Nhật Bản, thủ công nghiệp 

lại sớm trở thành một ngành độc lập và gần gũi với thương nghiệp hơn là nông nghiệp. 

Nhiều thương nhân, đồng thời là chủ xưởng, nhà đầu tư vốn cho các ngành thủ công 

nghiệp và công nghiệp. Với sự ra đời của các công trường thủ công, một số ngành công 

nghiệp từng bước được định hình và phát triển độc lập, mặc dù tỉ trọng của ngành so 

với toàn bộ nền kinh tế là chưa nhiều. Trong khi một số nước như Trung Quốc, Việt 

Nam… nhà nước phong kiến vẫn quản lý chặt chẽ thủ công nghiệp nhằm phục vụ chủ 

yếu cho các nhu cầu tiêu thụ của triều đình thì ở Nhật Bản với chính sách khuyến khích 

của Mạc phủ, sự cạnh tranh giữa các lãnh địa, thủ công nghiệp nói riêng và các ngành 

kinh tế nói chung đã có tính chất hàng hóa rõ rệt.  

3. Do sự chi phối của bối cảnh quốc tế và khu vực, kinh tế Nhật Bản thời kỳ 

Tokugawa thể hiện rõ khuynh hướng vận động qua ba giai đoạn phát triển căn bản. 

Giai đoạn đầu diễn ra vào những thập niên đầu thế kỷ XVII, Nhật Bản đã tiến hành 

giao lưu buôn bán rộng rãi với các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, 

Hà Lan… Trong khu vực, thông qua chính sách Shuinshen (1592-1637), quan hệ giao 

thương giữa Nhật Bản và các nước Đông Nam Á diễn ra mạnh mẽ chưa từng có. 

Chính quyền Tokugawa đã nhận thức rất rõ tầm nhìn ngoại thương khi thực hiện 

chính sách này, một mặt xóa bỏ thế độc quyền trong buôn bán của phương Tây, mặt 

khác hướng tới một thị trường rộng lớn, giàu tiềm năng như Đông Nam Á. Trong hơn 

200 năm thực hiện “đóng cửa” ở giai đoạn thứ hai (1639-1854), thông qua trường 

hợp Hà Lan, nước phương Tây duy nhất được hiện diện trên đất Nhật, Mạc phủ 

Tokugawa vẫn tiếp cận được với hàng hóa và các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ 

phương Tây. Tầm nhìn chiến lược ấy không phải một nhà nước phong kiến đương 

thời nào cũng có được bởi đa phần các quốc gia châu Á tỏ ra xa lạ và kháng cự trước 

làn sóng văn minh Âu hóa thì Nhật Bản, hơn ai hết, hiểu rất rõ sức mạnh của phương 

Tây để học tập và vượt lên. Bên cạnh trường hợp của Hà Lan, với sự hoạt động của 

bốn cửa khẩu (Nagasaki, Tsushima, Satsuma, Matsumae), tỏa quốc đã không làm 

Nhật Bản tách biệt với thế giới bên ngoài. Trên thực tế, ngoại thương vẫn hoạt động 

một cách có kiểm soát và thể hiện rõ quyền chủ động của Mạc phủ Tokugawa trong 

việc lựa chọn hàng hóa và định mức thuế quan. Về mặt lịch sử, giai đoạn này Nhật 

Bản chỉ buôn bán trực tiếp với Hà Lan, Trung Quốc, Triều Tiên song nhiều sản phẩm 

tân tiến của văn minh phương Tây, các nông lâm thổ hải sản quý ở khu vực Đông 
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Nam Á vẫn là những mặt hàng được trao đổi gián tiếp thông qua các chủ thể này. 

Thực hiện chính sách tỏa quốc hơn 200 năm, song kinh tế Nhật Bản thời kỳ này vẫn 

phát triển về ngoại thương, vẫn xây dựng được nền kinh tế hướng nội vững vàng, 

kiện toàn để đủ sức đối phó khi thực dân phương Tây quay trở lại. Ở giai đoạn cuối 

cùng (1854-1868), nền kinh tế đã bộc lộ nhiều dấu hiệu khủng hoảng, suy thoái 

nhưng đây hoàn toàn không phải là mô hình suy thoái tuyệt đối mà là sự suy thoái do 

mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất phong kiến 

lỗi thời. Như vậy, sự suy thoái, khủng hoảng này là dấu hiệu cho sự thay thế nhau của 

các hình thái kinh tế xã hội chứ không phải phải suy thoái để lụi tàn. 

4. Nông nghiệp là lĩnh vực được ưu tiên phát triển hơn so với các ngành kinh 

tế khác bởi nông nghiệp luôn được xem là bộ phận sản xuất cơ bản của xã hội tiền 

cận đại. Đại đa số thành phần trong xã hội là nông dân. Thời kỳ Tokugawa vẫn là 

một xã hội thuần nông nghiệp với khoảng 80% dân số là nông dân mặc dù tỷ lệ này 

sau đó giảm dần. Do đó, cả Mạc phủ lẫn các lãnh chúa đều đặt trọng tâm đường lối 

chính trị của họ vào việc chấn hưng nông nghiệp và cai trị nông dân. Mạc phủ luôn 

chăm lo ưu tiên cho việc phát triển nông nghiệp bằng cách đưa ra những biện pháp 

cụ thể như khai khẩn ruộng đất mới, thực hiện chính sách ổn định nông nghiệp, 

nông thôn, cải tiến nông cụ và phân bón, đa dạng hóa giống cây công trồng... Nhờ 

đó, đầu ra của sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng vào giai đoạn cuối Tokugawa, 

mặc dù diện tích đất canh tác cũng như nhân khẩu chỉ duy trì ở mức bình ổn. Nông 

nghiệp vẫn được xem là rường cột của nền kinh tế song thủ công nghiệp, thương 

nghiệp cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, từng bước làm biến đổi nông nghiệp 

nông thôn và sự thay đổi nhanh chóng của các thành thị. Điều này bộc lộ rõ tư duy 

kinh tế của chính thể, một mặt vẫn coi trọng kinh tế nông nghiệp nhưng mặt khác 

cũng rất chú trọng kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp. Nhờ vậy, vai trò dẫn dắt 

của kinh tế công thương nghiệp trong các đô thị dưới những tác nhân văn hóa, tư 

tưởng, xã hội thể hiện ngày càng rõ nét. Trong khi đó, phần còn lại của của phương 

Đông vẫn coi kết cấu “sĩ, nông, công, thương” là chuẩn mực với tinh thần “trọng 

nông, ức thương”. Chính sự chuyển đổi nền kinh tế theo hướng phi nông nghiệp càng 

làm cho mâu thuẫn bên trong của chế độ phong kiếm Nhật Bản thêm trầm trọng. 

5. Rõ ràng, kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa đã xuất hiện nhiều dấu hiệu của 

kinh tế hàng hóa tiền tư bản chủ nghĩa. Bản chất vẫn là kinh tế phong kiến nhưng 

bước đầu đã xuất hiện những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa. Trước hết phải kể 
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đến vai trò của tiền tệ đối với các hoạt động kinh tế, đặc biệt là nội thương và ngoại 

thương. Với sự ra đời của hệ thống Ngân hàng Osaka vào năm 1670, các hình thức 

tín dụng khác nhau như chứng khoán, hóa đơn, chứng từ trao đổi… đã làm cho các 

trao đổi hàng hóa được thuận lợi hơn. Mặc dù vẫn còn sự tồn tại của các loại tiền 

khác nhau và sự bất tiện của các dạng “xứng lượng hóa tệ” dẫn đến những phức tạp 

trong sử dụng và lưu thông nhưng đây vẫn là sự chuẩn bị cần thiết cho việc thống 

nhất tiền tệ vào thời Cận đại. Cùng với sự phổ biến của tiện tệ, các dấu hiệu khác của 

kinh tế tư bản chủ nghĩa như hiện tượng làm thuê, hiện tượng chiếm hữu ruộng đất để 

kinh doanh theo phương thức mới của địa chủ; hiện tượng mua bán ruộng đất… ngày 

càng trở nên phổ biến ở nông thôn, từng bước làm tan rã nền kinh tế lãnh địa để 

hướng tới một thị trường chung thống nhất. Với sự lớn mạnh của đẳng cấp thương 

nhân là các hoạt động kinh tế thịnh đạt của hệ thống các hiệp hội buôn bán, các cơ sở 

đổi tiền… đã đưa thành thị trở thành những thị trường tiêu thụ rộng lớn của các nhà 

buôn trong việc cung ứng các nhu cầu thiết yếu cho đời sống thị dân lúc bấy giờ. 

Thương nhân Nhật Bản thời Tokugawa ngày càng trưởng thành về số lượng và chất 

lượng, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Chính sự chuyển biến của các ngành kinh tế 

đã từng bước thúc đẩy quá trình tích tụ tư bản vào một bộ phận thương nhân giàu có. 

Đây chính là sự chuẩn bị về mặt nhân lực cho công cuộc cải cách Minh Trị Duy tân. 

Các công trường thủ công ra đời, các trung tâm thương mại sầm uất, sự trưởng thành 

về kinh tế và tư tưởng của tầng lớp thị dân, quý tộc tư sản hóa là những điều kiện tích 

cực, không thể thiếu cho sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản sau này. Chính 

sự chuyển biến về kinh tế đã tác động đến sự thay đổi của chính trị, xã hội, tư 

tưởng… So với các quốc gia châu Á đương thời còn chịu sức nặng của nền quân chủ 

chuyên chế thì ở Nhật Bản cơ sở kinh tế, cơ sở xã hội và cơ sở tư tưởng cho sự ra đời 

của một nhà nước tư sản đang từng bước được tạo dựng dưới thời Tokugawa. 
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PHỤ LỤC 1: Bản đồ các tỉnh của Nhật Bản dưới thời Tokugawa Ieyasu  

(1603-1605) 

 

 

 

Nguồn: Tài liệu của James Murdoch, Isoh Yamagata (1903), A History Of 

Japan During The Century Of Early Foreign Intercourse, 1542-1651, Published at 

the Office of the "Chronicle", Janpan được đăng tải trên 

https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Japan#/media/File:Map_of_Japan_in_P

rovinces_in_time_of_Iyeyasu.jpg 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Japan#/media/File:Map_of_Japan_in_Provinces_in_time_of_Iyeyasu.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Japan#/media/File:Map_of_Japan_in_Provinces_in_time_of_Iyeyasu.jpg


 PL 2 

PHỤ LỤC 2: Các đời Tướng quân của Mạc phủ Tokugawa 

 

 

 

Nguồn:https://www.google.com.vn/search?q=Indicates+the+land+reclamati

on+of+the+Tokugawa+shogunate&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwjAgYTPvafaAhUD4o8KHVopCPAQ_AUICigB&biw=1034&bih=613#img

rc=xLwtFn7y_LJq6M: 
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PHỤ LỤC 3: Niên biểu quan hệ quốc tế của Nhật Bản và một số sự kiện lịch sử 

diễn ra trên thế giới và Nhật Bản giai đoạn 1600-1868 

 

1600 (Keicho 5) 

16.3 (19.4 dương lịch) Tàu Hà Lan “Liefde” vào bờ biển Bungo (Kyushu). 

12.5 William Adams, người Anh, thuyền trưởng của chiếc tàu trên và Jan 

Yorce, người Hà Lan, gặp Tokugawa Ieyasu tại lâu đài Osaka. Jan Yorce được đổi 

tên thành Anjin Miura ngày 14.4.1620. 

…Thành lập Công ty Đông Ấn Anh 

1601(Keicho 6) 

Tháng 10, thuyền từ Annam và Philippines đến Nhật Bản. 

1602 (Keicho 7) 

Tháng 6, thuyền từ Cochin China đến Hizen (Kyushu). 

Tháng 8, Quan hệ hàng hải giữa Nhật Bản với Malay và Philippines được thiết lập. 

… Hà Lan thành lập Công ty Đông Ấn Hà. 

1603 (Keicho 8) 

Tháng Giêng, Quan hệ hàng hải giữa Nhật Bản với Cambodia và Philippines 

được khai thông. 

1604 (Keicho 9) 

Tháng 8, Thuyền từ An Nam đến Nhật Bản 

1606 (Keicho 11) 

Cho phép buôn bán với Siam. 

1607 (Keicho 12) 

Tháng 3, Roy Suminokura mở tuyến đường sông Fuji. 

1608 (Keicho 13) 

Tàu Hà Lan đến Hirado (Kyushu) 

Cảng Uraga tỉnh Kanagawa được mở cho các tàu Tây Ban Nha trong tuyến 

buông bán Philippines - Mexico. 

1609 (Keicho 14) 

Tháng 2, Harunobu Arima cử toán khảo sát đến Formosa. 

Ngày 25, 7, thương nhân Hà Lan Chaksul Winheike được cấp giấy phép ( 

Châu Ấn) cho phép giao thương. 

Ngày 15.8 (13.9+), Thương điếm Hà Lan được xây dựng ở Hirado. Jacques 

Specx nhận trách nhiệm là đại diện thương mại đầu tiên “ opperhoofd”. 

Ngày 3.9, Tàu Tây Ban Nha bị mắc cạn ở Iwawada  (Kazusa/ tỉnh Chiba) 

Don Rodorigo toàn quyền tại Philippines cũng ở trên tàu này. 
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Ngày 12.11, H. Arima tấn công tàu buôn Châu Âu đầu tiên gọi là “Namban 

sen” ở cảng Nagasaki. 

1610 (Keicho 15) 

Ngày 13.6, Katsusuke Tanaka và một số người khác rời Uraga đi Mexico 

vượt Thái Bình Dương trên chiếc tàu 120 tấn và một chiếc tàu khác trọng tải 80 tấn 

do W.Adams đóng. Đoàn đến Acapulco vào giữa tháng 8. 

1611 (Keicho 16) 

Ngày 1.5, Tàu Tây Ban Nha “ San Francisco” do Viscayno dẫn đầu đến 

Uraga. K.Tanaka và 21 người Nhật trở về Nhật Bản bằng chiếc tàu này. 

Ngày 28.11, Cho phép buôn bán với thương nhân Trung Hoa. 

1612 (Keicho 17) 

Cấm đạo Thiên chúa. 

1613 (Keicho 18) 

Ngày 1.9, Tàu Anh do John Saris dẫn đầu đến Hirado và nhận được giấy 

phép buôn bán. (Thiết lập thương điếm Anh ở Hirado). 

Ngày 15.9, Tsunenaga R. Hazekura rời Tsukino - ura ( Mustu, tỉnh Miyagi) 

đến Italy với tư cách là đại diện của Masamune Date  Viscayno trở về Mexico trên 

chiếc tàu này. Chiếc tàu đã từ Italy (Rome) trở về Nhật Bản qua Mexico và Madrid. 

Lần đầu tiên tàu Nhật Bản đi qua biển Atlantic và trở về nước năm 1620. 

Ngày 19.12, Cấm đạo một cách gắt gao. 

1615 (Keicho 20 và Genna 1) 

Tháng 5, Gia tộc Toyotomi ở thành Osaka bị đánh đổ. 

Ngày 9.9, Hạn chế cấp giấy phép Châu Ấn. 

1616 (Genna 2) 

Ngày 29.1, Quan tổng quản Nagasaki cử đoàn điền tra đi Formosa 

Ngày 8.8, Tàu nước ngoài, ngoại trừ tàu Trung Quốc, bị hạn chế đến 

Nagasaki và Hirado. Tàu buôn lớn galleon bị cấm đến các cảng Nhật Bản. 

Tháng 8, M. Date cử Shogen Yokoi đi phương Nam. 

1617 (Genna 3) 

Ngày 16.8, Thương nhân Hà Lan được phép tiếp tục được đến buôn bán ở 

Nhật Bản. 

Ngày 26.8, Phái đoàn Triều Tiên sang diện kiến tướng quân. 

1618 (Genna 4) 

Tháng 8, Cho phép tàu Anh đến buôn bán. 
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…Châu Âu khởi đầu Chiến tranh 30 năm. 

1619 (Genna 5) 

Tháng 8, Thiết lập tuyến giao thông “ Higaki - Kaisen” giữa Edo với 

Kamigata (Osaka). 

1620 (Genna 6) 

Ngày 26.8, Phái đoàn của T. Hazekura và M. Date từ Rome trở về Nhật Bản. 

1621 (Genna 7) 

Tàu từ Siam đến đặt quan hệ giao thương và được chấp thuận. 

1623 (Genna 9) 

Tháng 7, Thương nhân Anh đóng cửa thương điếm ở Hirado và rút về nước. 

1624 (Kanei 1) 

Tháng 3, Nhật Bản phản đối yêu cầu thương mại của Tây Ban Nha … Hà 

Lan chiếm Formosa. 

1626 (Kanei 3) 

Tây Ban Nha chiếm Kilun (Formosa). 

1628 (Kanei 5) 

Tháng 6, Yahei Hamada và những người Nhật khác tấn công Formosa và 

dánh bại lực lượng Hà Lan ở đây. 

1631 (Kanei 8) 

Ngày 20.6, Kiểm soát thuyền buôn Nhật Bản ; các thuyền buôn phải nhận giấy 

phép mới “Hosho” từ quan Tổng quản ở Nagasaki cùng với giấy “Châu Ấn” trước đây. 

1633 (Kanei 10) 

Ngày 28.1, Cấm các tàu không có “Hosho - sen” đi ra nước ngoài. 

1635 (Kanei 12) 

Ngày 1.3, Đại diện Hà Lan gặp tướng quân. 

Ngày 20.5, Nagasaki được quy định là thương cảng duy nhất cho các tàu 

buôn nước ngoài. 

Tháng 6, Hoàn thành chiếc tàu lớn “Ataka - maru” dài 36 ken, rộng 18 ken, 

gồm 200 mái chèo, 2 người chèo một mái, tổng cộng có tới 400 người chèo. Tướng 

quân Tokugwaga Iemitsu đổi tên thành “Tenka - maru”. 

Ngày 7.9, Nhắc lại chính sách cấm đạo Thiên chúa. 

Cấm đóng tàu lớn quá 500 koku. 

1636 (Kanei 13) 

Ngày 28.3, Đại diện Hà Lan diện kiến tướng quân. 
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Ngày 19.5, Cấm tuyệt đối các tàu Nhật đi ra nước ngoài. 

1637 (Kanei 14) 

Ngày 9.11, Khởi nghĩa ở Shimabara. 

Trung Quốc bắt Triều Tiên phải thần phục. 

1638 (Kanei 15) 

Theo lệnh cấm, tàu buôn Nhật cũng không được có kích cỡ lớn. 

1639 (Kanei 16) 

Ngày 1.5, Đại diện Hà Lan Nicolace Koekevakel diện kiến tướng quân. 

Ngày 4.7, Trục xuất người Bồ Đào Nha ra khỏi Nagasaki. 

Tàu Bồ Đào Nha bị cấm không được đến cảng Nhật Bản. 

1640 (Kanei 17) 

Ngày 16.6, Quan tổng trấn Nagasaki đốt tàu từ Macao đến và trừng phạt 

những người Bồ Đào Nha trên tàu. 

Ngày 26.9, Fraoci Calon đại diện Hà Lan ở Hirado phải ra lệnh phá tòa nhà ở 

đây vì trang trí liên quan đến thời kỳ Thiên chúa giáo. 

1641(Kanei 18) 

Ngày 2.4, Tướng quân yêu cầu Maximiliaen le Maire, đại diện Hà Lan phải 

chuyển thương điếm Hà Lan từ Hirado đến Nagasaki và tuyên bố tàu buôn Hà Lan 

chỉ được phép vào thương cảng này. 

Ngày 17.6, Người Hà Lan rời Hirado đến Nagasaki. 

Ngày 21.12, Đại diện mới của thương điếm Hà Lan Jan van Elserack diện 

kiến tướng quân. 

1642 (Kanei 19) 

Ngày 4.9, Hà Lan đánh bật Tây Ban Nha ra khỏi Formosa. 

Cấm buôn bán với các nước ngoại trừ Hà Lan, Trung Quốc, Triều Tiên. 

1643 (Kanei 20) 

Ngày 14.6, Tàu Hà Lan “ Breskens” đến Yamato-no-ura (tỉnh Iwate), tàu bị 

Nhật Bản bắt, thuyền trưởng Hendrik Corneliszoon Schaep và thủy thủ đoàn được 

giải về Edo. 

Tháng 12, Trao trả thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cho đại diện Hà Lan, J.v. 

Elserack. 

1644 (Shoho 1) 

Ngày 28.12, J.v. Elserack gặp tướng quân. 

1644-1647. Đóng xong tàu “ Taru-kaisen” chủ yếu là để vận chuyển “ Rượu 

Nada” về Edo. 
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1647 (Shoho 4) 

Ngày 6.6, Willem Verstehen địa diện Hà Lan gặp tướng quân. 

Ngày 24.6, 2 tàu Bồ Đào Nha đến Nagasaki đề nghị mở lại quan hệ thương 

mại nhưng bị từ chối. 

1648 (Keian 1) 

Tháng 1, Frederick Coyet, đại diện mới của Hà Lan đến Edo nhưng không 

được diện kiến tướng quân. 

… Kết thúc Chiến tranh 30 năm ở Châu Âu. 

1649 (Keian 2) 

Ngày 28.10, Andries Frisius, phái đoàn đặc biệt của Hà Lan đến Edo xin lỗi 

về sự kiện “Breskens”. 

1651 (Keian 4) 

Ngày 3.2, Pieter Stertemius, đại diện mới của Hà Lan đến Edo. 

1652 (Shoo 1) 

Ngày 7.2, (Keian 4, ngày 28.12) Adrian van der Burg, đại diện thứ 12 của 

thương điếm Hà Lan tại Nhật Bản được tướng quân tiếp (sau năm này, hàng năm 

đại diện Hà Lan đều ra mắt tướng quân nhưng tên của họ không được đề cập cụ 

thể). 

1656 (Meireki 2) 

Ngày 17.5, Tàu từ Siam đến Nagasaki yêu cầu mở lại quan hệ thương mại 

nhưng bị từ chối. 

1661 (Kanbun 1) 

Ngày 3.12, Hà Lan phải hạ vũ khí trước lực lượng của C.Chong và rút về 

phía Nam Formosa. 

1663 (Kanbun 3) 

Hà Lan liên minh với Trung Quốc tấn công Formosa. 

1664 (Kanbun 4) 

Nước Pháp thành lập công ty Đông Ấn. 

1668 (Kanbun 8) 

Ngày 9.3, Thay đổi những mặt hàng xuất khẩu. 

Tháng 5, Cấm tàu Hà Lan xuất khẩu tiền bạc, chuyển sang sử dụng tiền vàng. 

1670 (Kanbun 10) 

Ngày 17.4, Heizo Suetsugu đóng một chiếc tàu lớn theo kiểu Hà Lan, tàu hạ 

thủy đi đến Shinagawa (Edo). 
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Zuiken Kawamura đã cố gắng mở tuyến vận chuyển đường biển (chuyển lúa 

gạo từ vùng Ôu) lập thành tuyến vận chuyển ven biển Đông - Tây. 

1672 (Kanbun 12) 

Ngày 28.3, Quyết định những quy chế đặc biệt cho các thương nhân Sakai 

(gần Osaka) được tham gia buôn bán ở Nagasaki. 

Ngày 25.5, Tàu Anh “Return” đến Nagasaki và yêu cầu mở lại quan hệ 

thương mại nhưng đã bị từ chối. 

1682 (Tenwa 2) 

Ngày 18.9, Phá hủy tàu “Ataka-maru” (Tenka-maru). 

1683 (Tenwa 3) 

Ngày 3.2, Đặt quy định về vấn đề hàng lậu ở Nagasaki. 

Ngày 23.6, Z. Kawamura được yêu cầu đi kiểm tra tuyến sông Yoda. 

Ngày 27.7, Nộp Formosa cho Trung Quốc. 

1685 (Teikyo 2) 

Ngày 2.6, Tàu từ Macao đến Nagasaki đề nghị về việc cứu vớt nhứng người 

đắm tàu nhưng không nhận được lời cam kết nào cho sự hợp tác trong tương lai. 

Tháng 8, Ban hành quy định về mức độ buôn bán hàng năm ở Nagasaki, 6.000 

kan bạc đối với các thuyền buôn Trung Quốc và 3.000 kan cho các tàu buôn Hà Lan. 

1686 (Teikyo 3) 

Ngày 9.8, Quy định mức độ buôn bán hàng năm với Triều Tiên là 18.000 

ryo. 

Ngày 15.12, Quy định mức độ buôn bán với Okinawa (Ryukyu) là 2.000 ryo. 

1687 (Teikyo 4) 

Tháng 12, Cấm đi ra nước ngoài và xuất khẩu vũ khí. 

1688 (Teikyo 5 & Genroku 1) 

Hạn chế số lượng thuyền buôn Trung Quốc đến Nhật Bản 70 chiếc một năm. 

1689 (Genroku 2) 

Ngày 15.3, Khẳng định lại giấy phép đối với các thuyền nội địa. 

Tháng 4, Hoàn thành việc xây dựng “Sở ngoại vụ” ở Nagasaki gọi là 

“Dejima Tojin Yashiki”. 

1690 (Genroku 3) 

Ngày 16.8, Bác sỹ kempel người Đức đến Nagasaki và làm dược sỹ tại sở 

ngoại vụ (làm đến 22.9.1692). 
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1696 (Genroku 9) 

Ngày 29.3, Ban hành quy chế đối với tàu, thuyền nội địa vùng Kanto. 

1701 (Genroku 14) 

Hạn chế tàu Hà Lan đến Nhật Bản từ 4 đến 5 chiếc một năm. (Có ý kiến cho 

rằng vào thời gian này Nhật Bản đã giảm thuyền buôn Trung Quốc xuống 8 chiếc, 

Hà Lan là 5 chiếc từ năm 1700). 

Chiến tranh lật đổ vương triều ở Tây Ban Nha. 

1703 (Genroku 16) 

Ngày 28.10, Nạo vét sông Yamato (Osaka). 

1708 (Hoei 5) 

Ngày 28.8, Joan Bopchista Shidoti, người Italy đến đảo Yaku (qua đời ngày 

21.10.1714). 

1710 (Hoei 7) 

Ngày 4.3, Ban hành quy định buôn bán với các tàu Hà Lan, nghiêm cấm việc 

thiết lập quan hệ buôn bán với các nước theo Thiên chúa giáo cũng như liên hệ với 

tín đồ Thiên chúa. 

1712 (Shotoku 2) 

Tháng 8, ban hành quy định đối với các tàu, thuyền ven biển. 

Tàu nước ngoài xuất hiện ở ngoài khơi Kushikino (Kyushu). 

1715 (Shotoku 5) 

Ngày 2.1, Ban hành quy định mới về buôn bán ở Nagasaki; Công bố mức độ 

thương mại mới như sau: Hàng năm Trung Quốc được cử 30 thuyền buôn đến Nhật 

Bản và đêm đi 6.000 kan bạc, Hà Lan được cử 2 tàu đến và đem đi 3.000 kan bạc. 

1718 (Kyoho 3) 

Ngày 29.6, Cấm buôn lậu với các tàu buôn nước ngoài ở ngoài khơi 

Nagasaki. 

1720 (Kyoho 5) 

Ngày 25.12, Cơ quan tòa án chuyển từ Shimoda đến Uraga. 

1721 (Kyoho 6) 

Ngày 26.6, Ban hành quy định kiểm soát tàu ở cảng Uraga. 

1725 (Kyoho 10) 

Lần đầu tiên tàu Hà Lan xuất 5 con ngựa châu Âu đến Nhật Bản (được phép 

từ năm 1723). 

1727 (Kyoho 12) 
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Ngày 26.7, Thuyền từ Cambodia đến Nagasaki đề nghị mở lại quan hệ 

thương mại nhưng bị từ chối. 

1733 (Kyoho 18) 

Tháng 4, Giảm thuế đối với một số lạo hàng cơ bản, hạn chế thương mại ở 

Nagasaki. 

Tháng 9, Hạn chế buôn bán, năm sau thuyền Trung Quốc được đến Nhật Bản 

là 29 chiếc còn số lượng bạc buôn bán với Hà Lan là 1.100 kan. 

1736 (Kyoho 21 & Genbun 1) 

Tháng 6, Hạn chế thuyền buôn Trung Quốc từ 29 xuống 25 chiếc. 

1756 (Horeki 6) 

Ngày 14.2, Đánh thuế trọng tải “Koku-sen” đối với các tàu, thuyền đến 

Osaka để lấy ngân sách nạo vét cửa sông. 

1764 (Horeki 14 & Meiwa 1) 

Nước Nga thành lập trường nghiên cứu về hàng hải Nhật Bản ở Irkutsk. 

1765 (Meiwa 2) 

Lần đầu tiên nhập tiền vàng và đồng của Hà Lan. 

1768 (Meiwa 5) 

Nước Nga thành lập trường tiếng Nhật tại Irkutsk. 

1769 (Meiwa 6) 

Tại Anh, Jame Watt phát minh ra máy hơi nước. 

1775 (Anei 4) 

Ngày 19.7, Zunbery người Thụy Sĩ đến Nhật Bản (ở đến 13.10.1776), là tác 

giả cuốn sách “Biểu đồ chú giải về hệ thực vật ở Nhật Bản” 

Tàu Hà Lan đem đến một cái xác ướp 

Nước Mỹ tuyên bố độc lập (ngày 4.7.1776) 

1778 (Anei 7) 

Tàu Nga đến Hokkaido đề nghị mở quan hệ thương mại với han Matsumae. 

1779 (Anei 8) 

Ngày 7.8, han Matsumae từ chối thiết lập quan hệ buôn bán với Nga. 

1781 (Anei 10 và Tenmei 1) 

(Mỹ cùng với Hà Lan), Chiến tranh Hà Lan - Anh đến năm 1783 

1782 (Tenmei 2) 

Năm này tàu Hà Lan không đến Nhật Bản. 
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1783 (Tenmei 3) 

Ngày 20.7, Thuyền trưởng Nhật Bản Kodayu và thủy thủ đoàn mắc cạn tại 

Kamchatka rồi bị bắt về Irkutsk. 

1786 (Tenmei 6) 

Tokunai Mogami thám hiểm các đảo vùng Chishima 

1790 (Kansei 2) 

Hạn chế thương mại với Hà Lan, giảm mức độ buôn bán xuống còn 700 kan 

bạc một năm, từ năm này đại diện Hà Lan gặp tướng quân 5 năm một lần. 

1791 (Kansei 3) 

Ngày 1.9, Công bố thể thức đánh giá khi tàu nước ngoài đến Nhật Bản vì vậy 

còn được gọi là “Biện pháp chống lại tàu nước ngoài”. 

1792 (Kansei 4) 

Ngày 3.9, Đoàn tàu Nga do Laxman đến Nemuro (Hokkaido) để thương 

thuyết về những người bị đắm tàu và mở quan hệ thương mại. 

1793 (Kansei 5) 

Ngày 27.6, Tadafusa Ishikawa đại diện của chính quyền Tokugawa gặp 

Laxman ở Nemuro và trao cho ông ta giấy phép vào cảng Nagasaki. 

1797 (Kansei 9) 

Ngày 7.7, Browton khám phá vùng vịnh Tokyo rồi trở về Muoran. 

Tháng 11, Tàu nước ngoài xuất hiện thường xuyên ở Tsushima. 

Tháng 11, Người Nga đến đảo Etorofu. 

1798 (Kansei 10) 

Ngày 6.3, Cháy ở Nagasaki - Dejima. 

Morishige Kondo dựng cột mốc quốc gia “Dai-nippon” ở Etorofu. 

… Hoàng đế Pháp Napoleon xâm lược Ai Cập. 

1799 (Kansei 11) 

Kashei Takadaya mở tuyến liên hệ thường xuyên với Etorofu. 

1801 (Kyowa 1) 

Tháng 6, Motojuro Tomiyama và một số người khác dựng cột chủ quyền 

quốc gia trên đảo Urup với dòng chữ “Bảy đảo vĩnh viễn thuộc về nước Đại Nhật 

Bản” (Tencho Chikyu Dai-nippon Hichi-zokuto). 

1802 (Kyowa 2) 

Ngày 28.2, Thuyền trưởng Hà lan Waldenall gặp tướng quân. 

Tàu Anh “Charlotte Dundas” đi vào kênh Clyde. 
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1803 (Kyowa 3) 

Tháng 5, Hendrick Zuff, thư ký thương điếm Hà Lan được tiến cử làm đại 

diện của Hà Lan. 

Ngày 8.7, tàu Mỹ đến Nagasaki và đề nghị thiết lập quan hệ thương mại. 

1804 (Bunka 1) 

Ngày 7.9. N.P. Rezanov, dẫn đầu đoàn Nga đến Nagasaki để thương lượng về 

các nạn nhân đắm tàu Nhật Bản và yêu cầu mở quan hệ thương mại. 

Tháng 12, Tại Pháp Hoàng đế Napoleon I đăng quang. 

1805 (Bunka 2) 

Ngày 26.1, tướng quân ban bố chỉ dụ khuyến cáo đối với các tàu Nga tới các 

lãnh địa. 

Ngày 7.3, K.Toyama đại diện Nhật Bản gặp Rezanop ở Nagasaki để từ chối 

việc thiết lập quan hệ thương mại với Nga. 

Ngày 26.3, Rezanop rời khỏi Nagasaki. 

1806 (Bunka 3) 

Ngày 26.1, Tướng quân gửi lệnh chỉ lưu ý một số lãnh địa chú ý đối với các tàu Nga. 

Ngày 15.3, Hendrick Zuff đến đảo Edo. 

Ngày 10.9, Nga xâm phạm vùng Saghalien. 

… Loui, anh em với Napoleon I trở thành vua Hà Lan. 

1807 (Bunka 4) 

Ngày 10.4, Các toán quân Nhật Bản được cử đến Soya (Hakkaido) để chống 

cuộc xâm lược của Nga ở Saghalien. 

Ngày 25.4, Nga xâm lược đảo Etorofu. 

Ngày 27.4, Tàu Mỹ đến Nagasaki ở lại 3 ngày rồi đi. 

Ngày 21.5, Nga lại xâm lược Saghalien. 

Ngày 29.5, Nga xâm lược đảo Rijiri và đốt tàu của Mạc phủ. 

…Mỹ đóng tàu hơi nước “Clermont”. 

1808 (Bunka 5) 

Ngày 13.4, Rinzo Mamiya và Denjiro Mastuda được cử đến Saghalien thảm 

sát trong vòng 3 tháng, Mamiya đi từ Soya (Hokkaido) xuống phía Đông còn 

Mastuda đi từ Soya đến phía Tây. 

Ngày 13.7, R.Mamiya đến Saghalien tiến hành cuộc khảo sát lần thứ hai, ông 

đã đến Siberi, qua eo Mamiya cùng với một số người Saghalien bản xứ. 

Ngày 15.8 (4.10+) Tàu Anh là “Fehting” đến Nagasaki cập bến ở đây đến 
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ngày 17 thì đi. Do chịu trách nhiệm về sự kiện này, quan tổng trấn Nagasaki 

Y.Mastudaira phải tự sát. 

1809 (Bunka 6) 

Tháng 6, Nhật Bản đổi tên vùng Saghalien từ cách gọi “Karafuto” hat 

“Kabafuto” thành “Kita Ezo” có nghĩa là đảo phía Bắc Hokkaido. 

Ngày 2.7, R.Mamiya đến “Deren” đi thuyền vào sông Amur 

Ngày 28.9. R.Mamiya trở lại Soya sau 15 tháng khảo sát. 

1810 (Bunka 7) 

Ngày 15.3, Thuyền trưởng H. Zuff gặp Tướng quân. 

… Hà lan sát nhập vào nước Pháp. 

1811 (Bunka 8) 

Ngày 22.5, Phái đoàn Triều Tiên đến đảo Tsushima. 

Ngày 4.6, Hai tàu Nga cùng 8 người trong đó có Golohnin và những người 

khác bị chính quyền Nhật Bản bắt ở đảo Kunashiri. 

Ngày 16.6 (tức 14.8+), Anh chiếm Batavia. 

1812 (Bunka 9) 

Ngày 14.8, Kahei Takadaya và tàu “Kanze-maru” bị tàu Nga do thuyền 

trưởng là Ricordo bắt giữ, thuyền Nhật Bản bị đưa đến Kamchatka. 

Tại Anh, Henry Bell đóng tàu hơi nước “Conmet”. 

1813 (Bunka 10) 

Ngày 25.5, Tàu Nga do Ricordo làm thuyền trưởng đến Kunashiri yêu cầu 

Nhật Bản thả Golohnin và những người Nga khác để đổi lấy K. Takadaya. 

Ngày 29.6, Theo lệnh của Ruffls, Phó vương Anh ở Java, 2 chiếc tàu Anh là 

“Charlotte” và “Marina” do Waldenal chỉ huy đã đến Nagasaki định chiếm dụng  

tòa thương điếm Hà Lan ở đây nhưng đã bị đại diện Hà Lan là H.Zuff phản ứng 

quyết liệt và phải rút đi. 

1814 (Bunka 11) 

Ngày 28/2, H.Zuff diện kiến tướng quân. 

Tại Châu ÂU Napoleon I thoái vị. 

1815 (Bunka 12) 

Trận chiến Waterloo diễn ra ở Châu Âu. 

1816 (Bunka 13) 

Tháng 10, tàu Anh đến Okinawa và đề nghị thiết lập quan hệ thương mại. 

Nước Pháp đóng chiếc tàu hơi nước đầu tiên “Erise”. 
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Tại Mỹ, Black ball mở tuyến đi qua Atlantic. 

1817  (Bunka 14) 

Tháng 9, Tàu Anh đến Ura ga. 

Ngày 3.11 (Ngày 10.11+), H. Zuf rời Nhật Bản sau 19 năm làm việc wor dây. 

Yan Kok Browhof trở thành đại diện Hà Lan cho đến ngày 18.10.1823. 

Tại Đức, tuyến giao thông đường thủy Wesel bằng tàu hơi nước khai thông 

1818 (Bunsei 1) 

Ngày 13.5, Tàu Anh do Goldon chỉ huy đến Uraga và đề nghị mở quan hệ 

thương mại nhưng bị từ chối. 

1819 (Bunsei 2) 

Nước Mỹ khai thông tuyến giao thông “Sanvanna” qua Atlantic. 

1821 (Bunsei 4) 

Hà Lan nhập con lạc đà đầu tiên đến Nhật Bản (được đưa đến Edo). 

1822 (Bunsei 5) 

Ngày 28.4, Tàu Anh đến Uraga yêu cầu nhiên liệu và nước. 

… Mỹ và Pháp mở tuyến giao thông New York - L’Havre. 

… Brazin giành độc lập. 

1823 (Bunsei 6) 

Ngày 6.7 (ngày 11.8+), Franz Balthser von Suebold đến Nagasaki và làm bác 

sỹ tại thương điếm Hà Lan (ông làm việc ở đây đến 5.12.1829). 

1824 (Bunsei 7) 

Ngày 28.5, Thủy thủ đoàn từ tàu săn cá voi của Anh đã đến Otsu-hama, 

Hitachi (tỉnh Ibarragi) yêu cầu nhiên liệu và nước. Nhưng họ đã bị bắt. 

Ngày 5.7, Tàu săn cá voi Anh lại đến Takarajima, tỉnh Satsuma (Kagoshima) 

và bắt một số động vật ở đây. 

Ngày 11.7, Những thủy thủ Anh bị bắt được thả ra. 

… Tuyến hàng hải chạy vằng tàu hơi nước được khai thông giữa Anh và Châu Âu. 

1825 (Bunsei 8) 

Ngày 15.2, Thông qua lệnh bài trừ tàu nước ngoài. 

Tháng 5, Tàu Anh lại đến ngoài khơi vùng biển Mutsu (tỉnh Iwate). 

1826 (Bunsei 9) 

Thiết lập tuyến giao thông từ Bremen (Đức) đến New York. 

1830 (Tempo 1) 

… Cách mạng tháng 7 ở Pháp. 
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…. Nước Bỉ giành độc lập. 

…. Nước Anh khai thông tuyến đường sắt Liverpool - Manchester. 

… Anh và Mỹ khai thông tuyến giao thông đường biển Liverpool - New 

York. 

1837 (Tempo 8) 

Ngày 28.6, tàu Mỹ “Morison” cố tiến vào cảng Uraga và bị Nhật Bản pháo 

kích. 

1838 (Tempo 9) 

… Anh-Mỹ thiết lập tuyến đường biển bằng tàu hơi nước “Surius” và “Great 

Western”. 

1839 (Tempo 10) 

Edward Flanzissan đến Nhật Bản và làm đại diện của thương điếm Hà Lan. 

(Đến năm 1842). 

1840 (Tempo 11) 

… Chiến tranh thuốc phiện nổ ra ở Trung Quốc và kéo dài đến năm 1842. 

…. Nước Anh thành lập Công ty hàng hải Thái Bình Dương, sau khi thành 

lập Công ty bắt đầu mở tuyến giao thông giữa Anh với bờ biển phía Tây của Nam 

Mỹ bằng 2 chiếc tàu “Chili” và “Peru”. Đây là những chiếc tàu đầu tiên tham gia 

vào tuyến vận tải ở Thái Bình Dương. 

1842 (Tempo 13) 

Ngày 24.7, Mạc phủ nhắc lại quy định về bài trừ tàu nước ngoài, từ đó về sau 

tàu nước ngoài được cung cấp nhiên liệu, nước ngọt và thực phẩm. 

1843 (Tempo 14) 

Peter Albert Beque đến Nhật Bản và làm đại diện mới của thương điếm Hà 

Lan. Ông ta làm việc ở đây đến năm 1845. 

Tàu Anh đến Okinawa rồi tiến hành khảo cứu Yaheyama và Miyako. 

1844 (Tempo 15 & Koka 1) 

Tháng 3, Tàu Pháp đến Okinawa và đề nghị buôn bán giữa hai bên. 

Ngày 2.7 (ngày 15.8+), tàu chiến Hà Lan “Parenpan” do Copus dẫn ddaaud 

sseens Nagasaki (tàu rời cảng 14.10). 

Ngày 8.8, Tướng quân tiếp nhận bức thư từ Hoàng đế Hà Lan Willem II 

trong đó thuyết phục Nhật Bản mở cửa đất nước. 

… Mỹ mở tuyến giao thương nối liễn Quảng Châu (Canton) với HongKong. 

1845 (Koka 2) 
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Ngày 12.3, Tàu Mỹ đến Nagasaki để trao trả những người Nhật bị nạn. 

Ngày 15.5, Tàu Anh đến Okinawa ép Nhật mở quan hệ thương ại hai phía. 

Ngày 1.6, Gửi thư trả lời chính quyền Hà Lan trong đó Nhật Bản từ chối mở 

cửa đất nước. (Bức thư này được đưa qua đại diện của Là Lan ngày 15.8). 

1846 (Koka 3) 

Ngày 5.4, Tàu Anh đến Okinawa. 

Ngày 11.5, Tàu Mỹ bị giạt vào đảo Etorofu. 

Ngày 27.5, Biddleb đại diện Hãng Ấn Độ của Mỹ đến Uraga cùng với 2 tàu 

chiến dự định can thiệp vào quan hệ đối ngoại của Nhật Bản nhưng bị từ chối. 

Ngày 7.6, Biddleb rời Uraga 

3 tàu chiến Pháp đến Nagasaki và rời đi ngày 9.6. 

Ngày 28.6,  Tàu Đan Mạch đến Uraga. 

Ngày 23.8, Tàu chiến Anh đến Okinawa. 

Ngày 29.8, Thiên Hoàng Nhật yêu cầu Mạc phủ tăng cường phòng vệ bờ 

biển. 

Joseph Henry Le Faithson đến Nhật Bản làm đại diện của thương điếm Hà 

Lan. Ông ta ở đây đến 1850. 

1847 (Koka 4) 

Ngày 26.6, Tàu Hà Lan tuyên bố tàu Anh có thể đến Nhật Bản. 

… Mỹ thành lập Công ty bưu điện Thái Bình Dương. 

1848, (Kaei 1) 

Tháng 3, Tàu nước ngoài xuất hiện thường xuyên ở phía Bắc Tsushima. 

Ngày 7.5, Các thủy thủ Mỹ trên chiếc tài săn cá voi “Radga” mắc cạn ở 

Hokkaido được đưa đến Nagasaki. 

... Mỹ chiếm California của Mexico. 

1949 (Kaei 2) 

Ngày 26.3, Tàu Mỹ “Preple” đến Nagasaki để nhận những thủy thủ mắc nạn. 

Ngày 8.4, Tàu Anh “Marina” đến Shimoda và Uraga. 

Mùa xuân năm này ở Nhật Bản cuộc tranh luận về việc phòng thủ bờ biển đã 

diễn ra thường xuyên. 

Ngày 25.12, Lệnh phòng thủ bờ biển được gửi tới các lãnh địa. 

1850 (Kaei 3) 

Ngày 15.3, Joseph Henry Le Faithson thuyền trưởng Hà Lan đến thành Edo; 

đây là lần diện kiến cuối cùng của Tướng quân Nhật với đại diện Hà Lan. 
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Ngày 16.4, Thủy thủ Anh bị dạt vào Atsugishi (Hokkaido) và được đưa đến 

Nagasaki. 

Ngày 11.6, Tàu Hà Lan đến Nagasaki liên hệ với tàu Anh và Mỹ về khả năng 

thiết lập quan hệ thương mại với Nhật Bản. 

D.C. Rosee đại diện thương điếm Hà Lan đến Nhật Bản. 

… Nghị viện Mỹ quyệt định phát triển quan hệ với phương Đông và mở cửa 

với Nhật Bản. 

… Mỹ thiết lập tuyến giao thông Colins. 

… Công ty P & C mở tuyến đi nối liên Hongkong với Thượng Hải. 

1851 (Kaei 4) 

Ngày 3.1, Tàu Mỹ đến Okinawa trao trả Manjiro Nakahama. 

… Nước pháp thành lập Công ty bưu điện hàng hải. 

… Châu Âu mở tuyến thông tin cáp giữa Dover với Calais. 

1852 (Kaei 5) 

Ngày 17.1, Tàu Anh đến Okinawa. 

Ngày 5.6, Yan Hendrik Dwakel Kurtius thư ký của Toàn quyền Hà Lan vùng 

Ấn Độ đến Nhật Bản làm đại diện thương mại, Yan có đem theo bức thư của ông 

Toàn quyền. 

Tháng 6, Tàu Nga đến Shimoda. 

1853 (Kaei 6) 

Ngày 19.4, Matthew Calbraith Perry, đề đốc Mỹ đến Okinawa với 4 tàu 

chiến. 

Ngày 8.5, Perry đến vùng đảo Ogasawara cùng với 2 tàu chiến. 

Ngày 3.6, Perry đến lại Uraga cùng với 4 tàu chiến. 

Ngày 9.6, Perry trình bức thư của Tổng thống Mỹ lên Mạc phủ. 

Ngày 12.6, Perry rời Nhật Bản với lời cam kết năm sau sẽ quay lại. 

Ngày 27.6, Tàu chiến Mỹ từ Uraga đến Okinawa. 

Ngày 18.7, Euphimius Putiatin (còn gọi là Evfimii Vasilievichi Putyatin), đô 

đốc Nga đến Nagasaki cùng với 4 tàu chiến, tàu dẫn đầu là “Diana”. 

Ngày 19.8, Putiatin trình thư của chính quyền Nga lên Mạc phủ. 

Ngày 1.9, Quân đội Nga đổ bộ lên Saghalien rồi chiếm đóng vùng này. 

Ngày 15.9, Tuyên bố nới lỏng lệnh cấm đóng các tàu đi biển có trọng tải lớn 

đối với các han. 

Ngày 5.12, Putiatin lại đến Nagasaki. 
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Ngày 25.12, Perry trở lại Okinawa. 

1854 (Kaei 7 & Ansei 1) 

Ngày 8.1, Putiatin rời Nagasaki với lời cam kết sẽ trở lại. 

Ngày 16.1, Perry đến Uraga cùng với 6 tàu chiến. 

Ngày 3.3 (tức 31.3+), Nhật Bản ký Hiệp ước Kanagawa với Mỹ (Perry). 

Nhật Bản cam kết mở 2 cảng là Shimoda và Hakodate. 

Ngày 17.4, Perry đến Hakodate. 

Ngày 12.5, Perry trở lại Shimoda. 

Ngày 22.5, Ký điều khoản bổ sung Hiệp ước Kanagawa. 

Ngày 23.8, Ký Hiệp ước hữu nghị với Anh. 

Ngày 10.10, Cam kết cho tàu Hà Land được đến Shimoda và Hakodate. 

Ngày 15.10, Putaitin đến Shimoda. 

Ngày 24.10, tàu chiến Nga “Diana” cùng với phái đoàn hải ngoại Nga bị hư 

hại nặng. tàu được sửa chữa tại Hede-no-Ura tỉnh Izu (Kanagawa). 

Ngày 21.12, Ký Hiệp ước hữu nghị với Nga. Mở 3 cảng: Shimoda, Hakodate 

và Nagasaki với Nga. 

1855 (Ansei 2) 

Ngày 5.1, Phê chuẩn Hiệp ước Nhật-Mỹ. 

Ngày 8.6, Hoàng đế Hà Lan tặng Mạc phủ chiếc tàu hơi nước “Sooping”, 

đây là chiếc tàu hơi nước đầu tiên ở Nhật Bản và được đổi tên là “Kanho-Maru”. 

Ngày 28.8, Đô đốc Anh Stering đề nghị tặng cho Nhật Bản một chiếc tàu hơi nước. 

Ngày 23.12, Ký Hiệp ước hữu nghị với Hà Lan. 

1856 (Ansei 3) 

Ngày 22.4, Trường “Kimizawa” được xây dựng. 

Ngày 3.7, Townsend Harrris, Tổng lãnh sự Mỹ (American Consul - General) 

đến Nhật Bản. (Ông ở lại Nhật Bản đến 27.3.1862). 

… Nước Anh thiết lập tuyền giao thông Anchor. 

1857 (Ansei 4) 

Ngày 26.5, Ký Hiệp ước Shimoda với Harris. 

Tháng 7, Thành lập Công ty luyện sắt tại Nagasaki. 

Ngày 4.8, Putiatin dãn đầu phái đoàn Nga đến Nagasaki. 

Ngày 5.8, Pompe van Meeldeford, bác sỹ giải phẫu hải quân Hà Lan đến 

Nhật, ông đã giảng dạy về khoa học, y học châu Âu và ở lại Nhật Bản đến 

29.9.1861. 
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Ngày 20.10, Harris gặp Tướng quân. 

Ngày 24.12, Nhật Bản mở thêm 4 cảng: Edo, Osaka, Hyogo và Niigata cho Mỹ. 

Tàu hơi nước “Ninoura” được đóng ở Nagasaki. 

1858 (Ansei 5) 

Ngày 20.3, Thiên hoàng ra lệnh chính quyền Tokugawa không được ký Hiệp 

ước thương mại với Mỹ. 

Ngày 19.6, Mạc phủ ký Hiệp ước thương mại với Mỹ. 

Ngày 10.8, Ký Hiệp ước thương mại Nhật-Hà. 

Ngày 11.8, Ký Hiệp ước thương mại Nhật-Nga. 

Ngày 20.8, Ký Hiệp ước thương mại Nhật-Anh. 

Ngày 23.8, Tadanori Mizuno đến Mỹ với tư cách là đại diện của Mạc phủ. 

Ngày 3.9, Ký Hiệp ước thương mại Nhật - Pháp. 

1859 (Ansei 6) 

Ngày 4.5, Rutherford Alock làm Tổng lãnh sự Anh và giữ cương vị này đến 

29.2.1862. 

Ngày 28.5, Ba cảng Kanagawa, Nagasaki và Hakodate là nơi duy trì quan hệ 

thương mại với 5 nước: Anh, Pháp, Hà Lan, Nga và Mỹ. 

Ngày 10.8, P.Duchsne de Bellecourt nhận chức Tổng lãnh sự Pháp (đến 

24.3.2864). 

Tháng 8, De Witt, nhận chức Lãnh sự Hà Lan và giữ cương vị này đến 

4.6.1863. 

1860, (Manen 1) 

Tháng 2, (dương lịch) Tàu chiến Nhật Bản “Kanrin-maru” do Kaishu chỉ huy 

đến Mỹ. Đây là chuyến đi vượt qua Thái Bình Dương đầu tiên hoàn toàn do người 

Nhật thực hiện. Trong thời gian này, Masanori Shimmi phái viên của Mạc phủ đã 

đến Mỹ trên chiếc tàu chiến Mỹ “Powhatan” để phê chuẩn Hiệp ước thương mại và 

hữu nghị. 

Ngày 17.6, Ký Hiệp ước thương mại Nhật - Bồ Đào Nha. 

Ngày 14.12, Ký sơ thảo Hiệp ước Nhật - Phổ. 

1861 (Bunkyu 1) 

Ngày 21.2, Tàu chiến Nga xâm chiếm đảo Tsushima. Trước áp lực của tàu 

chiến Anh, Nga phải rời đi ngày 15.8. 

Tháng 6, Tuyên bố được phép đóng và sở hữu những tàu đi biển lớn, đồng 

thời cho phép người Nhật được mua tàu nước ngoài. 
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Ngày 22.12, Yasunori Takeuchi và phái đoàn rời Yokohama đi Châu Âu trên 

chiếc tàu chiến Anh. 

1863 (Bunkyu 3) 

Ngày 10.5, Han Choshu tấn công tàu chiến Mỹ ở cảng Shimonoseki. 

Ngày 1.6, Tàu chiến Mỹ tấn công Shimonoseki. 

Ngày 5.6, Tàu chiến Pháp tấn công Shimonoseki. 

Ngày 2.7, Hạm đội Anh gồm 7 tàu chiến tấn công Kagosshima. 

Ngày 29.12, Ký Hiệp ước thương mại Nhật-Thụy Sỹ. 

1864 (Ganji 1) 

Tháng 7, Thành lập Trường hải quan “Kaigun-Shorensho”. 

Ngày 5.8, Liên minh hải quan Anh, Pháp, Hà Lan, Mỹ (gồm 7 tàu) bắn phá 

Shimonoseki. 

1865 (Keio 1) 

Ngày 19.9, Leon Roches, Bộ trưởng Pháp đề nghị chính quyền Tokugawa 

trừng phạt han Choshu. 

Ngày 21.9, Liên minh hải quan các nước kéo đến vịnh Osaka với mục đích 

gây sức ép với chính quyền Thiên hoàng nếu không chịu ký hiệp ước với các nước. 

1866 (Keio 2) 

Ngày 29.2, Mạc phủ tuyên bố tự do thương mại với các nước. 

Ngày 8.4, Chính quyền Edo khuyến khích học tập nước ngoài. 

Ngày 21.6, Ký Dự thảo Hiệp ước thương mại Nhật-Bỉ. 

Ngày 12.10, Hedemi Koide cùng với phái đoàn đến Nga và trở về ngày 

11.5.1867. 

Ngày 7.12, Ký Dự thảo Hiệp ước thương mại Nhật - Đan Mạch. 

1867 (Keio 3) 

Tháng 5, Takeaki Enomoto đưa tàu “Kaiyo-maru” từ Hà Lan về Nhật Bản. 

Ngày 25.5, Mở cảng Hyogo. 

Ngày 17.3, Ký Hiệp ước thương mại Nhật - Bỉ. 

Tháng 9, Chuyến giao thông đường thủy chạy bằng tàu hơi nước “Kaiyo-

maru” (trọng tải 517 tấn) đầu tiên giữa Edo và Osaka được khai thông. Tuyến giao 

thông này được gọi là “Joki-Hikyaku-Sen” do Jirosaku Kano chỉ đạo. 

Tháng 9-10, Những tài hơi nước nhỏ “Oiran-maru” và “Inage-maru” v.v… 

xuất hiện ở vịnh Tokyo, các tàu này hoạt động chủ yếu giữa Edo và Yokohama. 

Ngày 14.10, Tokugawa Yoshinobu, Tướng quân cuối cùng từ chức. 
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Trong năm này Công ty bưu điện hàng hải Thái Bình Dương (Mỹ) mở tuyến 

San Francisco-Hongkong. 

1868 (Keio 4 & Meiji 1) 

Tháng 1, Chính quyền Thiên hoàng tiến hành cải cách. 

Ngày 30.1, Lần đầu tiên các đại diện ngoại giao diện kiến Thiên hoàng. 

Ngày 11.4, Chính quyền Edo đầu hàng. 

Tháng 4, Tàu hơi nước “Naniwa-maru” tham gia vào tuyền giao thông 

thường xuyên Edo - Osaka. 

Tháng 9, Edo đổi tên thành Tokyo. 

Ngày 27.9, Ký Dự thảo Hiệp ước Nhật - Thụy Điển và Nhật - Na Uy. 

Ngày 28.9, Ký Dự thảo Hiệp định Nhật - Tây Ban Nha. 

Tháng 11, Tokyo trở thành thủ đô của Nhật Bản. Thiên hoàng rời đến Tokyo. 

Mùa xuân nă này rất nhiều tàu hơi nước xuất hiện ở vịnh Osaka, các tàu này 

hoạt động chủ yếu giữa Kobe với Osaka. 

… Khai thông kênh đào Suez. 

Nguồn: (Dẫn theo Seiji Sasaki, A Chronological Table of Modern Japanese 

shipping, Kobe Economic & Business Review, Kobe University, 1964-1965, bản 

dịch của tác giả Nguyễn Văn Kim trong tài liệu, Chính sách đóng cửa của Nhật Bản 

thời kỳ Tokugawa - nguyên nhân và hệ quả (2000), NXB Thế giới, Hà Nội. 

 

PHỤ LỤC 4: Chỉ thị liên quan đến vấn đề cấm đạo của Hideyoshi 

gửi lãnh chúa ngày 25.7.1587 

 

“Having learned from our faithful counsellors that foreign religious teachers 

have come into our estates, where they preach a law contrary to that of Japan, and 

that they have even had the audacity to destroy temples dedicated to our Kami and 

Hotoke; although this outrage merit’s the most extreme punishment, wishing 

nevertheless to show them mercy, we order that under pain of death they quit Japan 

within twenty days. During that spacy of time no harm nor hurt will be done them, 

but at the expiration of  that term, we order that if  any of them be found in our 

states, they shall be seized and punished as the greatest criminals. As for the 

Portugese merchants, we permit them to enter our ports, there to continue their 

accustomed trade, and to remain in our estates provided our affairs need this; but we 

forbid them to bring any foreign religious teachers into the country, under thw 
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penalty of the confiscation of their ships and goods”. 

Nguồn: Dẫn theo Otis Cary, A History of Christianity in Japan, Curzon Press, 

Volume I, p.106 của tác giả Nguyễn Văn Kim trong tài liệu, Chính sách đóng cửa của 

Nhật Bản thời kỳ Tokugawa - nguyên nhân và hệ quả (2000), NXB Thế giới, Hà Nội. 

 

PHỤ LỤC 5: Chỉ thị liên quan đến vấn đề cấm đạo của Tokugawa Ieyasuban 

hành ngày 27.1.1614 

 

“But Chirstians have come to Japan, not only sending their merchant vessels to 

exchange commodities, but also longing to disseminate an evil law and to overthrow 

right doctrine so that they may change the government of the country and obtain 

possession of  the land. This is the germ of great disaster and must be crushed.” 

“The faction of the missionnaries rebel against this dispensation: they 

disbelieve in the way of gods, blaspheme the true law, violate rightdoing, and injure 

the good. If the see a condemned fellow, they run to him with joy, bow down to 

him, and do him reverence. This, they say, is the essence of their belief. If this is not 

an evil law, what is it? They truly are the enemies of the gods and Buddha. If this be 

not speedily prohibited, the safety of the state will assurely be hereafter imperilled; 

and if those who are charged with ordering its affairs do not put a stop to the evil, 

they will expose themselves to Heaven’s rebuke.” 

“ These must be instantly swept out, so that not an inch of soil remains to 

them in Japan on which to plant their feet, and if they refuse to obey this command, 

they shall pay the penalty.”… 

“Because the Christian law teaches that those who despise death can pass 

through fire without being burned, or be plunged into water with-out being downed, 

and that those who die by shedding their own blood are saved, the law of the 

Empire is most strict. Therefore you must examine such as make light of death.” 

“To those who follow Christianty a daily allowance of seven cash is made 

from Dattan (?)  Land in order to convert the Empire to Christianity. It is an evil law 

which injures the Country of the Gods. As the persons who follow these doctrines 

do not observe the law of Buddha, they object to paying contributions to their parish 

temples and dislike the establishment of the Buddhist law. Such you must examine”. 

“… By the help of their God, if they look in a mirror, they see the face of a 

saint; but if they have changed their regigion, they appear as dogs.” 
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“Although the parents for generations past may have belonged without the 

slightest doubt to one of the eight or nine Buddhist sects, it is impossible to be sure 

that the children may not in their hearts have been persuaded to join the evil law. 

The temple of the sect to which they belong must examine them.” 

“To every person in the Empire who clearly follows the true law a sact-

certificate, authenticated by a seal, shall be given. Samurai shall put their seal in the 

certificate registry of the temple to which they belong. Those who cannot make a 

seal with blood shall send a certificate attested by a guarantee”. 

Nguồn: Dẫn theo Otis Cary, A History of Christianity in Japan, Vol I, p176-

178 của tác giả Nguyễn Văn Kim trong tài liệu, Chính sách đóng cửa của Nhật Bản 

thời kỳ Tokugawa - nguyên nhân và hệ quả (2000), NXB Thế giới, Hà Nội. 

 

PHỤ LỤC 6: Nội dung cơ bản đạo dụ 17 điều của Mạc phủ 

gửi những người đứng đầu Nagasaki năm 1633 

 

“1. It is strictly forbidden for any vessel without a valid license to leave 

Japan for a foreign country. 

2. No Japanese subject may leave for a foreign country in any vessel without license. 

3. Japannese subjects who have resided abroad shall be put to death if they 

return to Japan. Exception made for those who have resided abroad for less than 

five years and have been unavoidably detained. They shall be exempt from 

punishment, but if they attempt to go abroad again they are to be put to death”. 

Nguồn: George Samson (1966), A History of Christianity of Japan 1615-

1867, Stanford University Press,  California, p.36. 

 

PHỤ LỤC 7: Lệnh Chỉ liên quan đến vấn đề tỏa quốc của Tướng quân 

Tokugawa Iemitsu gửi các lãnh chúa tháng 6.1635 

 

“The sending of Japanese ships to foreign countries is strictly forbidden.” 

“Japanese must not be sent to other countries. If any try to go secretly, they 

shall punished by death, while the ship and crew must be kept in custody, and the 

matter reported.” 

“If any Japanese who has resided abroad returns to Japan, he shall be 

punished by death.” 
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“Rewards to those informing against Christians shall be as follow: - For 

religious teachers, three hundred or two hundred pieces of silver according to their 

rank. In other cases, as previously provided.” 

“Foreigners who propagate the religion of the Fathers, and likewise persons 

of evil reputation, shall as before be sent to prison in Omura.” 

“Descendants of the Portuguese must not be allowed to remain in the 

country. Any who retain them contrary to the law shall be put to death, and their 

relatives shall be punished according to the degree of the offence”. 

Nguồn: Dẫn theo Otis Cary, A History of Christianity in Japan, Vol I, p218 

của tác giả Nguyễn Văn Kim trong tài liệu, Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời 

kỳ Tokugawa - nguyên nhân và hệ quả (2000), NXB Thế giới, Hà Nội. 

 

PHỤ LỤC 8: Trả lời thư của chính quyền Edo về việc đoàn đại điện 

của Bồ Đào Nha từ Macao đến Nhật Bản đề nghị mở lại quan hệ thông thương 

 

“The crimes committed for many years by these men while promulgating 

Christianity in disregard of the Shogun’s decrees are very numerous and 

exceedingly grave. Last year the Shogun forbade under the severest penatlies that 

any one should come from Macao to Japan and he decrees that, in case any one 

should come in disregard of  the prohibiton, it should be burned be put to death. All 

these points have been provided for, drawn up in articles, and puslished in due form. 

Nevertheless, by coming in this ship, these men have disregraded the decree and 

have also grtatly prevaricated. Mereover, however much they may assert in words 

that henceford they will send no teacher of the Christian religion, it iss certain that 

the letters from Macao do not promise this. Since it iss solely because of the 

Christian religion that the Shogun has rigorously fobidden this navigation, and since 

is the given, it is proved that the whole embassy iss only an out-and-out lie. 

Consequently all persons coming in the ship have merited death, and none ought to 

be left to report the catastrophe. It iss ordered that the ship be bunred and that the 

chiefs of the embassy with all their  attendant be put to death, so that the report of 

this example may reach even to Macao and Europe, and that the whole world may 

learn to respect the majesty of the Shogun. Nevertheless, we wish that the lowest 

persons of the crew shall be spared and sent back to Maco. If by any chance or by 

nay accident at sea any ship of the Portuguese should come to Japan, let it be known 
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that, no matter at what port a landing is made, all on board to the very last man shall 

be put to death.” 

Nguồn: Dẫn theo Otis Cary, A History of Christianity in Japan, Vol I, p.230 

của tác giả Nguyễn Văn Kim trong tài liệu, Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời 

kỳ Tokugawa - nguyên nhân và hệ quả (2000), NXB Thế giới, Hà Nội. 

 

PHỤ LỤC 9: Một số văn thư trao đổi giữa Nhật Bản và chúa Nguyễn 

 

Bức 1: Thư của Đức Xuyên Gia Khang (Tokugawa Ieyasu) ở Nhật Bản 

gởi Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng Đế. 

Thư đến tay đọc đi đọc lại hai lượt. Thương thuyền xuất phát từ Trường Kỳ 

(Nagasaki) ở bản quốc đến nơi này bị gió lớn làm hỏng thuyền, bọn hung đồ lại giết 

người trong nước thật đáng răn trừng. Nhưng túc hạ đến nay vẫn vỗ về người trong 

thuyền. Ân huệ quá sâu xa. 

Đã thu nhận các dị sản của quý quốc như giấy kê khai. Thật là vật ở chốn xa 

xôi, quý báu và hiếm thấy. Nay nước ta bốn biển ổn định, các nơi đều thanh bình, 

thương nhân lui tới buôn bán trên biển và đất liền, không thể làm trái với chính sách 

nên cũng an tâm. Thuyền của nước ta ngày sau đến vùng này, lấy ấn trong thư làm 

tin, thuyền không có dấu ấn này thì không chấp thuận. Binh khí của bản quốc xin 

gửi tặng, vật ít nhưng tình sâu. Bây giờ là tháng Mạnh đông kính giữ gìn sức khỏe. 

Khánh Trường thứ 6, năm Tân Sửu tháng 10. 

Ấn 

Việc chép ở Dị quốc vãng lai nhật ký (Niên hiệu Hoằng Định năm thứ 2 triều 

Lê - Tây lịch năm 1601) 

Bức 2: Thư báo của Nguyên Gia Khang Gen Ka-kou/Minamoto-no 

Ieyasu ở Nhật Bản 

Ngài Đại đô thống Thụy Quốc công của nước Đại Nam 

Nhận thư từ xa gởi đến, nhìn được nét chữ, nên xa xôi ngàn dặm mà chẳng 

khác đối diện luận đàm. Huống gì những sản vật kỳ lạ ở nơi linh địa, bày tỏ tình 

cảm chốn xa xôi làm khôn xiết vui mừng. Những phương vậy mà quý quốc khẩn 

cầu là những vật thích hợp với đất đai ở bản quốc, có thể giao cho thương nhân lo 

liệu. Tuy biển núi cách trở mà tình cảm không giảm chút nào. Ngày sau khi thương 

thuyền đến, có gặp phong ba cũng là do Trời, chứ bốn phương lãnh hải của nước ta 

nhất thiết không thể có hung tặc. Khí giới của bản quốc gởi tặng (có ghi chép từng 
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mục riêng) tuy ít ỏi nhưng để tỏ lòng mình. 

Lúc này sương khí khá lạnh, vì nước nên giữ tấm thân. 

Thư chẳng hết lời, 

Khánh Trường năm thứ 7, Nhâm Dần, ngày mùng 2 tháng 10. 

Ấn 

Thư này chép ở Dị quốc vãng lai nhật ký (Niên hiệu Hoằng Định năm thứ 3 

nhà Lê - Tây lịch năm 1602) 

Bức 3: Thư Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng đế gởi Đức Xuyên Gia Khang 

Tokugawa Ieyasu ở Nhật Bản 

Đại đô thống họ Nguyễn nước An Nam kính gửi Nội thái Tế chấp nhà 

Nguyên nhà Minamoto nước Nhật Bản. Ở xa nghe được biết Tế chấp: 

Đức hạnh vang danh, nhân ái xưng hùng khắp bốn cõi, 

Giáo hóa truyền khắp, huệ ân nhuần thấm ở hai Trời. 

Bản chức muốn tạo được lòng tôn quý đối với người đáng quý, nên năm 

ngoái mạo muội lấy thư mà bày tỏ lòng thành, cùng ít lễ vật địa phương, may được 

Tế chấp thu nhận. Rồi năm nay lại nhận được thư của Tề chấp. Tình xa lan tới tỏ rõ 

danh uy, khiến bản chức hân hoan khôn xiết, rập đầu bái tạ mà đọc để mãi được 

thêm tốt đẹp. Huống gì lại tặng cho cho giáp trụ và khí giới, rồi ban lời lời thăm hỏi. 

Như thế còn gì vẻ vang hơn nữa. Thật ân sâu như biển, nghĩa nặng như núi. Tình 

thương của Tề chấp thật bao la, muốn sai người đến ngay dưới thềm để bái tạ. Sao 

cảnh trời Nghiêu biển Thuấn mà chỉ được niệm tưởng trong lòng thôi. Nghi rằng 

ngăn cách trời mây hơn ngàn dặm mà giữ mải một tấm lòng tin yêu, đó là ý nghĩa 

quan trọng nhất trong thư của bản chức. Nhưng vùng đất của bản chức là nơi hẻo 

lánh, chẳng có phẩm vật gì kỳ lại đủ đáp lại ân huệ của Tề chấp. Nay nhân sứ giả 

trở về nên đem ít thổ sản để tỏ chút lòng thành, kèm theo bức thư với đôi lời từ gan 

ruột, mạo muội chuyển đến cho Tế chấp. Lễ vật tuy nhỏ nhưng xin vui lòng nhận 

cho, mong về sau tin tưởng đến tấm lòng này chẳng làm việc gì trái nghĩa, khiến hai 

nước càng thân thiết hơn nữa, mãi đến cả trăn ngàn vạn năm sau. 

Hoằng Định năm thứ 4, ngày 19 tháng 5. 

(Khánh Trường năm thứ 8 ở Nhật Bản - năm 1603 Tây lịch) 

Bức 4: Thư hồi đáp của Đức Xuyên Gia Khang Tokugawa Ieyasu cho 

Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng đế 

Nguyên Gia Khang Gen Ka-kou/Minamoto-no Ieyasu nước Nhật Bản phúc 

đáp ngài Đại độ thống Thụy Quốc công nước An Nam. 
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Thư hay lời đẹp, thiếp vàng dát chữ đều đã đến tay. Tuy xa vời vợi mà thư từ 

thường xuyên qua lại, thì liên kết chẳng khác gì nước láng giềng. Đặc sản quý quốc 

gởi tặng đã nhận được như danh mục, thật là chí tình. Những thương nhân đi biển 

xin với quả nhân rằng: Ngày sau lúc đến tệ quốc, ở bờ biển hải đảo hay phủ huyện 

thôn ấp, không kể thuyền đến làm gì đều được trú chân yên ổn. Ta lập tức ra lệnh 

thông tư cho sĩ dân trong nước để cho thương nhân hoặc trú dân được tùy tiện, 

không được cướp chiếm hàng hóa của thương thuyền. Lại cấp cho giấy chứng nhận, 

chỉ cốt cho lữ khách được yên ổn. Gởi tặng quý quốc vũ khí gồm 10 chiếc trường 

đại đao để tỏ lòng thành. Nay thuyền trở về vội vã không kịp bày tỏ cho hết được. 

Thư chẳng hết lời. 

Khánh Trường năm thứ 8, năm Quý Mão, ngày mùng 5 tháng 10. 

Ấn. 

(Niên hiệu Hoằng Định thứ 4 triều Lê - năm 1603 Tây lịch). 

Việc ghi chép ở bản Hòa văn (bản Nhật văn) trong bộ Ngoại phiên thông thư. 

Bức 5:  Thư gởi quốc vương Nhật Bản của Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng đế 

Đại đô thống Thụy Quốc công nước An Nam hồi đáp Nhật Bản quốc vương 

Từng nghe kết giao hòa hợp, là việc lớn lao của bậc vua chúa. Năm ngoái đã 

được ban giáp quý kiếm quý báu, nay lại được tặng 10 thanh trường đại đao, bản 

chức chịu ân huệ không ít. Thương thuyền của quý quốc đến buôn bán, bản chức 

tăng thêm phần yêu thương bảo vệ, để cho ai nấy được được yên ổn. Nghe nói 

thuyền sắp trở về. Nước của bản chức tuy vật quý hiếm hoi, nhưng chuẩn bị ngay 

một ít lễ vật (có thiếp ghi riêng) tặng quốc vương để báo đáp ân nghĩa. Từ nay 

thuyền buôn hằng năm nên đến nước bản chức để tiện buôn bán. Nhưng ở Thanh 

Hoa và Nghệ An vốn thù địch với bản chức, rất mong quốc vương vì mối giao tịnh 

vốn có với bản chức, nên theo lý cần cấm chỉ các thương thuyền đến ở những nơi 

đó. Chớ để mất lòng tin, xin ngài xoi xét cho. 

Hoằng Định năm thứ 5, ngày 11 tháng 5. 

Khánh Trường năm thứ 9 ở Nhật Bản - năm 1604 Tây lịch. 

Nguồn: Phan Thanh Hải (2006), "Về những văn thư trao đổi giữa chúa 

Nguyễn và Nhật Bản, thế kỷ XVI-XVII”, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 4 

(57), tr.92-101. 

 

 

 



 PL 28 

PHỤ LỤC 10: Bản gốc thư chúa Nguyễn Phúc Nguyên 

gởi Trà Ốc Tứ Lang Thứ Lang (Chaya Shiroujirou) 

 

 

Nguồn: An Nam Việt - Nhật ngoại giao văn thư tập thành (2014) 
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PHỤ LỤC 11: Các tuyến thương mại thời Châu ấn thuyền 

 

 

 

Nguồn: https://nghiencuulichsu.com/2017/03/17/moi-quan-he-giua-nhat-ban-

va-dang-trong-viet-nam-the-ky-xvi-xviii-thong-quan-nhung-tu-lieu-va-hien-vat-

dang-luu-giu-tai-nhat-ban/ 
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PHỤ LỤC 12: Châu ấn thuyền của Nhật Bản năm 1634 

 

 

 

Nguồn: https://nghiencuulichsu.com/2017/03/17/moi-quan-he-giua-nhat-ban-

va-dang-trong-viet-nam-the-ky-xvi-xviii-thong-quan-nhung-tu-lieu-va-hien-vat-

dang-luu-giu-tai-nhat-ban/ 
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PHỤ LỤC 13: MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÁC NGÀNH KINH TẾ 

 

Hoạt động trong các lò luyện kim 

 

 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.38. 

Sản xuất sắt 

 

 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.39. 

http://slideplayer.com/slide/4662350/
http://slideplayer.com/slide/4662350/
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Mô hình khung dệt  

 

 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.40. 

 

http://slideplayer.com/slide/4662350/
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Khung dệt (karabikibata) năm 1770 

 

 

 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.41. 

http://slideplayer.com/slide/4662350/
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Một xưởng quay tơ 

 

 

 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.42. 

 

 

 

http://slideplayer.com/slide/4662350/
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Đánh bắt và chế biến cá voi 

 

 

 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.43. 

 

 

http://slideplayer.com/slide/4662350/
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Biến động giá gạo trong thế kỷ XVII 

 

 Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.44. 

Hàng nhập khẩu vào Tokyo năm 1726 và 1856 

 

Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-

1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.32. 

 

 

 

 

 

 

http://slideplayer.com/slide/4662350/
http://slideplayer.com/slide/4662350/
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Cơ cấu sản phẩm quốc gia năm 1874 

 

Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/, tr.45. 

 

http://slideplayer.com/slide/4662350/
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Các thương nhân Bồ Đào Nha đến Nhật Bản buôn bán cuối thế kỷ XVI  

đầu thế kỷ XVII 
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Tàu nước ngoài ở thương cảng Yokohama sau năm 1854 

 

 Nguồn: http://www.wikiwand.com/vi/Bakumatsu 

Một tiệm buôn ở Yokohama năm 1861 

 

 Nguồn: http://www.wikiwand.com/vi/Bakumatsu 
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PHỤ LỤC 14: Tỷ lệ gia tăng dân số ở một số vùng của Nhật Bản (1798-1846) 

Đơn vị: % 

Vùng 1978 1804 1828 1834 
Tỉ lệ 

tăng trưởng 
1846 1798-1846 

Kinki 93.5     93.5 0.0 

Tokai 100.1     106.6 6.5 

Kanto 85     86.6 1.9 

Tohoku 86     88.7 3.1 

Tozan 106.1     110.1 3.8 

Hokuriku 105.3     117.6 11.7 

Sanin 118.8 120 129.9 132.7 11.7 124.8 4.0 

Sanyo 106.8 109.9 119.8 121.8 14.0 120.2 9.4 

Shikoku 111.7 114.9 123.8 126.1 12.9 126.8 10.4 

Kyushu 105.3 107.3 111.3 112.2 6.6 113.8 6.1 

Nguồn: Michael Smitka (2009), “Economic Growth in Tokugawa Japan 

(1600-1868)” trên http://slideplayer.com/slide/4662350/ 
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PHỤ LỤC 15: Cơ cấu giai cấp của Nhật Bản thời phong kiến 

 

 

Nguồn: http://www.legendsandchronicles.com/ancient-civilizations/feudal-

japan/feudal-japan-hierarchy/ 
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PHỤ LỤC 16: Sự thay đổi trật tự giai cấp dưới tác động của sự phát triển kinh tế 

 

Nguồn: http://slideplayer.com/slide/10867151/ 

 

PHỤ LỤC 17: Dân số các thành phố lớn Nhật Bản khoảng năm 1720  

 

Thành phố Dân số phỏng định 

Edo (Tokyo) 1.000.000 

Osaka 382.000 

Kyoto 341.000 

Kanazara 65.000 

Nagoya 42.000 

Nagasaki 42.000 
 

Nguồn: Nguyễn Nam Trân (2015), Giáo trình lịch sử Nhật Bản, Bản thảo năm 

2015, tr.279 

 

 

 

 

 

 

 

http://slideplayer.com/slide/10867151/
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PHỤ LỤC 18: Bảng so sánh kinh tế Nhật Bản qua các thời kỳ 

 

Nguồn: https://www.slideshare.net/AntaresLeonardo/nguyn-nhn-thnh-cng-v-

suy-thoi-ca-kinh-t-nht-bn-tnh-n-2015-bi-hc-kinh-nghim-cho-vit-nam. 

 


