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NHỮNG GIAI ĐOẠN VÀ XU HƯỚNG CƠ BẢN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN XÃ
HỘI HỌC MÁC - LÊNIN Ở CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Z.T.GOLENKOVA
Trước khi khoa học xã hội học phát triển, nó đã có những truyền thống phong phú, bắt
nguồn sâu xa trong lịch sử. Phôi thai của tri thức xã hội học đã được hình thành ngay từ thời xa
xưa. Hiển nhiên, lúc đầu tri thức xã hội học chưa được khu biệt thành những quan niệm độc
lập, mà gắn chặt với những quan điểm chính trị, xã họi, đạo đức khác nhau, còn về sau nó được
hệ thống hóa thành những quan niệm nhất định về đời sống xã hội, liên quan trực tiếp tới cuộc
đấu tranh vì tự ý thức dân tộc và giải phóng chính trị ở nhiều nước.
Đến cuối thế ký XIX - đầu thế kỷ XX, việc tăng cường thực tế sự phát triển xã hội đặt
ra một cách đặc biệt gay gắt vấn đề tính tất yếu phải nghiên cứu những quan hệ xã hội và nhân
tố quyết định xã hội. Chính các quá trình này đã đề ra yêu cầu phải có thái độ phê phán đối với
thực tại xã hội và tạo điều kiện nảy sinh một bộ môn xã hội mới mà tên gọi của nó đã được
A.comte dùng lần đầu vào năm 1839. Xã hội học đã cố gắng khám phá những nhân tố đóng vai
trò quyết định cơ bản trong sự phát triển xã hội, nêu lên những quy luật phát triển xã hội.
Chính vì thế mà trong các quan niệm và học thuyết triết học - xã hội và xã hội học, dưới hình
thức khác nhau, người ta đã đặt ra những vấn đề về nguyên nhân của sự phát triển kinh tế - xã
hội, của các biến đổi xã hội, về các động cơ hoạt động của con, về bản chất của các quy luật
và tính quy luật xã hội, về tương quan giữa tất yếu và ngẫu nhiên.
Người ta đã đề xuất những lý thuyết các nhân tố khác nhau của quyết định luận xã hội những lý thuyết sinh học, địa lý học, tâm lý học, lý thuyết “đa nhân tố”. Khi cách mạng công
nghiệp được khởi xướng, người ta bắt đầu xem xét kỹ thuật với tính cách là một nhân tố phát
triển xã hội. Vấn đề nhân tố quyết định xã hội được chế định bởi sự tăng cường những đối
kháng và mâu thuẫn xã hội, bởi quan hệ qua lại giữa các giai cấp và các nhóm xã hội, bởi sự
sụp đổ của chủ nghĩa tư bản, bởi chủ nghĩa quân phiệt, bởi tương quan giữa những cải cách và
cách mạng.... đã nổi lên đặc biệt gay gắt trong điều kiện con đường phát triển tư bản chủ nghĩa
trở nên ngày càng phức tạp và với tính cách phản ứng đối với sự phức tạp hóa ấy.
Để đặt xã hội học lên một cơ sở khoa học, cần phải có thiên tài của C.Mác, người đã xác
lập khái niệm về hình thái kinh tế - xã hội với tính cách là một tổng thể những quan hệ sản
xuất nhất định và đã chứng minh rằng sự phát triển những hình thái như vậy là một quá trình
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lịch sử - tự nhiên. Do đó, việc mở rộng quan niệm duy vật chủ nghĩa vào xã hội đã khởi đầu
cho lịch sử của xã hội học Mácxít.
Xét về căn nguyên cuarnos, xã hội học Mác - Leenin dựa vào những xu hướng phát triển
xã hội tiến bộ và cách mạng, những xu hướng đó đã được phản ánh về lý luận trong các tác
phẩm của C. Mác, F .Ăngghen, V.I.Lênin, các công trình của những người kế tục và học trò
của họ, trong hoạt động ký luận của các Đảng cộng sản và Công nhân và của toàn bộ phong
trào vô sản. Với tính cách là cơ sở khoa học của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công
nhân, chủ nghĩa Mác nói chung và xã hội học mácxít nói riêng đã là kết quả nhu cầu thiết yếu
sâu sắc của cuộc đấu tranh ấy, như là sự suy xét về lý luận cuộc đấu tranh ấy và đồng thời là
kim chỉ nam cho hành động. Ở đây cần nêu lên rằng ngay bản thân đơn đặt hàng xã hội về một
lý luận như vậy đã mang tính quốc tế xét về đặc tính của nó, bởi vì mặc dù ra đời trên cơ sở
những mâu thuẫn dân tộc giữa tư sản và vô sản, nhưng về mục tiêu và nhiệm vụ xã hội của
mình, về việc ý thức được sứ mệnh lịch sử của mình, phong trào vô sản đã là một hiện tượng
quốc tế rồi. Sự tồn tại những nhiệm vụ xuất phát chung ấy đã quyết định sự hình thành và phát
triển của xã hội học Mác - Lênin với tính cách là một quá trình thống nhất không thể quy được
về hoạt động của những tuyến khu vực riêng lẻ, lại càng không phải của các nhà khoa học
riêng lẻ, dù là của các nhà khoa học lỗi lạc. Do đó, lý luận xã hội học mácxít trong thế giới
hiện đại được phát triển không chỉ tách biệt trong khuôn khổ nước này hay nước kia hoặc
nhóm nước này hay nhóm nước kia, mà là kết quả tư duy tập thể và thành tựu sáng tạo của các
nhà khoa học Mácxít ở những nước khác nhau và trước hết ở những nước xã hội chủ nghĩa.
Đôi khi cũng có cả những khác biệt trong cách tiếp cận đối với vấn đề này hay vấn đề
kia, những nhận định không đơn nghĩa, những quan điểm đặc thù, bởi vì chủ nghĩa Mác được
phát triển trong một thế giới chia thành các nước, các giai cấp và dân tộc khác nhau. Nhiệm vụ
khái quát hóa kinh nghiệm phát triển của lý luận xã hội học Mácxít trên quy mô quốc tế đòi hỏi
phải sơ bộ tìm hiểu sâu sắc sự phát triển của lý luận đó ở các nước khác nhau. Trong Báo cáo
chính trị tại Đại hội lần thứ XXVII của Đảng Cộng sản Liên Xô có nêu rõ: “Thái độ trân
trọng, tôn trọng đối với kinh nghiệm của nhau, áp dụng kinh nghiệm của nhau trong thực tiễn
là nguồn dự trữ to lớn của thế giới xã họi chủ nghĩa” 1 .
Áp dụng một cách sáng tạo học thuyết biện chứng về tương quan giữa cái phổ biến, cái
đặc thù và cái đơn nhất vào những phong trào xã hội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, V.I.
Lênin đã làm sáng tỏ nội dung chính, những đặc điểm và quy luật quan trọng nhất của thời đại
chúng ta, mà chỉ có sự hiểu biết về chúng mới có thể là cơ sở để tính đến những đặc thù chi tiết
hơn của nước này hay nước kia” 2 .

1
2

Văn kiện Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô, M., Politizdat, 1986, tr 44, bản tiếng Nga.
. V.I. Leenin: Toàn tập, t 36, tr 142, bản tiếng Nga.
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Về mặt này, cả cấp độ tính khoa học cao của những nguyên tắc phương pháp luận do
chủ nghĩa Mác đề xướng cũng không kém phần điển hình. Những nguyên tắc ấy đã được vận
dụng thành công trong việc phân tích các hệ thống xã hội toàn cầu khác nhau, các biến dạng
dân tộc và khu vực của chúng, các giai đoạn phát triển riêng lẻ của chúng cũng như các quá
trình và hiện tượng xã hội lịch sử cụ thể đa dạng. Tính hiệu quả khoa học và giá trị gợi mở của
việc vận dụng những nguyên tắc xã hội học Mácxít trong nghiên cứu về những quá trình và
quy luật xã hội của sự phát triển xã hội đã được thực tiễn lịch sử chứng minh nhiều lần. Điều
này lý giải việc phổ biến chủ nghĩa Mác một cách hết sức nhanh chóng và rộng rãi, việc biến
chủ nghĩa Mác thành một học thuyết quốc tế thực sự.
Điều kiện chung thứ hai của sự hình thành và phát triển xã hội học Mác - Lênin ở từng
nước riêng lẻ là tồn tại những truyền thống tư tưởng xã hội cách mạng và tiến bộ gắn chặt với
cuộc đấu tranh dân chủ cách mạng và giải phóng dân tộc của quần chúng lao động. Trong
chừng mực xã hội học và tư tưởng chính trị xã hội luôn luôn gắn liền một cách trực tiếp nhất
với việc nghiên cứu về những vấn đề xã hội gay gắt và bức thiết nhất, các nhà tư tưởng và xã
hội học tiến bộ của các nước khác nhau, từng người cân nhắc với những điều kiện lịch sử cụ
thể của địa điểm và thời gian, đặt ra những vấn đề ấy, tìm những phương hướng và phương
pháp giải quyết chúng, tích cực nghiên cứu lý luận xã hội học, vận dụng sáng tạo thành tựu của
các nhà khoa chọ thuộc các nước khác nhau, kể cả những luận điểm và kết luận riêng lẻ của
chủ nghĩa Mác.
Trong những thời kỳ phát triển khác nhau của xã hội ở từng nước, mối liên hệ giữa xã hội
học với đời sống, với những vấn đề chính trị - xã hội của thời đại mang tính chất khác nhau.
Tất cả những cái đó dẫn tới hiện tượng được gọi là tính không đồng đều của sự phát triển hệ
vấn đề xã hội học. Và điều này lại quyết định sự phân kỳ lịch sử tư tưởng xã hội học, sự phân
kỳ ấy không lặp lại một cách trừu tượng những thời kỳ cơ bản của lịch sử nhân loại nói chung,
nó cụ thể và đặc trưng cho từng dân tộc riêng lẻ và không lặp lại một cách không điều kiện và
hoàn toàn trong lịch sử của các dân tộc khác. Thời kỳ trong lịch sử xã hội học phải tương quan
với những quy luật đặc trưng, với lôgic phát triển của bản thân xã hội học, nghĩa là của đối
tượng nghiên cứu.
Mỗi giai đoạn hình thành và phát triển lịch sử của xã hội học Mácxít ở các nước xã hội
chủ nghĩa đều có những đặc điểm tổng quát và đặc trưng. Chẳng hạn, ở tất cả các nước đều có
thể tách ra ba giai đoạn khác nhau về chất như sau, mặc dù chúng không giống nhau về khuôn
khổ trình tự thời gian và độ dài, tuy nhiên chúng vẫn là chung cho tất cả các nước.
Về trình tự thời gian, giai đoạn đầu trùng hợp với phần tư cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
(cho đến năm 1917, khi nổ ra cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại ở Nga),
Giai đoạn này gắn liền với sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu, biến chủ nghĩa tư bản
thành chủ nghĩa đế quốc, với sự hình thành tự ý thức dân tộc, với cuộc đấu tranh giải phóng
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của các dân tộc, với hoạt động của Quốc tế II. Trong thời kỳ này, bắt đầu hình thành xã hội
học mácxít.
Giai đoạn thứ hai được đặc trưng, một mặt, bởi việc tăng cường những khuynh hướng dân
chủ trong phát triển tư tưởng xã hội ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển khoa học xã hội học
và tạo điều kiện xây dựng nó với tính cách là một khoa học, bởi việc phức tạp hóa và tăng
cường đấu tranh lý luận tư tưởng, còn mặt khác, bởi những âm mưu của các giới tư sản cầm
quyền muốn trấn áp tất cả những gì tiến bộ và cách mạng. Về thời gian, thwofi kỳ này kéo dài
trong khoảng 1917-1941.
Giai đoạn thứ ba gắn liền với thời gian sau chiến tranh (từ 1945), với việc hình thành hệ
thống xã hội chủ nghĩa thế giới là xung lực hùng mạnh cho những chuyển biến sâu sắc trong
lịch sử thế giới, trong văn hóa vật chất và tinh thần của loài người, trong việc nghiên cứu
những vấn đề của xã hội học Mác - Lênin, khi xã hội học đó đã chiếm được vị trí vững chắc
trong số các khoa học xã hội khác.
Ta nhận định ngắn gọn về từng giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên gắn liền với khuôn khổ lịch sử trong đó diễn ra sự làm quen ít nhiều
rộng rãi với quan niệm của chủ nghĩa Mác, thành lập các nhóm mácxít đầu tiên và xuất hiện
những công trình nghiên cứu đầu tiên sử dụng phương pháp luận mácxít ở các nước châu Âu.
Đặc điểm đặc trưng cho sự phát triển của tư tưởng xã hội học vào nả sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ
XX là tính không đồng đều trong phát triển kinh tế - xã hội của các nước đã tạo ra những điều
kiện độc đáo để pha trộn các hình thức đấu tranh giai cấp khác nhau. Tính không giải quyết
được của những vấn đề dân chủ chung thường trở nên phức tạp bởi cuộc đấu tranh chống áp
bức dân tộc, và đồng thời diễn ra sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và của
cuộc đấu tranh chống tư sản của nó. Tư tưởng xã hội học tiến bộ, tuy cơ sở của nó chưa phải là
mácxít, nhưng thường vẫn tạo điều kiện hình thành những tiền đề khách quan cho sự ra đời của
khoa học xã hội học mácxít trên nền tảng dân tộc (hiện nay chúng ta cũng thường thấy những
quá trình tương tự ở các nước đang phát triển).
Các nhà tư tưởng tiến bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã đặt cơ sở cho việc phổ biến
những tư tưởng dân chủ cách mạng và giải phóng dân tộc ở nước mình, đã làm được nhiều việc
trên bình diện nghiên cứu xã hội học về tình huống xã hội cụ thể. Những tác phẩm của
A.I.Gersen, N.G. Chernyshevskij, F.Erdej, Z. Molnar, V.Bogishich, L.Kshiviskij, D.Gusti đáng
được chú ý không chỉ trên quan điểm nghiên cứu về một giai đoạn lịch sử trong sự phát triển
xã hội học của nước này hay nước kia, mà cả trên quan điểm phương pháp và kết quả nghiên
cứu.
Các nhà dân chủ xã hội cách mạng đã làm được nhiều việc để phổ biến và tuyên truyền
những tư tưởng mácxít. Những tác phẩm của C.Mác, F.Awngghen, V.I. Leenin đã tác động to
lớn đến sự phát triển tư tưởng xã hội ở các nước châu Âu.
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Nhiều khi những luận điểm riêng lẻ của chủ nghĩa Mác đã được các nhà tư tưởng dân
chủ cách mạng và thậm chí cả các nhà tư tưởng tư sản tự do sử dụng trong điều kiện đấu tranh
đòi cải cách dân chủ xã hội, họ nhìn thấy ở lý luận của chủ nghĩa Mác những cơ sở luận chứng
cho sự tất yếu của giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa và do đó cho khả năng sử dụng nó
trong cuộc đấu tranh chống những thiết chế chính trị - xã hội phong kiến hoặc chống di sản của
ách áp bức nước ngoài. Đến một lúc nào đấy, các nhà tư tưởng này, một mặt, cố gắng “không
nhận thấy” sự không tương hợp giữa bản thân lập trường giai cấp của mình với lập trường của
chủ nghĩa Mác, còn mặt khác lại hòng lợi dụng tính phổ biến ngày càng tăng của chủ nghĩa
Mác cho những mục tiêu chính trị vụ lợi hẹp hòi của mình, tước bỏ mất nội dung cách mạng
của chủ nghĩa Mác.
Điển hình rõ rệt cho điều này là “chủ nghĩa Mác - Áo” đã được phổ biến rộng rãi ở Châu
Âu và “chủ nghĩa Mác hợp pháp” ở Nga, bởi vì, trong điều kiện phân hóa giai cấp chưa kết
thúc và vẫn chưa hoàn toàn rõ nét của đầu thế kỷ XX, nhiều khi đã nảy sinh những trào lưu và
quan niệm chính trị tư tưởng mơ hồ, trong đó những luận điểm mácxít riêng lẻ bị pha trộn với
những quan điểm không tưởng chủ nghĩa và duy tâm chủ nghĩa.
Sự đan chéo nhau phức tạp giữa các mâu thuẫn giai cấp được phản ánh trong nwhxng
quan niệm xã hội học, trong những quan điểm chính trị - xã hội của các nhà tư tưởng thuộc
những giai cấp, nhóm và tầng lớp khác nhau, tạo ra sự đan chéo nhau phức tạp và sự hòa quyện
giữa các định hướng thế giới quan mà quá trình hình thành và phát triển của xã hội học mácxít
đã diễn ra thông qua việc vượt qua chúng. Việc làm quen với lý luận cảu chủ nghĩa Mác, việc
sử dụng những kết luận cảu chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh vì mục đích và lý tưởng dân
chủ chung đã tạo cơ sở cho sự tiếp nhận trọn vẹn chủ nghãi Mác sau này, cho việc sử dụng chủ
nghĩa Mác với tính cách là một kho tàng lý luận - tư tưởng trong giai đoạn đấu tranh giai cấp
mới.
Thế nhưng, trong quá trình củng cố lập trường của chủ nghĩa Mác và phong trào vô sản ở
nhiều nước châu Âu, thái độ đối với chủ nghĩa Mác của những đại diện tư sản và tiểu tư sản đã
tiến thẳng tới chỗ đối đầu trực tiếp và tới cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt chống chủ nghĩa
Mác. Khuynh hướng này đã trở nên đặc biệt gay gắt sau khi thành lập Đảng cộng sản ở phần
lớn các nước châu Âu, nhất là sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.
Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội cũng đòi hỏi phải phát triển các
khoa học, trước hết là các khoa học xã hội, mà nhờ chúng sẽ có thể nhận thức được sâu sắc hơn
những quá trình xã hội diễn ra ở các nước. Trong các khoa học xã hội phát triển mạnh mẽ,
người ta sử dụng ngày càng rộng rãi hơn những phương pháp khoa học mà, xét về tính chất,
nhiều phương pháp trong đó ngày càng tiến gần hơn tới những phương pháp xã hội học.
Giai đoạn thứ hai, mới hẳn về chất trong sự phát triển xã hội học mácxít gắn chặt với
phong trào cộng sản, với hoạt động cảu các Đảng Cộng sản và Công nhân các nước, cũng như
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với hoạt động cảu Quốc tế Cộng sản thứ Ba. Đây là giai đoạn phát triển sáng tạo những luận
điểm xã hội học mácxít của V.I.Lênin trong thời đại chủ nghĩa đế quốc, thời đại cách mạng xã
hội chủ nghĩa và giải phóng dân tộc, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Đảng cộng sản được thành lập ở hầu hết các nước châu Âu dưới ảnh hưởng trực tiếp của các
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại ở Nga và của những tư tưởng V.I. Lênin, các Đảng
Cộng sản trở thành lực lượng chính trị chủ yếu trong cuộc đấu tranh chống các thế lực phản
động.
Xã hội học Mác - Lênin trong thời kỳ này được các nhà lý luận Mácxít sử dụng tích cực
và rộng rãi nhằm mục đích phân tích khoa học về những vấn đề then chốt của xã hội - những
vấn đề giai cấp, dân tộc, ruộng đất. Họ vươn tới luận chứng khoa học cho sự tất yếu của cách
mạng xã hội chủ nghĩa, làm sáng tỏ những quy luật phát triển xã hội và đặc điểm đặc trưng cho
sự khúc xạ những quy luật ấy ở từng nước, vai trò của nhân tố chủ quan trong cách mạng.
Nhiều người sáng lập ra các Đảng cộng sản các nước: D.Blagoev, G.Dimtrov, B.Kuna,
W.Liebknecht, F.Mehring, R.Luxemburg, B.Smeral, K.Goiwold, Hồ Chí Minh... đã hết sức tạo
điều kiện để xác lập xã hội học mácxít. Chính vào thời kỳ này diễn ra sự hình thành những cán
bộ xã hội học mácxít trước hết từ đội ngũ các Đảng cộng sản. Từ thời kỳ này, sự phát triển xã
hội học mácxít ở tất cả các nước gắn liền với cuộc đấu tranh của phong trào công nhân cách
mạng, với toàn bộ hoạt động của các Đảng Cộng sản nhằm phổ biến hệ tư tưởng cộng sản chủ
nghĩa trong nhân dân lao động. Trong một thời gian dài, xã hội học mácxít thấm nhuần tinh
thần phê phán xã hội và những khát vọng khai sáng, nên không được phép đưa vào các trường
đại học và buộc lòng phải có những hình thức thể hiện phi học viện. Sự phát triển của nó chủ
yếu gắn liền với chính luận cách mạng và các nhóm cách mạng.
Trong một chừng mực đáng kể, cuộc đấu tranh giữa các xu hướng macxit và tư sản quyết định
bộ mặt tư tưởng của thời kỳ này. Mọi nỗ lực của hệ tư tưởng tư sản đã đều nhằm chống “bóng ma chủ
nghĩa cộng sản ”. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi ở Nga, đấu tranh cách mạng ở Hunggari,
Đức, Áo cũng như phong trào cách mạng ngày càng phát triển ở các nước khác, đội ngũ các đảng cộng
sản lớn mạnh nhanh chóng, việc tăng cường uy tín và ảnh hưởng của các đảng cộng sản đã gây nỗi lo
ngại nghiêm trọng cho giai cấp tư sản quốc tế, chúng định dùng hàng loạt sắc lệnh hòng đặt các Đảng
cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, đẩy các đảng cộng sản vào hoạt động bí mật.
Cuộc hủng hoảng kinh tế 1930 - 1934 trên thế giới đã tăng cường và khoét sâu tất cả những hiện
tượng tiêu cực đặc trưng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước. Sự đan chéo nhau giữa những
mâu thuẫn xã hội và dân tộc gay gắt nhất đã đặt dấu ấn của nó lên toàn bộ tình hình chính trị - xã hội
của các nước châu âu, đẩy mạnh quá trình tả khuynh hóa quần chúng.
Chủ nghĩa mác đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến một số tri thức đông đảo bất bình với tổ chức xã hội.
Trong quá trình đấu tranh chính trị thêm gay gắt và phong trào công nhân phát triển, số này ngày càng
ngả về phía phong trào công nhân, và sau đó đã tham gia cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 1941 –
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1945. Trong nghiêm cứu của mình, một số cá nhân riêng lẻ trong xã hội học tư sản tiến bộ đã tích
cực sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa mác, vì họ nhìn thấy ở đó một quan niệm khoa học có
hiệu quả nhất, việc họ chuyển sang chủ nghĩa mác vào thời kỳ này có một phần không nhỏ là do sự đối
lập với chủ nghĩa phát xít.
Ách áp bức dân tộc và xã hội, việc xua đuổi tất cả những gì tiến bộ, sự lớn mạnh của phong trào
dân chủ chung và giải phóng dân tộc, việc tăng cường đấu tranh của quần chúng nhân dân châu âu đòi
quyền lợi kinh tế, xã hội và chính trị của mình, nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và tấm gương sáng về
sự phát triển của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới là Liên Xô – đó là bức nền chính trị xã hội của sự phát triển xã hội học mácxít trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
Trong những điều kiện lịch sử - cụ thể và khung cảnh thời gian khác, vẫn có thể tách ra những
giai đoạn tương tự như thế trong sự phát triển khoa học xã hội học mácxít ở Việt Nam, Mông Cổ,
Cuba.
Giai đoạn thứ ba trong sự phát triển của xã hội học mác xít liên quan trực tiếp tới thắng lợi của
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nhiều nước, đầu tiên ở châu âu rồi sau ở châu á và cuba, tới tiến trình cải
tạo xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, tới những nhiệm vụ xã hội, chính trị tư tưởng
mà nhân dân lao động các nước xã hội chủ nghĩa đã và đang thực hiện.
Ở từng nước xã hội chủ nghĩa, khoa học xã hội được quy định bởi những quy trình và hiện tượng
đặc trưng cho giai đoạn phát triển lịch sử - cụ thể của xã hội xã hội chủ nghĩa : nó được hình thành
dưới ảnh hưởng của xã hội học mác xít, của cấp độ mà nó đạt được ở các nước xã hội chủ nghĩa khác,
của khoa học xã hội học nói chung. Bởi vì xa hội học với tính cách là khoa học có lôgic phát triển bên
trong đọc lập của nó, có những quy luật đặc trưng riêng không phản ánh quá trình xã hội một cách máy
móc
Do vậy, những nhân tố cơ bản quyết định sự phát triển của xã hội mácxít ở nước này hay nước
kia là những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cấp bách của từng nước trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, trình độ phát triển của khoa học nói chung cũng như di sản văn hóa và trước hết là di sản xã hội
học, là truyền thống, những yếu tố này vốn là khác nhau và có thể hoặc đẩy mạnh, hoặc kìm hãm sự
phát triển xã hội học trong thời kỳ sau chiến tranh.
Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và trong thời kỳ xây dựng cơ sở
của chủ nghĩa xã hội, đã diễn ra sự củng cố và tăng cường vị trí của xã hội học mác – Lênin – hình
thành bộ máy phương pháp luận, phạm trù và phương pháp của xã hội học Mác – Lênin. Tiềm năng
cán bộ được tăng lên một cách đáng kể, cấu trúc và cơ sở thiết chế được hình thành từng bước, xã hội
học trở thành một bộ môn mang tính chất hàn lâm và đại học.
Tuy nhiên, sự phát triển của môn khoa học xã hội học ở các nước xã hội chử nghĩa trong thời kỳ
sau chiến tranh diễn ra một cách mâu thuẫn, kèm theo những cao trào và thoái trào nhất định.
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Trong những năm đầu sau chiến tranh, người ta chú ý chủ yếu tới việc giải phóng tư tưởng lý
luận ra khỏi ảnh hưởng tư sản, việc nghiên cứu di sản tiến bộ, thống nhất tư tưởng lý luận mácxít với
thực tiễn cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Vào thời gian này, người ta đã tiến hành cải tổ chương trình giảng dạy khoa học xã hội trên cơ sở
phương pháp luận Mác – Lênin, triển khai tích cực các hoạt động dịch thuật và tìm hiểu những tác
phẩm cơ bản của C.Mác, F. Ăngghen, V.I.Lênin. Công chúng các nước xã hội chủ nghĩa trong những
năm đầu sau chiến tranh đã chăm chú theo dõi hoạt động của các nhà khoa học xã hội Xô – Viết, nhiều
công trình của họ đã được dịch ra những ngôn ngữ nước ngoài. Kết quả hoạt động quan trọng của các
nhà mácxít trong giai đoạn phát triển ban đầu sau chiến tranh của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu
là hoàn toàn đập tan hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát xít, vượt qua ảnh hưởng của các trường phái và
trào lưu tư sản duy tâm chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa.
Xã hội học trong thập niên đầu tiên vẫn chưa được xây dựng thành một bộ môn độc lập. ở tất cả
các nước, nó được phát triển chủ yếu trong khuôn khổ triết học, đúng hơn là trong khuôn khổ chủ
nghĩa duy vật lịch sử (trường hợp ngoại lệ là ở Ba Lan, tại đó, ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai
đã thành lập các tổ bộ môn xã hội học và đã tiến hành đào tạo sinh viên về xã hội học). Người ta quan
tâm chủ yếu tới việc nghiêm cứu những vấn đề xã hội vĩ mô, những hiện tượng xã hội khác nhau trên
bình diện lịch sử, còn bộ máy phạm trù và phương pháp luận của xã hội học thì ít được chú trọng hơn.
Những sự kiện, kinh nghiệm dùng làm cơ sở, để xây dựng khái quát hóa và kết luận, được rút ra từ
những quan sát, tư liệu lưu trữ, điều tra, báo cáo, chứ không phải là kết quả nghiên cứu.
Để xác định đậc trưng phát triển của tư tưởng xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ
này, cần lưu ý rằng việc phê phán triết học và xã hội học tư sản nhiều khi được quy về việc đối chiếu
kết luận của các nhà triết học và xã hội học tư sản với những luận điểm mácxít tổng quát. Di sản xã hội
học của C.Mác, F.Ăngghen và V.I. Lênin, đặc biệt là lý luận của phép biện chứng, không được lĩnh hội
quán triệt trong toàn bộ chiều sâu của chúng. Trong thời gian này, người ta chú ý chủ yếu tới những
vấn đề gắn liền với việc phân tích những quy luật tổng quát và những đặc thù đặc trưng của các cuộc
cách mạng xã hội chủ nghĩa, vai trò của đảng và Nhà nước trong xã hội xã hội chủ nghĩa, những động
lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa, những quy luật phát triển đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ,
những biến đổi của ý thức xã hội, những quy luật của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa
xã hội, vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử,vv…
Trong thời gian này, đặc điểm đặc trưng của xã hội học chưa được xác định một cách tương đối
rõ, điều đó dẫn tới hậu quả là hệ thống phạm trù của nó chưa được nghiên cứu đầy đủ. Trong số những
phức tạp của sự phát triển xã hội học, cũng cần kể đến việc xã hội học ở các nước xã hội chủ nghĩa vào
cuối những năm 40 – đầu những năm 50 bị một số nhà đại diện cho khoa học xã hội xem như là một
khoa học xã hội xem như là một khoa học tư sản và bởi vậy đã bị họ bác bỏ.
Trong quá trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở từng nước xã hội chủ nghĩa, khoa học xã hội
học bước vào giai đoạn phát triển mới về chất của nó. Trước hết, nó được đặc trưng bởi việc chú trọng
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sâu hơn việc nghiên cứu làm sáng tỏ mối liên hệ qua lại và mối lệ thuộc qua lại giữa những nhân tố
kinh tế với nhân tố xã hội trong sự phát triển xã hội. sở dĩ phải chú trọng như vậy chính là do các
nhiệm vụ đặt ra trước các nước xã hội chủ nghĩa để chuyển từ những hình thức quản lý kinh tế theo bề
rộng sang những hình thức quản lý kinh tế theo bề sâu, và về kết hợp ưu việt của hệ thống kinh tế - xã
hội xã hội chủ nghĩa với những thành tựu cách mạng khoa học – kỹ thuật, với vấn đề thực hiện mục
tiêu chuyên chính vô sản cụ thể hơn và rõ rệt hơn về lịch sử.
Tại các nước xã hội chủ nghĩa, sự phát triển khoa học xã hội học mang một số đặc trưng là: vừa
có những đặc điểm và xu hướng chung quy định bởi sự thống nhất về quan điểm lý luận, đó là chủ
nghĩa Mác – Lênin đã trở thành quan điểm lý luận thống trị ở các nước này, bởi tính tương đồng của
sự phát triển kinh tế - xã hội, với đặc thù dân tộc.
Cái chung là các nhà xã hội học các nước xã hội chủ nghĩa nghiên cứu những quy luật xây dựng
chủ nghĩa xã hội, những vấn đề cơ bản của khoa học xã hội học mácxít, điều này biểu hiện trong hệ
vấn đề nghiên cứu chung hoặc giống nhau: lý luận phát triển xã hội, những vấn đề cấp bách về sự tiến
hóa cơ cấu xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa, kế hoạch hóa, dự báo, quản lý xã hội, lối sống xã hội
chủ nghĩa, v,v…về nghiên cứu những vấn đề tiến bộ khoa học - kỹ thuật, người ta chú trọng nhiều đến
việc nghiên cứu mối liên hệ giữa tiến bộ xã hội. cái chung của những nhiệm vụ đặt ra trước xã hội học
Mác – Lênin cũng biểu hiện cả ở mối liên hệ chặt chẽ với thực tiễn xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa
của từng nước.
Cái đặc thù và cái đơn nhất là ở chỗ nghiên cứu xã hội học cũng cho thấy đặc điểm biểu hiện
của những quy luật chung về phát triển xã hội ở các nước khác nhau, đặc thù trong việc vận dụng
những nguyên tắc của xã hội học Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể.
Những vấn đề phát triển xã hội học với tính cách là một khoa học xã hội và những đặc điểm về
đối tượng và phương pháp của nó đã được đặt vào chương trình nghị sự gần
Như đồng thời trước các nhà xã hội học ở các nước xã hội chủ nghĩa Châu Âu.Chúng đã được
khơi dậy bởi lôgic phát triển của phương pháp luận nhận thức khoa học, cũng như bởi tính phức tạp
của những quá trình diễn ra trong đời sống xã hội và cơ cấu giai cấp – xa hội của xã hội mà không phải
lúc nào cũng có thể giải quyết một cách thích ứng nếu không phát triển tiến bộ máy phạm trù và
phương pháp luận thích hợp. chính trong thời kỳ này, khi diễn ra việc hợp thức hóa xã hội học thành
một hoa học độc lập, đã nổ ra tranh luận sôi nổi về đối tượng và cấu trúc của khoa học xã hội học.
những vấn đề này được bàn bạc tích cực nhất vào những năm 60. Lúc đầu, chính vấn đề tương quan
giữa xã hội với chủ nghĩa duy vật lịch sử đã gây ra tranh luận (và điều này liên quan tới việc xác định
đối tượng của xã hội học).
Cần lưu ý rằng ở các nước khác nhau, những vấn đề ấy được giải quyết khác nhau. Chẳng hạn,
cụ thể như ở Bungari đã chủ yếu phổ biến một quan điểm (T.Pavlov, Zh. Oshavkov, S.Mikhajlov,
v.v…) cho rằng chủ nghĩa duy vật lịch sử là khoa học triết học, còn xã hội là khoa học không triết học,
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nghĩa là chủ nghĩa duy vật lịch sử được đồng nhất với phép biện chứng của xã hội, còn xã hội học là
“một khoa học riêng biệt về xã hội”(3)
Ở Cộng hòa dân chủ Đức, phổ biến nhất là quan điểm cho rằng chủ nghĩa duy vật lịch sử là lý
luận xã hội học tổng quát của chủ nghĩa Mác – Lênin, còn những quy luật, quan niệm, phạm trù của
chủ nghĩa duy vật lịch sử tạo nên một bộ phận hợp thành của xã hội học Mác – Lênin. Lý luận xã hội
học tổng quát có thể thực hiện chức năng của mình chỉ với tính cách là lý luận triết học về xã hội (4).
Các nhà xã hội học Hunggari đặt vấn đề tách ra xã hội học tổng quát ngang hàng với chủ nghĩa
duy vật lịch sử, nhưng không xác định rõ đối tượng của nó (5).
Các nhà xã hội học Balan xếp một phần của chủ nghĩa duy vật lịch sử (bản thể luận xã hội duy
vật chủ nghĩa ) vào triết học, còn lý luận về xã hội được xếp vào xã hội học(6).
Ở Nam Tư, quan điểm của các nhà xã hội học rất khác nhau: một số cho rằng chủ nghĩa duy vật
lịch sử là phương pháp của tất cả các khoa học xã hội, kể cả của xã hội học(7). Một số khác dứt khoát
phủ nhận bất cứ mối liên hệ nào giữa chúng, họ cho rằng có khoa học xã hội học, còn chủ nghĩa duy
vật lịch sử với bộ máy khái niệm của nó rõ ràng đã “lỗi thời” và “không phù hợp với nhũng điều kiện
đương đại của tình hình xã hội”(8).
Ở Liên Xô, trong tiến trình tranh luận, các nhà khoa học xã hội cũng phát biểu những quan niệm
khác nhau về đối tượng và cơ cấu của khoa học xã hội học mácxít. Về tương quan giữa nó với chủ
nghĩa duy vật lịch sử. trong suốt nhiều năm, cách tiếp cận về những cấp độ trí thức xã hội học khác
nhau là cách tiếp cận được tất cả thừa nhận: lý luận xã hội học tổng quát (chủ nghĩa duy vật lich sử
đóng vai trò này); các lý luận xã hội học chuyên biệt, các bộ môn xã hội học riêng biệt; và nghiên cứu
xã hội học – cụ thể thực nghiệm(9). Trong những năm gần đây, quan điểm trên đã bị một số ý kiến
hoài nghi(10).
Sau đó, người ta bàn tới những vấn đề về nhiệm vụ cơ bản của khoa học xã hội học trong xã hội
xã hội chủ nghĩa và vai trò của nó, tác động qua lại giữa lý luận và kinh nghiệm trong nghiêm cứu xã
hội học, về tương quan giữa lý luận tổng quan và các bộ môn xã hội học riêng biệt, vị trí của nhà xã
hội học trong xã hội, ở nhiều nước người ta bàn tới vấn đề tương quan giữa xã hội học và quan hệ tư
tưởng.
Một giai đoạn nhỏ, mới trong sự phát triển xã hội học ở các nước xã hội chủ nghĩa trùng hợp về
thời gian với những năm 60 được đặc trưng bởi sự phát triển mạnh mẽ nghiên cứu xã hội học thực
nghiệm, bởi mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa nghiêm cứu xã hội học thực nghiệm với những sự kiện
chính trị - xã hội cơ bản ở các nước, đặc biệt vào giữa những thập niên 60 – 70.
Trong thời gian này, hầu như ở tất cả các nước đều thành lập những Hội xã hội học, Viện xã hội
học trong khuôn khổ Viện Hàn lâm khoa học và những đơn vị xã hội học khác(tổ bộ môn, phòng thí
nghiệm, tiểu ban), Xuất bản những tạp trí và sách xã hội học, triển khai hoạt động quốc tế. Trọng tâm
chú ý là những vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội của các nước và bản thân khoa học xã hội học.
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Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học xã hội học vào thời kỳ này không phải lúc nào, mặt nào
cũng đều diễn ra một cách bằng phẳng và dễ dàng. Việc đột ngột mở rộng quy mô nghiêm cứu thực
nghiệm xã hội học không phải bao giờ cũng kèm theo nghiên cứu lý luận tương đối sâu sắc, điều này
cũng do số cán bộ xã hội học trong nhiều trường hợp được tăng lên khá nhiều nhưng không được đào
tạo chuyên môn đầy đủ.
Ở đây, nhiều khi sự cuốn hút vào các công trình nghiên cứu thực nghiệm đã làm cho việc nghiên
cứu xã hội học vốn bao gồm một phạm vi đề tài rất rộng lớn nay bị thu hẹp lại đến mức chỉ còn một
nội dung là nghiên cứu dư luận xã hội, vì thế đã gây thiệt hại đến mức chỉ còn một nội dung là nghiên
cứu dư luận xã hội, vì thế đã gây thiệt hại cho việc khảo sát toàn diện các quá trình khách quan, và
cũng do đó mà hết thảy mọi phương pháp đa dạng của xã hội học bị quy về phương pháp ankét
(anketa), một tình trạng độc đáo có thể mệnh danh là “bệnh ankét hóa ” (“anketomanija”). Tất cả
những điều đó không thể ảnh hưởng đến cấp độ của các công trình nghiên cứu được tiến hành, mức độ
trưởng thành về phương pháp luận điểm riêng lẻ từ phương pháp luận xã hội học tư sản, những kết
luận sai lầm từ thông tin xã hội học nhận được.
Điều đó ở nhiều nước đã dẫn tới hạ thấp lập trường giai cấp và tính đảng trong khoa học xã hội
học, còn trên bình điện thực tiễn và tư tưởng đã dẫn tới lý giải kết quả nghiên cứu xã hội học trên quan
điểm xét lại hữu khuynh. Đã có những trường hợp như vậy ở hunggari, Tiệp khắc, Ba Lan, Nam Tư.
Dưới ngọn cờ đấu tranh đòi tách xã hội học ra khỏi chủ nghĩa duy vật lịch sử trong suốt nhiều
năm, trong hàng loạt công trình xã hội học thời kỳ này, bộ máy khái niệm để phân tích khoa học
mácxít về những quá trình lịch sử - xã hội và quy luật phát triển xã hội đã bị đẩy lùi và đánh tráo bằng
bộ máy khái niệm tâm lý học – chức năng. Ngày càng nhiều ý kiến khẳng định dường như bộ máy khái
niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử “ đã lỗi thời” và không thể phù hợp với hệ vấn đề phát triển xã hội
đương đại trong thế kỷ tiến bộ cách mạng khoa học – kỹ thuật nữa. trong nghiên cứu cơ cấu giai cấp –
xã hội của xã hội chủ nghĩa vào những năm 60 – 70, ở nhiều nước(hunggari, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam
Tư) đã thấy rõ ảnh hưởng của những quan niệm phân tầng xã hội, cua chủ nghĩa thực chứng.
Quá trình ý thức được tính hạn chế của nghiên cứu thực nghiệm tách rời khỏi cơ sở lý luận khoa
học diễn ra không bằng phẳng. Một số người đã hiểu đấu tranh chống “bệnh ankét hóa” như là đấu
tranh chống các phương pháp định lượng, chống hình thức hóa và thậm chí chống cả xã hội học nói
chung.
Chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại đã gây tác tại to lớn cho sự phát triển của xã hội học
Mác – Lênin. Chủ nghĩa giáo điều biểu hiện ở chỗ tách rời khỏi những vấn đề thực tại của thực tiễn xã
hội, ở chủ nghĩa công thức, chủ nghĩa kinh viện.
Thái độ giao động của các phần tử tiểu tư sản trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội và
những khó khăn của nó, ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, việc một bộ phận các nhà xã hội học không
hiểu được những nguyên tắc của chủ ngĩa Mác, những tàn dư dân tộc chủ nghĩa đã tạo điều kiện phổ
biến chủ nghĩa xét lại trong những năm 60. Điều này được phản ánh trong các khẩu hiệu đưa ra lúc bấy
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giờ kiểu “phi tư tưởng hóa xã hội học trong xã hội xã hội chủ nghĩa ”, “phê phán toàn bộ những gì
tồn tại”, trong việc xây dựng thuyết “ nhân đạo hóa ” cho xã hội học mácxít.
Những nghị quyết, những biện pháp tổ chức thực hiện do ủy ban Trung ương Đảng công nhân xã
hội chủ nghĩa Hunggari, ủy ban trung ương đảng cộng sản Tiệp khắc, Đảng công nhân thống nhất Ba
Lan, Liên đoàn những người cộng sản Nam tư tiến hành đã đóng vai trò to lớn trong việc vượt qua
những xu hướng ấy, đã định hướng các nhà xã hội học gắn chặt hơn nghiên cứu xã hội học với thực
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, với phương pháp luận Mác – Lênin, với việc tuân thủ nghiêm ngặt
nguyên tắc tính đảng trong các công trình nghiên cứu.
Sự chú ý thường xuyên và sâu sát của các Đảng Cộng sản và Công nhân ở các nước xã hội chủ
nghĩa tới khoa học xã hội học đã ảnh hưởng một cách có hiệu quả đến quá trình phát triển của nó.
Trong giai đoạn hiện nay, xã hội học trở thành một công cụ quan trọng trong việc soạn thảo và
thi hành chính sách xã hội của các Đảng, trong việc chuẩn bị một cách khoa học những kế hoạch phát
triển xã hội của các tập thể lao động riêng lẻ cũng như lập những kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm và dài hạn của các nước xã hội chủ nghĩa.
Vấn đề cái phổ biến và cái đặc thù trong sự phát triển của xã hội học Mác – Lênin nổi bật rõ nhất
qua ví dụ phân tích các hướng đề tài nghiên cứu xã hội học.
Những quy luật chung ấy gắn liền trước hết với những nhiệm vụ cải tổ các quan hệ sản xuất xã
hội trên cơ sở hình thức mới về nguyên tắc của những hình thức sở hữu xã hội và hợp tác – nông trang
tập thể. Hệ đề tài này được các nhà xã hội học tất cả các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện trong khuôn
khổ nghiên cứu những vấn đề về lao động và các tập thể lao động, về sự tham gia của người lao động
trong quản lý và kế hoạch hóa sự phát triển kinh tế và xã hội của các xí nghiẹp, từng bước xóa bỏ
những khác biệt giữa lao động và các tập thể lao động, về sự tham gia của người lao động trí óc và lao
động chân tay. Một xu hướng không kém phần tổng quát trong khuôn khổ nghiên cứu những quy luật
xã hội của sự hình thành và phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa là vấn đề hoàn thiện cơ cấu giai cấp – xã
hội của xã hội, từng bước thủ tiêu những khác biệt giai cấp – xã hội và những vấn đề chuyển dịch xã
hội, cấu trúc bên trong giai cấp gắn liền với vấn đề đó, những vấn đề liên quan tới tác động của cách
mạng khoa học – kỹ thuật đối với nó.
Những vấn đề chung cho các nhà xã hội học các nước xã hội chủ nghĩa là những vấn đề thủ tiêu
sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn, những vấn đề đô thị hóa và những vấn đề gắn liền với đô thị hóa
là sinh thái các khu dân cư, chất lượng nhà ở, phát triển kết cấu hạ tầng xã hội.
Những vấn đề sinh hoạt, sử dụng thời gian không làm việc và thời gian rỗi, những vấn đề gia
đình, làm việc chuyên nghiệp của phụ nữ và ảnh hưởng của nó đến biến dạng gia đình đã trở thành một
xu hướng nghiên cứu xã hội học bức thiết ở các nước xã hội chủ nghĩa.
Trong hệ đề tài nghiên cứu có trình bày rộng rãi những vấn đề xã hội về truyền thống đại chúng,
dư luận xa hội, những vấn đề giáo dục chính trị - tư tưởng và đạo đức, xã hội hóa nhân cách, những
vấn đề thanh niên. Kế hoạch hóa xã hội và quản lý các quá trình xã hội là vấn đề liên kết, đóng vai trò
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gắn liền những nghiên cứu xã hội học khác nhau với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trên bình
diện này, nghiên cứu xã hội học thực tiễn một trong những chức năng cơ bản của xã hội học Mác –
Lênin là không chỉ lý giải mà còn cải tạo thế giới nữa.
Như vậy, khoa học xã hội học đang trở thành một nhân tố quan trọng để soạn thảo và thực hiện
những chương trình xã hội trong thực tiễn: Do đó, phải có những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng
nghiên cứu xã hội học, đối với việc nâng cao trách nhiệm của bản thân khoa học về soạn thảo và chuẩn
bị những quyết định quản lý trong lĩnh vực thực tiễn xã hội, cho nên ngày nay phải tiến hành đặc biệt
cấp bách những vấn đề phát triển bên trong của bản thân khoa học, việc hoàn thiện khả năng của khoa
học để đưa ra những kiến nghị sâu sắc nhằm quản lý xã hội và thực tiễn.
Tất cả những điều kiện đó thúc đẩy công tác trong lĩnh vực soạn thảo và hoàn thiện bộ máy
phương pháp luận và phương pháp của khoa học nhằm mục đích nâng cao tiềm năng nhận thức của
khoa học, cho phép nó nghiên cứu thực tiễn xã hội một cách sâu sắc và toàn diện hơn.
Sự tồn tại của một đường lối phát triển chung của xã hội học Mác – Lênin cũng như sự tồn tại
những nhiệm vụ và vấn đề chung được giải quyết nhờ xã hội học Mác – Lênin ở các nước xã hội chủ
nghĩa, không ngoại trừ sự tồn tại những nét đặc điểm đặc trưng trong sự phát triển của xã hội học Mác
– Lênin ở từng nước. những nét đặc điểm ấy nảy sinh và biểu hiện ngay trong giai đoạn xuất hiện và
phát triển ban đầu của xã hội học Mác – Lênin trên cơ sở các nền văn hóa dân tộc và truyền thống dân
tộc khác nhau, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và chính trị khác nhau, những khác biệt về tính chất
biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp và những biến đổi trong cơ cấu xã hội. Phát sinh trong lịch sử
trên cơ sở dân tộc nhất định, những nét đặc thù ấy trong một giai đoạn nhất định vẫn tiếp tục tác động
cả trong khuôn khổ xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, và hiển nhiên, khoa học xã hội học không thể bỏ
qua chúng. cụ thể, những nét đặc thù ấy gắn liền với trình độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau, mà
do đó gắn liền cả với những đặc thù cơ cấu giai câp – xã hội, với những khác biệt nhất định trong sự
phát triển văn hóa,trình độ học vấn và tính tích cực chính trị của quần chúng. Những vấn đề nội bộ dân
tộc, tính không đồng đều của sự phát triển kinh tế và xã hội giữa các khu vực khác nhau đều được xếp
vào những nét đặc điểm đặc trưng như vậy.
Chẳng hạn, đặc điểm của quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Mông Cổ bỏ qua
con đường phát triển tư bản chủ nghĩa, hoặc những vấn đề liên quan tới việc thủ tiêu những hậu quả
chia cắt đất nước một cách nhân tạo thành hai miền Bắc và Nam ở Việt Nam do bọn thực dân gây ra,
hay sự phát triển không cân đối và què quặt của nền kinh tế Cuba do lệ thuộc vào các tập đoàn độc
quyền Mỹ trước khi Cách mạng Cuba thắng lợi năm 1959, đều là những nét đặc thù trên đây.
Hiển nhiên, tính quyết định của những điều kiện kinh tế - xã hội đối với khoa học xã hội học ở
từng nước và từng dân tộc không loai trừ sự tồn tại đặc thù trong lôgich phát triển bên trong của khoa
học xã hội học, với tính cách là một lĩnh vực tri thức khoa học độc lập.
Ở đây, chúng ta đề cập tới cả một tổ hợp vấn đề: mức độ soạn thảo bộ máy quan niệm và khái
niệm, mối liên hệ giữa nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực nghiệm, số lượng cán bộ có trình độ
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chuyên môn và sự tồn tại hệ thống mạng lưới đào tạo cán bộ chuyên môn, mức độ phát triển mạng
lưới các cơ quan khoa học và cơ sở vật chất của chúng, không khí chung về quan hệ đối với khoa học
từ phía các tổ chức Nhà nước, Đảng và xã hội, mức độ tham gia của khoa học vào việc soạn thảo và
thực hiện những chương trình và quyết định xã hội, mối liên hệ giữa khoa học với thực tiễn.
Tính thống nhất những tiên đề phương pháp luận xuất phát dùng làm cơ sở cho xã hội học Mác –
Lênin ở các nước xã hội chủ nghĩa không loại trừ việc lý giải khác nhau về hàng loạt khía cạnh, sự bất
đồng về quan niệm, những quan niệm khác nhau về bản thân khoa học xã hội học.về cơ cấu và những
chức năng phương pháp luận của nó. Các cuộc tranh luận về hệ đề tài này đã và vẫn đang tiếp tục tiến
hành cả ở Liên Xô lẫn ở những nước xã hội chủ nghĩa khác. Cũng như mọi lĩnh vực tri thức khác, khoa
học xã hội không đứng tại chỗ, mỗi giai đoạn trong sự phát triển đều làm giàu thêm nội dung của nó và
qua đó lại dẫn đến cụ thể hóa đối tượng và chức năng của nó.
Chính ngày nay, xã hội học Mác – Lênin đang trải qua thời kỳ như vậy trong sự phát triển của
mình. Hiện nhiên, quá trình phát triển của khoa học xã hội ở từng nước riêng lẻ diễn ra không đều và
rộng như nhau. Do vậy, những khác biệt trong quan niệm về những vấn đề riêng biệt của xã hội học là
tất yếu trong khoa học, cũng như tình trạng tồn tại những phương án và phương hướng giải quyết đối
với vấn đề này hay vấn đề kia, còn phương án giải quyết tối ưu chỉ có thể được làm sáng tỏ trong quá
trình lịch sử của khoa học.
Đặc điểm của xã hội học Macxit là phát triển một cách nhanh chóng. Trong 10 – 15 năm gần
đây, ở tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, xã hội học đã chiếm được địa vị một bộ môn mang tính chất
hàn lâm và đại học; cơ sở xuất bản của nó đã được mở rộng đáng kể, đã thành lập các tạp chí xã hội
học (ở một số nước đã thành lập sớm, ở một số nước khác thành lập muộn hơn, ở một số nước nữa,
việc tổ chức các tạp chí đó đang được chuẩn bị gấp rút); đã áp dụng giáo dục xã hội học ở phần lớn các
nước; đã mở rộng và củng cố các quan hệ, tăng cường phối hợp giữa các nhà xã hội học trong khối
cộng đồng xã hội chủ nghĩa và ở quy mô quốc tế; đã thiết lập được những liên hệ vững chắc với thực
tiễn xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Những nghiên cứu phức hợp bao quát một phạm vi rộng lớn các
hiện tượng và quá trình của thực tại đương đại được chú ý nhiều. Đã xuất hiện nhiều sách giáo khoa về
xã hội học Mác – Lênin.
Ủy ban chuyên đề “Sự tiến hóa về cơ cấu xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa tập
trung và dự báo xã hội” là ủy ban hợp tác nhiều bên giữa Viện Hàn lâm khoa học các nước xã hội chủ
nghĩa trong lĩnh vực xã hội học đã được thành lập năm 1974.
Đến năm 1984 , nó được đổi tên thành “ Ủy ban nghiên cứu những quá trình xã hội trong xã hội
chủ nghĩa”.Ủy ban đó đang đóng vai trò lớn trong việc khái quát hóa kinh nghiệm tích lũy được trong
xã hội học Mác – Leenin và tiếp tục làm chính xác và phát triển bộ máy phạm trù của xã hội học. Các
xã hội hoc Bungari, Hunggari, Việt Nam, Cộng hòa đan chủ Đức, Cuba, Mông Cổ ,Ba Lan, Liên Xô,
Tiệp Khắc tham gia tích cực vào hoạt động cửa ủy ban này. Mục tiêu cơ bản và nhiệm vụ của Ủy ban
này la: phát hiện những tính quy luật chung về phát triển và biến đổi cơ cấu giai cấp – xã hội trong xã
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hội chủ nghĩa; đề ra nhưng nguyên tắc phương pháp luận thống nhất về nghiên cứu xã hội học ; tiên
hành nghiên cứu so sánh ,khái quát hóa kinh nghiệm mà xaz hội học Mác – Leenin đã tích lũy được về
nghiên cứu các qua trình xã hội.
Hoạt động chung của câc nhà xã hội học thuộc các nước xã hội chủ nghĩa cho phép không chỉ
nhận được thông tin khoa học quan trọng về những đặc điểm cụ thể của các quá trình xã hội tổng quát
và những đặc thù diễn biến của các quá trình ấy ở từng nước, mà còn tạo điều kiện để tiếp tục cũng cố
tính đồng nhất của lập trường tư tưởng trong lĩnh vực xã hôi học , phục vụ cho sự nghiệp tiếp tục phát
triển lĩnh vực tri thức này, nghĩa là tạo điều kiện soạn thỏa khao học những quan niệm lý luận cho
công việc nghiên cứu thực nghiệm, phương pháp, chương trình sử lý dữ kiện bằng thốn kê và qua đó
nâng cao cấp độ nghiên cứu thực nghiệm. Cụ thể, tại Hội nghị toán học toàn thế giới làn thứ X
(Mexico, 1982), các nhà xã hội học các nước xã hội chủ nghĩa đã trình bày nhứng kết quả nghiên cứu
thực nghiệm so sánh chung: thanh niên và giáo dục đại học ở các nước xã hội chủ nghĩa châu âu (đã
xuất bản sách bằng tiếng anh và sụ xích lại gần nhau giữa giai cấp công nhân và giới tri thức kỹ thuật ở
các nước xã hội chủ nghĩa (đã ttor chức nhóm làm việc). Mặc dù đã gặp những đáng ngại về mặt tổ
chức, những công trình nghiên cứu so sánh quốc tế của các nhà xã hội học macxít vẫn cung cấp nhiều
tư liêu ban đầu phong phú cho sự khái quát hóa. Vấn đề là ở chỗ, cho đến đầu những năm 60 , cơ sở
xuất phát để nghiên cứu các quá trình xã hội ở cá nước xã hội chủ nghĩa vẫn là thống kê. Nhiều công
trình , kể cả nghiên cứu so sánh , về cơ cấu giai cấp – xã hội của cá nước xã hội chủ nghĩa đã dựa vào
thông tin này. Sự phát triển của khoa học xã hội học ở các nước xã hội chủ nghĩa châu âu đặc biệt
mạnh lên vào những năm 60 – 70 đã tạo đà mới cho cả việc nghiên cứu về cơ cấu giai cấp – xã hội
nữa.
Trên thực tế , ở tất cả các nước đã tiến hành nghiên cứu theo hướng đó, chính những nhu cầu của
thực tiễn, tính năng động của các quá trình xã hội đã đòi hỏi phải được suy xét về lý luận và khoa học.
Lúc đầu , nói chung đó vẫn là những công trình chuyên khảo mà, trên bình diện lý luận tổng quát,
trước hết người ta đặt ra những vấn đề riêng lẻ gắn liền với cơ cấu nghiên cứu giai cấp – xã hội, hoặc
chỉ đề cập tới giai cấp công nhân, nông dân, trí thức. Về sau, số vấn đề tăng lên, người ta đặt ra những
vấn đề có tính phương pháp luận gắn liền với việc xác định nội dung nhưng khái niệm cơ bản (giai
cấp, tầng lớp, nhóm), với những tiêu chuẩn phân hóa liên giai cấp và bên trong giai cấp, với những vấ
đề tính cơ động, những nhân tố bổ sung cho các tầng lớp, các nhóm, vv… Nhiều vấn đè trong số đó
được tranh cãi và bàn luận trên các tạp trí , tại các hội thảo chuyên đề, hội nghị.
Thống kê quốc gia của từng nước cho phép rut ra được kết luận nhất định về tiến hóa tổng quát
của cơ cấu giai cấp – xã hội, về sự tồn tại những đặ điểm đặc trưng, đặc thù trong sự phát triển cơ cấu
giai cấp – xã hội, những đặc điểm ấy được thể hiện cụ thể về số lượng trong hệ thống các chỉ tiêu, về
tỷ lệ giữa dân cư đô thị và dân cư nông thôn.
Việc tiến hành nghiên cứu xã hội học thực nghiệm ở từng nước cũng như việc mở rộng những
hình thức hợp tác khác nhau với các nước xã hội chủ nghĩa đã dần tới thành lập những Ủy ban chuyên
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đề hợp tác nhiều bên giữa các viện Hàn lâm khoa học, và trong khuôn khổ đó đã bắt đầu tiến hành
nghiên cứu xã hội học so sánh, kể cả những vấn đề cơ cấu giai cấp – xã hội của xã hội. Các Ủy ban
chuyên đề “những quá trình xã hội trong xã hội chủ nghĩa” và “ giai cấp công nhân và cách mạng quốc
tế” đã tiến hành nhưng công trình nghiên cứu như vậy và hàng loạt những tác phẩm đã được công bố
theo kết quả của những công trình ấy.
Những công trình nghiên cứu quốc tế, thứ nhất, cho ta cơ sở thống kê khoa học rộng hơn rất
nhiều để nghiên cứu về những quá trình đó; thú hai, tạo cơ sở nghiên cứu lặp lại nhằm phát nhằm phát
hiện những biến đỗi xã hội trong vòng 5-10 năm hoặc lâu hơn nữa về một lạo chỉ báo rộng hơn; thứ ba,
phân tích macxit – lêninnít về những khuynh hướn tiến hóa của cơ cấu xã hội trên cơ sở dữ kiện thực
nghiệm nhất thiết phải có để quản lý qua trình một cách có luận cứ khoa học.
Hiện nay, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới gây ảnh hưởng và tác động ngày càng lớn hơn đến
tiến trình của toàn bộ sự phát triển thế giới ; còn về phần mình, xã hội học Mác – Lênin cũng có ảnh
hưởng ngày càng tăng đến giới xã hội học thể giới, điều này cũng được xác nhận rỏ tại hoạt động của
Đại hội xã hội học toàn thế giới lần thứ XI (New Delhi 1986). Kinh nghiệm phát triển của xã hội học
Mác Lênin ở các nước xã hội chủ nghĩa đã được xá định rằng, nếu không có nghiên cứu khoa học sâu
sắc trong sự thống nhất giữa các phương pháp lý luận và thực nghiệm để nghiên cứu những vấn đề bức
thiết và gay gắt nhất của thực tại xã hội chủ nghĩa trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa của nó,
thì sẽ không thể xây dựng tốt lý luận xã hội học Mác – Lênin.
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