Xã hội học, số 1 - 1982

xã hội học
trong thời đại ngày nay
ĐỖ THÁI ĐỒNG
Mặc dù muộn màng hơn so nói một số ngành khoa học khác, Xã hội học rốt cuộc cũng đã tách ra khỏi triết
học để trở thành một ngành khoa học chuyên môn hóa. Với những chuẩn bị khó khăn nhưng cần thiết về lý
thuyết và phương pháp kéo dài gần như quá nửa đầu thế kỷ thử 19, Xã hội học đã ra đời và bước vào thế kỷ 20
như một mũi nhọn của các khoa học về xã hội, một công cụ sắc bén để phân tích và lý giải đời sống phức tạp và
nhiều vẻ của con nguời. Người ta đã tiến hành hàng loạt những công trình nghiên cứu thực nghiệm và nghiên
cứù ứng dụng về xã hội - một điều không thể tưởng tượng được trong khoa học nhân văn trước kia. Những công
trình ấy mở rộng nguồn tri thức cụ thể về xã hội, đem tri thức ấy áp dụng có hiệu quả vào việc quản lý các hiện
tượng và quá trình của đời sống. Đội ngũ các nhà xã hội học, các sinh viên được đào tạo chuyên ngành về xã hội
học tăng lên nhanh chóng ở hầu hết các quốc gia. Tháng 8 năm 1982, Đại hội Xã hội học thế giới đã họp đến kỳ
thứ X với 4000 chuyên gia từ các nước tới Mêhicô để trao đôi kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu. Các nhà xã
hội học Việt Nam từ năm l981 đã tham gia Hội Xã hội học quốc tế (I.S.A) với tư cách thành viên chính thức của
tổ chức này.

1. Từ triết học xã hội đến xã hội học
Sự khởi đầu khó khăn nhất của xã hội học vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ 19 là phải vượt qua truyền
thống tư biện của triết học xã hội hay triết học lịch sử đang thống trị những tư duy về xã hội thời bấy giờ.
Trong khi các khoa học tự nhiên lần lượt tách ra khỏi triết học và khai thông con đường thực nghiệm để đạt
tới những thành tựu rực rỡ, nhất là trong vật lý học và sinh học, thì khoa học xã hội nói chung vẫn còn ở trong
tình trạng trì trệ của tư duy tư biện. Ngay cả các nhà khai sáng Pháp, rồi đến các nhà triết học cổ điển Đức cũng
không sao rút chân ra khỏi phương pháp tư duy truyền thống, lấy suy điều và phỏng đoán thay cho việc quan
sát, thu thập và lý giải các hiện tượng xã hội một cách khoa học. Tình trạng ấy cản trở sự phát triển của khoa
học xã hội nói chung và xã hội học nói riêng. Saint - Simon đã sớm nhận ra rằng phải làm sao cho khoa học về
con người thoát khỏi tình trạng chỉ là ((khoa học phỏng đoán)) để ((nâng lên ngang tầm những khoa học dựa
trên cơ sở sự quan sát)). Những khái niệm tiên nghiệm về xã hội tỏ ra vô dụng khi người ta phải đụng chạm
đến những vấn đề sôi động về di chuyển dân cư về thành thị hóa, về sung đột giai cấp, về sự tan rã và đổi mới
nhanh chóng nhiều thiết chế cổ truyền... Để tìm ra nghiệm số cho những vấn đề ấy, người ta không thể trông
mong ở sự vũ đoán triết học mà phải mở con đường mới như đã từng được mở ra ở các ngành tự nhiên học.
Không phải ngẫu nhiên mà Auguste Comte, người đầu tiên đưa ra danh từ Xã hội học (Sociologie), đã coi đây
là môn vật lý học về xã hội. Tuy nhiên, ngay cả A. Comte cũng chỉ là người diễn đạt hùng hồn hơn sự đòi hỏi
có những phương pháp độc đáo cho Xã hội học chứ chưa phải thực tế khai thông cho những phương pháp đó.
Với lập trường thực chứng chủ nghĩa - đối lập nghiên cứu hiện tượng với nghiên cứu bản chất, coi sự kiện xã
hội chỉ là những hiện tượng tinh thần và đạo đức xuất phát từ hành động cá nhân. A. comte cũng không sao
đưa xã hội học ra khỏi cái mê cung triết học tư biện. Với ông sự chuyển biến của xã hội vẫn không ngoài sự
chuyển biến của ý niệm, tuy có thể quan sát biểu hiện của nó qua hiện tượng xã hội nhưng không thể đưa nhận
thức vươn tới cái bản chất bên trong.
Dưới khẩu hiệu ((thực chứng chủ nghĩa)), nhiều trường phái xã hội học thế kỷ thứ 19 đã đi vào con đường
mò mẫm, nó vay mượn phương pháp của các khoa học khác để khoác chiếc áo thời thượng kiểu ((thực
nghiệm)) hơn là tìm lấy cách tiếp cận riêng. Người ta vay mượn ở sinh lý học và nhân chủng học quan điểm di
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truyền và lựa chọn giống loài để giải thích các xã hội trong khái niệm ((chủng tộc thượng đẳng và hạ đẳng)).
Người ta vay mượn ở khoa địa lý những kết quả nghiên cứu sinh thái nhân văn để đi đến kết luận về ảnh hưởng
quyết định của môi trường địa lý vào xã hội. Thuyết tiến hoá của Darwin được vay mượn để cắt nghĩa những
biến đổi lịch sử và mô tả tính cách hữu cơ của xã hội tương tự cơ thể của sinh vật. Học thuyết nhân khẩu của
Malthus đã có tham vọng cắt nghĩa mọi xung đột xã hội qua sự tăng giảm dân số... Cùng với sự hỗn loạn về
phương pháp luận như vậy, kỹ thuật trắc nghiệm (test) cũng bị lạm dụng để đo lường phẩm chất và chiều hướng
phát triển của con người.
Đương nhiên, bên cạnh những sai lầm ấy còn cần phải kể đến những bước tiến của một số ngành khoa học
đã thật sự chuẩn bị cho sự ra đời của Xã hội học. Do nhu cầu của đời sống, các khoa học xã hội đã thực hiện
dần dần sự phân ngành ở cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20: Kinh tế học, sử học, dân tộc học, luật học đã
tách ra với lĩnh vực nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu ngày càng hoàn thiện. Kinh tế học đã sủ dụng rộng.
rãi các cứ liệu thống kê, Dân tộc học đã tích lũy những tài liệu phong phú qua sự so sánh các cấu trúc xã hội và
các nền văn hoá. Sử học đã phát hiện cách nhìn lịch sử trong tính liên tục và sự tác động của nhiều nguyên
nhân. Trong khi ấy, lý thuyết xác suất và kỹ thuật thống kê đã bước đầu được sử dụng thích hợp cho việc xử lý
các hiện tượng xã hội. Tất cả những nỗ lực ấy đều có cái chung là hướng công việc nghiên cứu đi vào thực tế,
tìm hiểu và tích lũy tài liệu trong thực tế.
Học thuyết của K. Marx đã đánh dấu sự cáo chung triệt để của truyền thống triết học tư biện về lịch sử và
thật sự mở đường cho xã hội họ trở thành một khoa học chân chính. Khác với những cách tư duy trừu tượng
loay xoay quanh câu hỏi xã hội học ra gì, tiến bộ xã hội là gì, Mart đã đi thẳng vào một hình thái xã hội cụ thể,
đó là hình trái tư bản chủ nghĩa để phân tích nó. Khác với cách suy diễn bằng những khái niệm tiên nghiệm,
Marx đã sử dụng trong các công trình của mình tất cả những phương pháp khoa học đã có - phân tích thống kê,
bảng câu hỏi, số liệu các cuộc điều tra dân số, tài liệu điều tra các công xưởng, những khái quát lịnh sử so
sánh... Khái niệm các quan hệ xã hội đã tiến triển ngay càng cụ thể qua mọi công trình của Marx để dẫn tới
khái niệm quan hệ sản xuất làm nền tảng giải thích mọi quan hệ khác giữa người và người. Khái niệm ấy đã cho
phép cải tạo tất cả hệ khái niệm đã có trước kia, chuyển chúng thành những khái niệm phân tích khả dĩ ứng
dụng cụ thể vào công việc nghiên cứu. Cuối cùng, Marx đi đến một hệ thống khái niệm hoàn chỉnh về xã hội
như một tổng thể và đưa ra đọc thuyết hình thái kinh tế - xã hội làm khung lý thuyết chung cho các khoa học
xã hội.
Lê nin nói rằng quan điểm duy vật về lịch sử lần đều tiêu tạo ra khả năng cho một xã hội học khoa học. Nó
là phương pháp luận triết học của khoa học xã hội cung cấp cho khoa học xã hội một giả thuyết đã dược kiểm
nghiệm trở thành phương pháp luận duy nhất khoa học để phân tích các hình thái kinh tế xã hội khác nhau ở các
thời đại lịch sử khác nhau. Nó hoàn toàn không có tham vọng ôm lấy tất cả trận địa của các ngành khoa học xã
hội cụ thể và đưa mọi phương pháp nghiên cứu cụ thể. Đúng như Lênin đã nói, chủ nghĩa duy vật lịch sử không
bao giờ đề ra cho mình nhiệm vụ giải thích tất cả quá khứ, tương lai, mọi thời điểm, mọi vấn đề, mọi lĩnh vực
của đời sống xã hội. Nó chỉ có ý muốn vạch ra một phương pháp duy nhất khoa học và hoàn toàn tự nhiên là
phải đem phương pháp đó áp dụng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội trong những khung cảnh thời gian và
không gian khác nhau. Chủ nghĩa duy vật lịch sử khống thủ tiêu bất cứ một lĩnh vực khoa học xã hội cụ thể
nào. Trong khi đưa ra phương pháp luận triết học đúng đắn nhất cho các khoa học ấy, nó cũng thường xuyên
thu hút các thành tựu của các khoa học khác làm phong phú nội dung và tầm mức bao quát của mình. Chính
Marx đã nêu tấm gương về việc áp dụng cụ thể chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc phân tích những phong trào
những cuộc xung đột, những sự kiện và những vai trò cụ thể trên sân khấu lịch sử. Trong các tác phẩm như
((Đấu tranh giai cấp ở Pháp)), ((ngày 18 tháng sương mù của Louis Bonaparte)), Marx đã phân tích các sự kiện
xă hội dựa trên các quan hệ sản xuất, quan hệ giai cấp quy định chiều hướng cơ bản của các sự kiện ấy. Đồng
thời, Marx cũng chú ý phân tích một cách tinh vi ảnh hưởng của các quan hệ cá nhân, nhóm và cả đến những
quan hệ tư tưởng và tâm lý của người ta. Bằng cách ấy, Marx đã đứng vào hàng tiên phong trong sự sáng lập
một nền xã hội học khoa học.
Việc xã hội học tách ra khỏi triết học là một bước tiến bộ của tri thức khoa học ngày càng có xu thế chuyên
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sâu. Điều này tuyệt đối không đưa tới sự đối lập hai ngành khoa hợc ấy. Các khoa học đã từng tách ra khỏi triết
học mà không làm tổn hại đến triết học, trái lại chúng cung cấp cho tư duy triết học một khối lượng tri thức cực
kỳ phong phú để tiến hành các khái quát của mình. Nếu không có những tri thức ấy thi triết học căn bản không
thể thoát ra khỏi truyền thống tư biện được. Mặt khác, bất kể là cò ý thức hay không ý thức, các nhà khoa học
trong các lĩnh vực chuvên ngành mỗi khi đụng chạm đến những vấn đề quan hệ giữa cái cục bộ và cái chỉnh thể
của thế giới đều phải xác định lập trường phương pháp luận triết học của họ. Triết học mac-xit và xã hội học
mac-xit khác nhau về đối tượng và phương pháp nghiện cứu nhưng đồng nhất trên nhiệm vụ nhận thức và cải
tạo xã hội. Sự giải thích tổng quát về lịch sử luôn luôn là nhiệm vụ của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Điều này
không loạt trừ mà còn mở đường cho việc tìm kiếm những giải thích lịch sử cụ thể các vấn đề xã hội khác nhau.

2. xã hội học mác - xít và sự phát triển của nó trong các nước xã hội chủ nghĩa.
Con đường phát triển của xã hội học mác-xít là con đường cụ thể hóa và làm phong phú hệ vấn đề cơ bản
mà chủ nghĩa duy vật lịch sử đã nêu lên, trả lời những vấn đề cụ thể trong các thời điểm khác nhau và hoàn
cảnh khác nhau của xã hội. Đồng thời, đó cũng là con đường xã hội học hóa các khoa học xã hội gìáp ranh với
nó, trước hết là các khoa học kinh tế và các khoa học quản lý xã hội. Trên con đường đó, tất nhiên nó được tiếp
tục phân ngành nhỏ hơn thành những lĩnh vực xã hội học chuyên biệt mà đối tượng tùy thuộc vào phạm vi và
giới hạn vấn đề của mỗi lĩnh vực nghiên cứu. Người ta đã biết đến những bộ môn xã hội học chuyên biệt như:
xã hội học gia đình, xã hội học đô thị, xã hội học nông thôn, xa hội học quản lý xã hội, xã hội học lối sống và
văn hóa, xã hội học về cơ cấu xã hội, xã hội học dân số, xã hội học tội phạm v.v... và trong bất cứ cấp độ nào,
xã hội học mác-xít cũng gắn một cánh hữu cơ việc nghiên cứu các quan hệ xã hội từ xã hội vi mô đến xã hội vĩ
mô và ngược lại.
Về mặt phương pháp xã hội học mác-xít sử dụng rộng rãi phương pháp nghiên cứu kinh nghiệm (recherchc
empirique), tiến hành các công trình nghiên cứu xã hội học kinh nghiệm. Trong các công trình ấy để có thể tiếp
cận xã hội từ nhiều góc độ khác nhau của nó, xã hội học sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp và kỹ thuật cụ
thể để quan sát, mô tả, phân loại và lý giải các hiện tượng. Nó sử dụng các phương pháp toán học trong việc
thu thập và xử lý thông tin. Môt công cụ mà xã hội học sử dụng thường xuyên là các cuộc điều tra thăm dò bằng
phỏng vấn trực tiếp và qua bảng câu hỏi. Do mối liên quan chặt chẽ với các ngành khoa học khác, các nhà xã
hội học ngày càng sử dụng rộng rãi các phương pháp nghiên cứu liên ngành. Xã hội học trong các nuớc xã hội
chủ nghĩa được phát triển do nhu cầu thực tiễn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
Ngay từ năm 1918 Lê nin đã viết: ((...một trong những nhiệm vụ hàng đầu trước mắt là tiến hành một loạt
nghiên cứu xã hội)). Việc kế hoạch hóa và quản là xã hội đòi hỏi phải thu thập thông tin nhiều mặt về các quá
trình xã hội, tiến hành những thể nghiệm xã hội kỹ càng và những dự báo xã hội dài hạn. Ở Liên Xô, các nhà xã
hội học xô viết đã bắt đầu những công trình nghiên cứu cụ thể về điều kiên lao động và sinh hoạt của nhân dân,
về ngân sách thời gian tự do của người lao động, về hôn nhân và gia đình, về quá trình biến đổi dân số vv... Các
nhà xã hội học Xô viết đã nỗ lực lực khắc phục những ảnh hưởng tai hại của phương pháp giáo điều hết sức xa
lạ với truyền thống mác-xít. Có những người muốn tìm ra những lời giải đáp quá dễ dàng cho các vấn đề cụ thể
bằng cách suy diễn từ những chân lý chung chung. Người ta đưa ra những luận văn với các đề tài ((to lớn))
nhưng không có lấy một số liệu, tài liệu xác thực cụ thể nào. Chẳng hạn, những đề tài về ((khắc phục sự khác
nhau căn bản giữa lao động trí óc và lao động chân tay)), ((khắc phục sự đối lập thành thị và nông thôn)), ((biến
lao động thành nhu cầu của con người)), ((hình thành quan hệ cộng sản chủ nghĩa trong lao động)) vv ... Dưới
nhưng công thức sẵn có ấy là những lời giảng thuyết chung chung những lý lẽ mà người ta có thể lặp lại hàng
trăm lần ở bất cứ lúc nào, nơi nào đều được cả. Nếu công việc của các nhà nghiên cứu chỉ là thuyết minh những
chân lý sẵn có thì phỏng có ích gì? Đảng cộng sản Liên Xô đòi hỏi phải kiên quyết khắc phục những sai lầm đó.
Vào những năm 60, xã hội học tiến bộ nhanh chóng ở Liên Xô và ở các nước xã hội chủ nghĩ khác.
Xã hội học mác-xít đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên những vấn đề lý luận và thực tiễn to
lớn. Công cuộc nghiên cứu về cơ cấu xã hội đang vạch ra những biến đổi cụ thể về thành phần giai cấp nghề
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nghiệp của dân cư và chỉ ra con đường làm xích lại gần nhau của các tầng lớp xã hội. Xã hội học quản lý tập
trung nghiên cứu vai trò và phương thức hoạt động của Nhà nước, của cơ chế quản lý và những biện pháp nâng
cao tính tích cực xã hội của nhân dân. Xã hội học lao động vạch ra tác dụng của các phương thức kich thích vật
chất và tinh thần để nâng cao năng suất và củng cố kỷ luật lao động. Xã hội học đô thị nghiên cứu đặc trưng của
cấu trúc đô thị, các phương pháp tổ chức tối ưu đời sống của dân cư đô thị, khắc phục khắc phục những hậu
quả tiêu cực do lối sống tập trung ở đô thị đẻ ra. Những công cuộc nghiên cứu về hôn nhân và gia đình, về địa
vị của người phụ nữ, về sự phốí hợp giáo dục xã hội và gia đình đối với trẻ em đang làm sáng tỏ các quan hệ và
các chức năng của gia đình mới.Người ta đã tiếm hành nghiên cứu có hệ thống những hiệu quả củạ việc phổ
biến và áp dụng pháp chế xã hội chủ nghĩa trong nhân dân, những cách thức nâng cao ý thức tôn trọng pháp
luật và tạo thành thói quen trong hành vi của con người. Những công cuộc nghiên cứu tổng hợp về lối sống cho
phép làm sáng tỏ phương thức sinh sống của con người trong chủ nghĩa xã hội kết hợp hài hòa cá nhân và tập
thể, sử dụng hợp lý các phúc lợi công cộng điều chỉnh các dịch vụ xã hội dể nâng cao và hoàn thiện phong cách
xă hội chủ nghĩa trong sinh hoạt hàng ngày. Trong những năm gần đây, các nhà bác học Xô viết đã thực hiện
những nỗ lực to lớn để tiến hành những dự báo dài hạn về các biến đổi trong xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền,
kết hợp chặt chẽ các kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển xã hội, đưa ra những chương trình phát
triển kinh tế - xã hội từ cấp độ xí nghiệp, nông trường đến cấp độ quốc gia. Ngày nay ở Liên Xô, các chuyên gia
xã hội học đã có mặt trong hàng ngàn cơ sở sản xuất và văn hóa. Nhiều công trình nghiên cứu xă hội học ứng
dụng đã được thực hiện bằng hợp đồng khoa học giữa các nhà xã hội học vớì các bộ, các ngành, các địa
phương.
Xã hội học cũng phát triển mạnh mẽ trong các nước xã hội chủ nghĩa khác. Ở Bungari, Bộ chính trị và Ban
Chấp hành Trung ương Đảng thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức các công trình nghiên cứu xã hội học
thực nghiệm để thu thập thông tin xã hội phục vụ kịp thời cho việc cụ thể hoá đường lối chính sách và làm công
tác lãnh đạo của mình thêm sắc bén. Các nhà xã hội học Bungari đã hoàn thành những công trình nghiên cứu
qui mô quốc gia về sự thay đổi của ý thức tôn giáo trong quần chúng, về chuyển biến của nông thôn sang sản
xuất lớn, về sự hợp lý hóa hệ thống quản lý nhà nước và quản lý đời sống công cộng. Trên bình diện lý luận,
các nhà xã hội học Bungari đã đi đến khái quát quan trọng về cơ cấu xã hội, về hoạt động của các hệ thống xã
hội về sự tương tác giữa hành vi của cá nhân và xã hội. Viện xã hội học Bungari ở Xôphia là một trung tâm
nghiên cứu lớn có những chuyên gia đồng thời là nhà hoạt động cấp cao của Đảng và Nhà nước.
Ở Cộng hoà dân chủ Đức, những vấn đề xã hội của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, những vấn đề sôi
động của tầng lớp thanh niên đã nói lên trong nhiều công trình nghiên cứu xã hội học. Ba lan là nước có nhiều
kinh nghiệm về xã hội học của quá trình công nghiệp hóa và những nghiên cứu ứng dụng thiết thực. Tiệp khắc
và Hunggari chú trọng những phát triển, những nghiên cứu về cơ cấc xã hội, về thái độ lao động và sự phát triển
văn hóa của nhân dân.
Các nhà xã hội học của các nước xã hội chủ nghĩa đang tiến hành những công cuộc hợp tác nghiên cứu, mở
ra những khả năng to lớn cho những nghiên cứu so sánh quốc tế. Chương trình nghiến cứu chung của giới xã
hội học các nước xã hội chủ nghĩa về lối sống, về hôn nhân và gia đình, về các khía cạnh xã hội của lao động
đang được xúc tiến mạnh mẽ.
Trường phái mác-xít ngày càng mở rộng ảnh hưởng của mình trong giới xã hội học quốc tế cả về lý luận lẫn
phương pháp nghiền cứu. Nó thu hút sự chú ý rộng rãi của các nhà xã hội học tiến bộ ở các nước nhất là ở các
nước thế giới thứ ba.

3. xã hội học tư sản và sự khủng hoảng hiện nay của nó.
Cần phải nhấn mạnh sự khác nhau căn bản giữa xã hội học mác-xit với mọi trường phái xã hội học tư sản,
giữa khuynh hướng phát triển xã hội học ở các nước xã hội chủ nghĩa với khuynh hướng của xã hội học ở các
nước tư bản chủ nghĩa. Tính thời đại của xã hội học không thể che mờ ánh giai cấp và tính Đảng của nó.
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Cuối thế kỷ thử 19 đầu thế kỷ thứ 20, xã hội học ở các nước tư bản chịu ảnh hưỏng mạnh mẽ của các vấn đề
kinh tế, xã hội và chính trị của chủ nghĩa tư bản trong thời kỳ cách mạng công nghiệp và phát triển đô thị.
Những bi kịch xã hội của thời kỳ ấy như tình trạng nghèo nàn cùng cực của tầng lóp vô sản, tỷ lệ tử vong đột
nhiên cao lên, các khu nhà ổ chuột, lao động bị bóc lột và lạm dụng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em, sự đồi bại
của bộ máy quan liêu... đã buộc người ta phải từ bỏ những ảo tưởng đối với chủ nghĩa tư sản. Bản thân giai cấp
tư sản cũng phải tìm cách đối phó với tình trạng trên đây để bảo vệ trật tự tư sản. Chính trong bối cảnh đó, xã
hội học tư sản đã phát triển, mong tìm giải pháp cho những vấn đề bức bách ấy. Từ địa bàn triết học tư biện, các
nhà xã hội học tư sản đã phải chuyển sang nghiên cứu những vấn đề thực tế. E. Durkhein đã chú trọng đến các
((sự kiện)) xã hội ở bên ngoài cá nhân và quy định hành vi của cá nhân, ông đã phát triển các phương pháp khảo
sát có tính chất kinh nghiệm được trình bày trong các cuốn ((Tự sát )) và (( Phân công lao động xã hội)). Nhà xã
hội học Đức Max Weber chuyên tâm vào việc giải thích và tìm hiểu hành vi xã hội. Đó là hành vi cá nhân được
quy chiếu với những hành vi của ngưòi khác. Ông có ý nắm lấy quy luật của hành vi và điều chỉnh nó. M.Weber
cũng là người đầu tiên phân tích chế độ quan liêu và tiến hành sự khảo sát xã hội học về đề tài ấy. Cooley đã
thúc đẩy các công cuộc nghiên cứu về tâm lý xã hội về đời sống tập thể, về các nhóm xã hội và sinh thái nhân
văn. Nhà xã hội học Ý Pareto trình bày xã hội học theo mô hình kinh tế học và tìm cách sử đụng các phương
pháp kinh tế học để giai thích hành động của con người. Tommies đã nghiên cứu các quy tắc của hành động có
tổ chức mà con người thực hiện, những tập tục liên kết các cá nhân trong các cộng đồng. Đó là một số nhà xã
hội học tự sản đã thúc đẩy sự chuyển hướng sang các phương pháp nghiện cứu thực nghiệm.
Tuy nhiên, xã hội học tư sản bị lệ thuộc một cách chặt chẽ vào tư bản tài chính. Các công cuộc nghiên cứu
phần lớn phụ thuộc vào các món tiền của các công ty đặt hàng. Những công ty này sử dụng các kết quả nghiên
cứu để giải quyết nhưng yêu cầu thực dụng. Xã hội học biến thành một thứ ((kỹ thuật học xã hội)), nó chỉ can
thiệp vào các chương trình ứng dụng cục bộ của nhà tư bản mà không hề đụng chạm đến trật tự tư bản nói
chung. Các đề tài nghiên cứu xã hội học lao động và nghề nghiệp, về tình hình và khả năng của công nhân, về
thị trường và thị hiếu của công chúng đã giúp giai cấp tư sản có các biện pháp nâng cao năng suất lao động, tăng
cường bóc lột và đẩy mạnh việc bán hàng. Những nghiên cứu về tâm trạng và dư luận xã hội, về tâm lý quần
chúng đã giúp bộ máy tuyên truyền tư sản đánh lạc ý thức, thái độ chính trị của nhân dân.
Tất nhiên, một số học giả tư sản cỡ lớn vẫn theo đuổi các phát kiến lý luận, đưa ra những khung lý thuyết để
hướng xã hội học vào việc tìm kiếm những cách giải thích khác nhau cho các vấn đề được cắt dọc về tổ chức xã
hội, cơ cấu xã hội, chức năng của các hệ thống, các quá trình v.v... Thuyết tương tác của Hoffman chú trọng tác
động qua lại giữa các cá nhân và các nhóm. Thuyết chức năng, của Parsons và Merton đi sâu vào chức năng của
các hệ thống tạo thành tính hoàn chỉnh của cơ chế xã hội. Chủ nghĩa cấu trúc đi từ những kết quả nghiên cứu
tâm lý học hình thức và ngôn ngữ học sang xã hội học, Lévi-strauss coi đời sống xã hội như hiện tượng giao tiếp
giữa các cá nhân, các nhóm về mọi phương diện, thông qua các giá trị và biểu tượng. Những cố gắng lý luận ấy
tuy đạt được một số kết quả trong từng cách tiếp cận về từng mặt cụ thể song vẫn không ra ngoài lập trường
chung là thừa nhận sự ổn định của chủ nghĩa tư bản về toàn bộ.
Sự bế tắc về thế giới quan và phương pháp luận khiến xã hội học tư sản không có khả năng nêu lên và giải
đáp được những vấn đề lớn nhất của thời đại. Cái trục của những vấn đề ấy là cuộc đấu tranh gay gắt giữa các
lực lượng vô sản và tư sản, giữa hai hệ thống xã hội, giữa chủ nghĩa đế quốc và phong trào cách mạng. Tuy đã
phát triển và sử dụng nhiều phương pháp điều tra, những kỹ thuật thăm dò và phân tích thống kê hiện đại, xã hội
học tư sản vẫn không thể vượt lên khỏi trình độ mô tả, chủ nghĩa kinh nghiệm và các giải thích phiến diện về
các vấn đề xã hội rộng lớn. Sự khủng hoảng của xã hội học trong những năm gần đây chứng tỏ sự thất bại của
những ảo tưởng thực chứng, duy khoa học, của ý đồ xây dựng một xã hội học ((phi đảng phái)). Ở đâu mà các
nhà xã hội học tư sản có tham vọng khái quát những vấn đề thời đại đưa ra những học thuyết xã hội này nọ thì ở
đó họ bộc lộ hoàn toàn một thế giới quan phản động và phương pháp luận phản khoa học.
Đó là học thuyết về ((chủ nghĩa tư bản nhân dân)), được quảng cáo rùm beng vào những năm 50 ở nhiều
nước phương Tây. Nó được bọn xét lại và cải lương trong phong trào cộng sản quốc tế phụ họa. Học thuyết ấy
làm ra vẻ như đã dựa trên những cứ liệu xã hội học để rút ra những nhận xét về sự ((cân bằng)) trong thu nhập,
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về ((cuộc cách mạng)) trong chiếm hữu và quản lý tài sản, về sự ((dân chủ hóa)) nhà nước tư sản, về vai trò của
((giai cấp trung gian)), v.v...
Đó là học thuyết về ((xã hội công nghiệp)), ((xã hội hậu công nghiệp)) được phổ biến rộng rãi ở phương tây
vào những năm 60. Thuyết này dựa vào sự sắp xếp, đối chiếu và so sánh một cách hình thức chủ nghĩa các cứ
liệu thống kê kinh tế và xã hội để chứng minh sự xích lại gần nhau giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội,
xoá bỏ những đối lập giữa hai chế độ, hai hệ thống thế giới để hình thânh một ((xă hội công nghiệp thống nhất)).
Thuyết ((xã hội cộng nghiệp)) của B. Aron, thuyết ((hội tụ)) của Rostow đang truyền bá những quan điểm phản
động trực tiếp chống lại chủ nghĩa Mac. Các nhà xã hội học ấy đã khai thác sự thống nhất giả tạo về chỉ số kinh
tế, xã hội, văn hóa, lối sống, thị hiếu công chúng v.v... để chứng minh sự đồng nhất về mọi mặt giữa chế độ xã
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, sự ((phi hệ tư tưởng)), sự xóa bỏ mọi khác biết ý thức hệ nhường chỗ cho
một ((xã hội tiêu thụ)) duy nhất.
Hai mươi năm qua, giới xã hội học tư sản phản động đã ra sức làm nổi bật vai trò của mình, lấp chỗ trống
cho sự khủng hoảng của triết học. Họ có tham vọng đem xã hội học thay thế cho triết học. Nhưng sự thật là họ
đã làm cho xã hội học ở các nước tư sản đi đến chỗ thoái hóa, trở thành công cụ thuần túy thực dụng chủ nghĩa
hoặc trở thành cái loa truyền bá các quan điểm chính trị phản động nhất của chủ nghĩa đế quốc.

4. xã hội học từ thực tiễn xã hội nước ta
Những nhiệm vụ to lớn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và những nhu cầu của cuộc đấu tranh tư
tưởng gay gắt hiện nay đòi hỏi xã hội học mác-xít phải chiếm lĩnh những địa hạt nghiên cứu thực tế và lý luận
hết sức phong phú. Đối với Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, xã hội học được đặt ở vị trí quan trọng. Nó là
khoa học có các phương pháp và kỹ thuật chuyên môn cho phép thu nhập thông tin xã hội, phát hiện tình hình
thực tế, gợi lên những giải pháp khác nhau cho các vấn đề xa hội cụ thể. Bởi vì ((chân lý luôn luôn là cụ thể)),
và xã hội học phải bắt rễ vào mỗi xã hội cụ thể, mỗi thời điểm lịch sử cụ thể để tiến hành những khảo sát thực tế
và khái quát lý luận nhằm đi tới những chân lý ấy.
Xã hội học nước ta xuất phát từ thực tiễn thời kỳ quá độ của hình thái kinh tế - xã hội đang từ nền sản xuất
nhỏ sang nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, từ nhiệm vụ chuyển biến một quốc gia chậm phát triển thành một
quốc gia phát triển về mọi mặt, nghị quyết đại hội lần thứ V của Đảng đòi hỏi ((chúng ta phải hiểu đúng và cụ
thể hoá đường lối chung và đường lối kinh tế, căn cứ vào đường lối để vạch ra chiều lược kinh tế - xã hội những
kế hoạch phát triển, những chủ trương chính sách làm cho cả nước cũng như cho từng ngành, từng lĩnh vực, sát
với nhưng điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước, những yêu cầu và khả năng của nhân dân ta trong từng chặng
đường)) ( 1 ).
Các quy luật cụ thể của sự quá độ kinh tế - xã hội và những qui luật về sự phát triển trong thời đại hiện nay
là những vấn đề đặt ở trung tâm các công cuộc nghiên cứu triết học, kinh tế học và xã hội học. Tính chất phức
hợp của những vấn đề ấy đòi hỏi bức thiết phải có những công trình nghiên cứu liên ngành. Đương nhiên, công
cuộc nghiên cứu liên ngành chỉ thật sự có ý nghĩa một khi từng ngành phát triển và sử dụng được cách tiếp cận
riêng để lý giải vấn đề từ những góc độ riêng.
Triết học từ lý thuyết mác-xít về hình thái kinh tế - xã hội và sự quá độ của các hình thái ấy đi vào nghiên
cứu mối quan hệ biện chứng giữa trình độ hiện nay của lực lượng sản xuất và nhu cầu đổi mới các quan hệ sản
xuất, giữa cơ sở và kiến trúc thượng tầng, giữa động lực khách quan và điều kiện chủ quan trong sự phát triển.
Triết học sẽ đóng vai trò quan trọng về phương pháp luận tổng quát cho các ngành khoa học khác. Nó phát triển
và làm rõ các vấn đề nhận thức luận, lôgich học và giá trị học đang tạo thành nội dung sầu sắc của các khái niệm
((quá độ)) và ((phát triển)) ở thời đại hiện nay. Đương nhiên, chỉ riêng cách tiếp cận triết học là không đủ để cụ
thể hóa các khái niệm ấy cho phù hợp với hiện thực sinh động của đời sống xã hội. Người ta phải chuyển những
khái niệm này vào các công cuộc nghiên cứu kinh tế học.
1

Văn kiện Đại hội Đảng là thứ V Nxb Sự thật, Hà Nội 1982 T. I trang 49.
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Kinh tế học phát hiện các qui luật kinh tế của thời kỳ quá độ, các chỉ số kinh tế của sự phát triển. Mối quan
hệ giữa các tiềm lực lâu dài và khả năng trước mắt về kinh tế - kỹ thật, giữa đầu tư và sản xuất, giữa tích luỹ và
tiêu dùng, giữa các khu vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ... là đối tượng của các công cuộc nghiên cứu
kinh tế chính trị và kinh tế cụ thể. Không có những công cuộc nghiên cứu kinh tế sâu sắc ấy thì không thể phát
hiện những chuyển biến cơ bản từ hạ tầng của xã hội, không thể định được chiến lược kinh tế phù hợp với thực
tiễn nước ta. Tuy nhiên, phát triển kinh tế, và phát triển xã hội là những mặt thống nhất với nhau. Đảng ta đòi
hỏi sự kết hợp chặt chẽ các ngành khoa học xã hội trong việc hoạch định chiến lược kinh tế - xã hội. Chỉ riêng
cách tiếp cận kinh tế là không đủ để lý giải ngay cả những vấn đề thuần túy kinh tế chứ chưa nói đến những vấn
đề phức hợp của quá trình xây dựng một chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới. Để
phê phán cách nhìn kinh tế hẹp hòi đối với các vấn đề phức tạp của xã hội, Plê- khanôp đã có lần nêu lên một
nhận xét tinh tế: ((làm sao mà trên cái bộ xương khô khốc của kinh tế lại có thể hình thành cái cơ thể tươi sống
của xã hội)). Trong chủ nghĩa xã hội, con người là chủ thể của sản xuât và sản xuất là vì con người. Nhân tố con
người cùng với các quan hệ muôn vẻ của nó, lối sống, nền văn hóa, tâm lý, tập quán và truyền thống của nó...,
là nhân tố thường xuyên làm thành hoặc sức mạnh hoặc sức ỳ của một nền sản xuất . Bởi thế, cách tiếp cận xã
hội học là hết sức cần thiết để bồ sung cho cách tiếp cận triết học và kinh tế học trong sự nhận thức xã hội như
một chỉnh thể.
Xã hội học xuất phát từ sự chuyển biến các quan hệ của con người. Hiểu rõ và điều chỉnh các quan hệ ấy
như thế nào là vấn đề chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Cơ cấu xã hội ở nước ta đang có những thay dổi quan trọng cả về cơ cấu giai cấp, cơ cấu dân cư, cơ cấu
nghề nghiệp vv ... Những thay đổi ở cấp độ vĩ mô đó không thể không được phản ánh vào chính sách giai cấp
chính sách dân số chính sách phát triển đô thị và nông thôn của chúng ta. Đồng thời, những thay đổi ở cấp độ vĩ
mô cũng đang ảnh hưởng hàng ngày đến các quan hệ con người trong các nhóm gia đình, các cộng đồng làng
xã, các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo vv... Không thể nói đến một chính sách cụ thể về các vấn đề đó nếu không
hiểu thực trạng những thay đổi hiện nay ra sao và chiều hướng của nó như thế nào.
Phải nhận rằng, tinh hình các thông tin xã hội của chúng ta hiện nay cả về chất lượng và số lượng đều rất
yếu kém. Nó thường thiếu sót và không ít sai lạc. Thống kê là công cụ để nhân thức, nhưng độ tin cậy của số
liệu thống kê chưa cao. Ngay cả những thống kê có hệ thống hơn cả cũng thường dừng ở trình độ mô tả, chưa
đạt đến trình độ phân tích. Thói quen thu thập thông tin để minh hoạ giản đơn cho một nhận định nào đó chưa
được thay thế bằng phương pháp khách quan, khoa học trong việc thu thập các thông tin ấy. Cách đi vào thực
tế, tìm hiểu thực tế thường theo lối trực quan, chưa sử dụng được những phương pháp điều tra khoa học. Ở một
số nơi, người tồ chức điều tra lại không hiểu phương pháp điều tra, kết quả thu được hết sức sai lạc và do đó
làm mất uy tín ngay từ đầu cuộc điều tra ấy. Có rất nhiều lỗ hổng quan trọng về tài liệu và dữ kiện thống kê trên
nhiều vấn đề. Rốt cuộc tác phong làm việc dựa trên sự hiểu biết ((phỏng chừng)) vẫn chưa bị đẩy lùi hẳn bằng
những quyết định dựa trên sự hiểu biết xác đáng. Đáng lẽ, nhiều vấn đề cần phải được nghiên cứu bằng các các
điều tra khoa học trên quy mô cần thiết nhưng bị trở ngại bởi những lý do không đáng kể.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V biểu thị quyết tâm lớn khắc phục nhanh chóng tình trạng ấy. Báo cáo về
Xây dựng Đảng tại Đại hội đã chỉ rõ: ((điều cốt yếu để đề ra quyết định chính xác là phải nắm chắc tình hình
thực tế, bảo đảm thông tin chính xác. Điều đó đòi hỏi không phải chỉ có sự sâu sát thực tế của cán bộ lãnh đạo
mà còn đòi hỏi phải hết sức coi trọng kiện toàn tồ chức đổi mới cách nghiên cứu và nắm tình hình của các cơ
quan tham mưu. Các cơ quan nghiên cứu phải tổng hợp tình hình xử lý thông tin để đề ra phương án dựa trên cơ
sở thông tin chính xác)) ( 2 )
Xã hội học ở nước ta mới được xây dựng những năm gần đây, song đã bắt đầu xúc tiến các công cuộc điều
tra nghiên cứu theo yêu cầu của Nhà nước hoặc hợp tác với các ngành công tác thực tiễn. Cuộc điều tra các khía
cạnh xã hội của vấn đề nhà ở đạng tiến hành trên quy mô đề tài quốc gia. Cuộc điều tra về hôn nhân và gia đình
đang tiến hành nhằm chuẩn bị cho luật hôn nhân và gia đình mới. Cuộc điều tra về lối sống và các hoạt động
2) Văn kiện đi hội Đảng lần thứ V Nxb Sự thật, Hà Nội 1982 Tập III trang 119
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thông tin đại chúng đang tiến hành ở một số thành phố và vùng nông thôn quan trọng. Trong các cuộc điều tra
ấy, chúng ta đã cố gắng quán triệt yêu cầu của thực tiễn cách mạng, tuân thủ nghiêm túc các thủ tục và phương
pháp khóa học. Nhờ vậy, những thông tin thu được có độ chính xác đáng tin cậy, làm rõ nhiều điểm trước đây
chúng ta mới có những hiểu biết phỏng chừng. Chúng ta kết hợp trong các cuộc điều tra ấy nhiệm vụ nghiên
cứu kinh nghiệm với nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, giữa yêu cầu ứng dụng trước mắt và yêu cầu phát hiện các
vấn đề có tầm chiến lược lâu dài. Với những cổ vũ mạnh mẽ của Đại hội Đảng lần thứ V, với sự hợp tác xã hội
chủ nghĩa của các ngành, chúng ta sẽ vượt qua một vài khó khăn trước mắt về nhân lực và tài chính để nhanh
chóng phát triển ngành khoa học mới mẻ này, vươn lên đáp ứng được yêu cầu to lớn của cách mạng.
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