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Là một yếu tố cấu thành của cơ cấu xã hội tổng thể, gia đình phản ánh chân thực những mối quan
hệ xã hội đa dạng và phức tạp. Hiểu kỹ về thiết chế gia đình Việt Nam với tất cả những đặc điểm hình
thành, những vận động và chuyển đổi về cơ cấu cũng như về định hướng giá trị, về chức năng cũng
như về vị trí của nó là những điều kiện cơ bản để hiểu xã hội Việt Nam, con người Việt nam.
Đương nhiên không thể nghiên cứu gia đình Việt Nam nếu không đặt nó vào trong tổng thể của sự
nghiên cứu về cơ cấu xã hội và hệ thống giá trị trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Bởi
lẽ, chuyển đổi từ xã hội cổ truyền, nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp sang xã hội hiện
đại là một quá trình chuyển biến nhọc nhằn, cực kỳ gian khổ và phức tạp. Trong quá trình ấy, sự
chuyển đổi về cơ cấu xã hội là biểu hiện tập trung của sự chuyển đổi, sự vận động và phát triển của xã
hội Việt nam hiện nay. Sự vận động và chuyển đổi ấy liên quan mật thiết với sự vận động và chuyển
đổi của định hướng giá trị văn hóa và lối sống. Do đó, hướng nghiên cứu về cơ cấu xã hội phải triển
khai đồng thời với hướng nghiên cứu định hướng giá trị về văn hóa và lối sống trong mối tương tác
biện chứng của quá trình phát triển.
Đề tài nghiên cứu về gia đình Việt Nam của Viện xã hội học là điểm hội tụ của hai hướng nghiên
cứu nói trên, vừa tận dụng những thành tựu của chúng, vừa góp phần làm sáng tỏ về cơ cấu xã hội
cũng như về định hướng giá trị về văn hóa và lối sống trong sự vận động và chuyển đổi của chúng.
Trong quá trình chuyển đổi của xã hội cổ truyền sang xã hội hiện đại, sự giải thể của cấu trúc gia
đình truyền thống và sự hình thành hình thái mới là một tất yếu, những diễn biến của nó hết sức phức
tạp.
Hình thái gia đình phụ quyền và gia trưởng là sản phẩm của chế độ phong kiến với nền kinh tế tiểu
nông. Hình thái gia đình ấy tồn tại trong nền sản xuất nông nghiệp lúa nước, trong cơ chế của nhà
nước chuyên chế và tổ chức làng họ, thành những hộ gia đình sản xuất nông nghiệp có làm thêm nghề
phụ dưới dạng tự cung tự cấp và đóng góp cho làng, cho nước. Hộ gia đình là một tế bào cơ bản trong
cấu trúc xã hội.
Hình thái ấy được củng cố bền vững trong suốt chiều dài lịch sử, thậm chí không mấy lay chuyển
trước những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân Pháp nửa sau thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20.
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Trong nền văn hóa phương Đông, đặc biệt là ở những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của hệ tư
tưởng Nho giáo, thiết chế gia đình có một vai trò đặc biệt trong cấu trúc xã hội. Lý giải mối quan hệ
giữa người với người trong xã hội, Nho giáo chỉ chú trọng vào ba cộng đồng: nhà, nước và thiên hạ,
trong đó nhà giữ vị trí cơ bản “Nhà là gốc của nước (quốc chi bản tại gia)”. Phạm trù gia đình (nhà)
chiếm một vị trí đặc biệt trong tư duy triết lý cũng như trong đạo đức học Nho giáo. Xét về mặt cơ cấu,
theo quan niệm của nhà nho thì nhà, nước, thiên hạ không khác nhau về bản thể, chỉ khác nhau về quy
mô, đặc biệt là nhà và nước. Bởi vậy, gia đình cũng là cái đạo lý chi phối toàn bộ các mối quan hệ
trong xã hội. Chỉ mấy chữ trong Kinh dịch đủ thâu tóm đầy đủ đạo lý làm người trong xã hội đó: cha
ra cha, con ra con; anh ra anh, em ra em; chồng ra chồng, vợ ra vợ; thế là gia đạo chính (phụ phụ, tử tử,
huynh huynh, đệ đệ, phu phu, phụ phụ, nhi giả đạo chích).
Cơ cấu đẳng cấp của gia đình và gia tộc thật rành rọt, chặt chẽ theo nguyên lý sử và sự (sai khiến
và phục tùng) từ trên xuống dưới, không có chiều ngược lại. Trong nhà có cha đứng đầu, con phục
tùng cha, vợ phục tùng chồng, em phục tùng anh. Nước phải theo mô hình gia đình mở rộng ra, cho
nên bề tôi phục tùng vua như con phục tùng cha. Các cộng đồng làng xã, nước và thiên hạ đều đồng
dạng, lấy mô hình gốc là gia đình mà mở rộng, phát triển thêm. Được xem là có gốc của nước, gia đình
là một đơn vị kinh tế tự cung tự cấp. Đơn vị kinh tế của hộ gia đình ấy bao gồm cả công, nông, thương
kết hợp để tự túc và cống nạp, khòng cần đến thị trường rộng, sản phẩm trao đổi chỉ đủ cho cái chợ
làng quê nhỏ hẹp, họp theo phiên. Trong xã hội của nền kinh tế nông nghiệp tự cung, tự cấp không sao
chuyển được sang kinh tế hành hóa ấy, con người tự đóng khung vào các hộ gia đình kiêm nhiệm cả
nghề nông, nghề thủ công, nghề buôn bán vặt vãnh trong làng xã tự trị và đóng kín. Hệ thống thân tộc,
vì vậy, được hình thành, củng cố ngày càng vững chắc, chi phối cuộc sống của từng cá nhân nằm trong
cơ cấu đẳng cấp gia đình, gia tộc, thân tộc. Cái cơ cấu ấy đẻ ra một cơ chế ràng buộc con người theo
những thang bậc, phận vị nhất định từ trong gia đình, ra đến làng họ và rộng hơn trong cả nước. Những
thang bậc ấy dựa theo các chuẩn mực của họ hàng thân sơ, tước vị cao thấp, tuổi tác già trẻ (thân,
tước, xỉ). Vì vậy, con người, chủ yếu là người nông dân, thường hiện diện như một thành viên của
cộng đồng (gia đình, làng họ) chứ chưa là một cá thể định hình. Do tính ưu trội của tình cảm cộng
đồng nên ý thức cá nhân bị lấn át, chủ thể hòa tan vào trong cộng đồng.
Được xếp vào những thang bậc theo đúng phận vị, con người phải ứng xứ theo đúng phần vị ấy.
Mà phận vị lại tuỳ thuộc vào các tiêu chuẩn: thân, tước, xỉ, cho nên con người được nhìn nhận không
phải bằng phẩm chất và tư cách của cá nhân mà trước hết xem xét là con ai, thuộc họ nào, chức vị gì,
trẻ hay già để thẩm định giá trị. Phạm trù gia đình ở địa vị trung tâm chi phối mọi hành vi ứng xử cũng
như thang bậc giá trị của mỗi cá nhân. Cách ứng xử trong gia đình cũng là chuẩn mực của cách ứng xử
trong làng họ. Và nói chung là trong xã hội. Bởi vậy, tình trọng hơn lý, nghĩa trọng hơn lợi, nhường
nhịn hơn đấu tranh, đạo đức nghĩa tình đứng lên trên luật pháp duy lý.
Đó là vắn tắt những nét cơ bản về vấn đề gia đình trong xã hội phương Đông, trong nền văn hóa
phương Đông chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng Nho giáo. Mặc dù có những biến thái khác nhau, thiết
chế gia đình của Việt Nam (chủ yếu là gia đình nông thôn ở miền xuôi) in đậm dấu ấn của mô hình văn
hóa ấy. Nghiên cứu về gia đình Việt Nam, không thể không đặc biệt tìm hiểu và lý giải các đặc điểm
nói trên.
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Cách mạng tháng 8 năm 1945, và tiếp theo đó là hai cuộc kháng chiến, đặc biệt là công cuộc xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trong cả nước đã làm lay chuyển nền móng của thiết chế gia đình
cổ truyền. Cái cũ cần phải đổ vỡ để cái mới ra đời, nhưng sự phủ định biện chứng bao hàm trong nó sự
kế thừa, và điều ấy cần phải được làm sáng tỏ trong quá trình chuyển đổi của cấu trúc gia đình Việt
Nam. Cái gì cần thanh lọc, cần kế thừa để phát huy làm cho nó có thể thích nghi với yêu cầu của sự
phát triển trong những hình thái mới? Liệu những chức năng cơ bản của gia đình vốn tồn tại từ lâu có
còn giữ nguyên vẹn nội dung và vai trò của chúng trong cuộc sống mới không? Những định hướng giá
trị đạo đức chi phối các mối quan hệ hôn nhân, cách ứng xử giữa những thành viên trong gia đình vợ
chồng, cha con, anh em sẽ được hình thành như thế nào? Hệ thống thân tộc sẽ còn có ảnh hưởng đến
đâu trong các thiết chế xã hội và đời sống gia đình, liệu nó sẽ phải mất đi hay sẽ tái sinh được những
dạng mới? Cái gì sẽ mất đi, cái gì cần giữ lại trong quá trình chuyển biến từ gia đình mở rộng sang gia
đình hạt nhân? Cần phải làm những gì cho việc tự do trong hôn nhân thật sự đem lại hạnh phúc bền
vững cho những gia đình mới. Làm thề nào để khai thác và phát huy những truyền thống tốt đẹp trong
mối quan hệ nghĩa tình giữa ba thế hệ trong gia đình Việt Nam hiện đại ? v.v... Bao trùm lên tất cả, từ
những điều cần làm sáng tỏ ấy, phải dẫn đến một kiến giải cơ bản: liệu đã có những khả năng hoặc
phải tạo ra những tiền đề nhằm đảm bảo tính liên tục xã hội khi những cấu trúc gia đình có sự chuyển
đổi về cơ bản, khi những định hướng giá trị chi phối các mối quan hệ trong gia đình và giữa gia đình
với xã hội đã đổi thay. Những khảo sát xã hội học vừa qua đã sơ bộ cho thấy rằng có thể tìm thấy
những khả năng đó trong cơ chế tự điều chỉnh của các gia đình hiện nay, đồng thời, cũng còn phải có
rất nhiều việc cần phải làm để cho cơ chế tự điều chỉnh ấy dẫn đến sự hoàn thiện của đời sống gia đình
theo những chuẩn mực hợp với cuộc sống mới.
Những câu hỏi lớn ấy không dễ tìm thấy ngay lời giải đáp chuẩn xác nếu không có những nghiên
cứu công phu với những phương pháp đáng tin cậy. Trong những năm sắp tới, đề tài gia đình trong
chương trình nghiên cứu của Viện Xã hội học cần được triển khai theo các hướng sau đây:
Trước hết, nghiên cứu về gia đình phải gắn chặt với hướng nghiên cứu về cơ cấu xã hội. Mà xã hội
là một hệ thống toàn vẹn không có một lĩnh vực hoạt động nào lại có thể đứng tách ra khỏi mối tương
tác phức tạp với lĩnh vực khác. Trong hệ thống toàn vẹn ấy, đôi khi, một vấn đề bức xúc nổi lên ở một
lĩnh vực này lại có nguyên nhân từ một lĩnh vực khác. Cũng vì thế, có khi đáp số của những vấn đề gia
đình lại không thể chỉ truy tìm vào trong bản thân thiết chế ấy. Nhiều vấn đề bức xúc nổi lên trong cơ
cấu, chức năng và hướng phát triển của gia đình ở Việt Nam hiện cần phải lý giải, rốt cuộc lại cũng
phải tìm về trong những dữ kiện kinh tế - xã hội. Nếu tìm đến tận ngọn nguồn của nó, có khi lại phải
dõi sâu vào trong những khuyết tật cấu trúc của cơ cấu xã hội, cơ chế quản lý.
Càng ngày người ta lại càng hiểu ra rằng, then chốt cần được cần được giải quyết là vấn đề kinh tế.
Song để giải quyết được vấn đề đó, lại phải là định hướng xã hội của những hoạt động kinh tế được
nhìn nhận một cách thấu đáo. Cũng vì vậy, phải có sự lý giải đúng đắn mặt xã hội của hoạt động kinh
tế và đời sống hiện thực.
Đặc biệt ở những nước như Việt Nam, những xung lực được khởi động tè kinh tế có khi bị triệt tiêu
trước những dữ kiện xã hội. Tạo ra động lực cho sự phát triển kinh tế, phần lớn lại là ở việc tháo gỡ
những ách tắc trên lĩnh vực xã hội, đặc biệt là ở định hướng và sự phát triển.
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Bản thân sự phát triển kinh tế không tự tổ chức được quá trình hoàn thiện các quan hệ xã hội. Sự
quản lý xã hội của các hoạt động kinh tế sẽ phát huy tác dụng các hiệu quả của nó để phục vụ cho
những mục tiêu xã hội của các quá trình kinh tế, thực hiện công bằng xã hội tương ứng với trình độ
phát triển kinh tế. Trên bình diện xã hội của hoạt động kinh tế và đời sống hiện thực ấy, gia đình đang
là một điểm hội tụ của nhiều quan điểm và giải pháp. Đối tượng nghiên cứu của đề tài này do đó rất
rộng, vì thế những năm sắp tới, chủ yếu tập trung vào gia đình ở nông thôn. Bởi lẽ, nông thôn, nông
nghiệp vẫn đang là mặt trận hàng đầu cần phải tập trung mọi cố gắng để giải quyết. Mà trong cơ cấu xã
hội của nông thôn Việt Nam hiện nay, thiết chế gia đình có một vai trò hết sức lớn. Đương nhiên
không thể hiểu rõ về gia đình nông thôn nếu không có sự đối sánh với gia đình đô thị. Vả chăng, trong
quá trình chuyển biến của cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội, sẽ không còn những gia đình nông thôn
thuần túy hoặc sẽ có nhiều dạng gia đình vừa mang đặc điểm nông thôn, nông nghiệp vừa có dáng dấp
đô thị. Kiểu gia đình cán bộ, viên chức nhà nước là một ví dụ. Mặc dù vậy, trung tâm của chương trình
nghiên cứu vẫn phải hướng vào gia đình nông thôn miền xuôi. Mảng nghiên cứu về gia đình miền núi
cũng hết sức quan trọng. Song do lực lượng nghiên cứu ít, Viện Xã hội học sẽ kết hợp với Viện Dân
tộc học để có những hướng nghiên cứu về gia đình các dân tộc ít người ở miền núi.
Hộ nông, công, thương kết hợp trong nền kinh tế tự túc và cống nạp vốn là đơn vị kinh tế cơ bản
của xã hội cổ truyền nông thôn, nông nghiệp. Trong quá trình nông thôn Việt Nam từng bước được cải
tạo và xây dựng theo hướng xã hội chủ nghĩa, hộ gia đình vẫn là một đơn vị kinh tế quan trọng. Cũng
đã có lúc, vai trò của hợp tác xã nông nghiệp nổi lên, tưởng đã có thể thay thế và làm suy giảm vị trí
của hộ gia đình. Song cuộc sống đã trả lời rằng, gia đình vẫn là một đơn vị kinh tế còn chiếm lĩnh vị trí
lâu dài trong đời sống nông thôn, nông nghiệp. Những đổi mới trong cơ chế quản lý nông nghiệp gần
đây, đặc biệt là với sự điều chỉnh quan hệ sở hữu trong hợp tác và việc giao khoán ruộng đất cho xã
viên sử dụng lâu dài, hộ gia đình xã viên trở thành những đơn vị kinh tế tự chủ, ngoài việc thực hiện
hợp đồng nhận khoán với hợp tác xã hộ gia đình chủ động phát triển sản xuất kinh doanh dưới nhiều
hình thức tự chọn. Yêu cầu khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh
tế là tiêu chuẩn sàng lọc và lựa chọn các hình thức kinh tế. Tính chất và trình độ phát triển của lực
lượng sản xuất ở nước ta hiện nay, đặc biệt là nông thôn trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia
đình xã viên vẫn là một đơn vị kinh tế nằm trong hợp tác xã nông nghiệp mà với những bài học của
thực tiễn, người ta càng ngày càng hiểu ra rằng đó là một tổ chức kinh tế đan kết nhiều hình thức sở
hữu. Đó là sự đan kết của sở hữu toàn dân về ruộng đất và một số cơ sở vật chất, kỹ thuật như điện,
thủy lợi với sở hữu tập thể về vốn và quỹ không chia bao gồm một số tài sản cố định và vốn lưu động,
và cùng với các hình thức sở hữu đó là quyền sở hữu của hộ gia đình xã viên về một số loại tư liệu sản
xuất kể cả trâu bò kéo, nông cụ (có thể gồm cả một số loại máy nông nghiệp).
Trong sự đan kết các hình thức sở hữu đó, rõ ràng một khâu có ý nghĩa then chốt của việc dẩy
mạnh sản xuất mà biểu hiện cụ thể của nó ở sản phẩm cuối cùng là hộ gia đình xã viên. Một cơ chế
quản lý, mà trước hết là hình thức và trình độ quản lý của hợp tác xã khởi động và phát huy được nhiệt
tình và năng lực của các hộ gia đình sẽ đem lại một bước phát triển mới trong nông nghiệp. Phải chăng
biện chứng của cuộc sống đã khẳng định trở lại vị trí của thiết chế gia đình trong đời sống xã hội ở
Việt Nam? Xã hội học gia đình và những người làm công tác nghiên cứu xã hội học ở
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Việt Nam đang đứng trước những thách đố mới. Chức năng kinh tế của gia đình được nhìn nhận trở lại
sẽ đặt ra những vấn đề gì trong việc nhận thức các mối quan hệ trong cái thiết chế xã hội đặc thù này?
Liệu cái chế độ gia trưởng mà chúng ta đã từng phân tích và phê phán có thể tái sinh trở lại trong cuộc
sống mới không? Mối quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ và con cái, anh chị em trong gia đình, đặc biệt là
trong các gia đình ba thế hệ đang cùng sống chung sẽ có những biến thái như thế nào khi họ gắn bó với
nhau trong những lợi ích kinh tế. Liệu cái hình thái gia đình gốc - bước trung tiếp trong quá trình
chuyển đổi từ gia đình mở rộng sang gia đình hạt nhân sẽ còn được duy trì hay sẽ chuyển đổi trong quá
trình chuyển biến từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều
thành phần tiến lên xã hội chủ nghĩa? Quan hệ thân tộc vốn là hạt nhân của cơ cấu làng xã trong xã hội
cổ truyền sẽ còn có vai trò như thế nào trong các mối quan hệ xã hội ở nông thôn nói riêng và trong cơ
cấu xã hội Việt Nam nói chung?
Sự tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu gia đình bằng cách đặt thiết chế xã hội đặc thù này trong cơ
cấu xã hội nói chung là phương pháp có triển vọng đi đến những kiến giải xác đáng về gia đình Việt
Nam hiện nay. Sự phân tích về cơ cấu xã hội lại đòi hỏi phải nhìn nhận nó trong một chỉnh thể bao
gồm cả con người và hệ thống quản lý. Trong cái chỉnh thể con người - cơ cấu xã hội - hệ thống quản
lý, thì con người là điểm xuất phát vì cũng là chỗ đến cuối cùng của mọi hoạt động kinh tế, văn hóa xã
hội.
Nếu con người - xét đến cùng - là sản phẩm của xã hội thì trước hết, con người được sinh ra, được
nuôi dạy, và lớn lên trong một gia đình. Biến đứa trẻ từ một sinh vật trở thành một con người mang
tính xã hội, chức năng xã hội hóa của gia đình vì vậy cần được xem là chức năng đặc biệt quan trọng
trong các chức năng vốn có của gia đình. Để thực hiện trọn vẹn chức năng đó, giáo dục gia đình giữ
một vị trí thật đặc biệt. Chính nơi đây, đứa trẻ được dần dần định hình về nhân cách. Đương nhiên mỗi
kiểu loại gia đình đều có những phương pháp giáo dục, những mô thức ứng xử khác nhau, do đó mà sự
hình thành nhân cách của con cái họ cũng sẽ khác nhau. Cho dù có sự khác nhau đó, các kiểu loại gia
đình Việt Nam đều in đậm những dấu ấn của nền văn hóa Việt Nam. Nói văn hóa tức cũng là nói một
lối sống đã được khuôn lại thành nếp theo thói quen hàng ngày in đậm vào trong phong tục và tập
quán. Bởi vậy, văn hóa gắn liền với tư tưởng. Mà hệ thống tư tưởng cũng đồng thời là một hệ thống
giá trị, xét sề mặt văn hóa và lối sống. Trong hệ thống giá trị ấy, có những giá trị có tính chất phổ biến
và những giá trị của nhóm xã hội, cả hai tính chất này đan xen, lồng ghép vào nhau. Tùy theo vị trí giai
cấp, nằm trong những nhóm xã hôi đặc thù mà mỗi gia đình đều được dẫn dắt bởi một hệ thống những
thang bậc giá trị. Giáo dục gia đình về thực chất là sự tiếp nhận và sự cấu trúc lại những giá trị phổ
biến và những giá trị nhóm (dù là tự giác hay không tự giác) để tác động đến con em của mình qua
khung cảnh sống của gia đình. Dù với bất cứ kiểu loại gia đình nào, tự giác hay tự phát, có nề nếp hay
không nề nếp thì ảnh hưởng của giáo dục gia đình là một nhân tố khách quan quyết định đến sự hình
thành nhân cách của con người ở giai đoạn có ý nghĩa nhất.
Hơn nữa do vị trí đặc biệt của gia đình trong cấu trúc xã hội tổng thể của xã hội Việt Nam trước
đây, con người trước hết là con người của gia đình, gia đình lại gắn rất chặt với làng họ mà do đặc
điểm của nền kinh tế tự cung tự cấp nên hệ thống này đóng kín và biệt lập. Trong hệ thống đóng kín
ấy, con người của gia đình và làng
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họ ấy chỉ được xem xét với tính cách là một thành viên của cộng đồng mà không được khẳng định về
mặt cá tính. Đó là những vấn đề có ý nghĩa vừa trực tiếp mà lâu dài đến sự phát triển xã hội.
Sự tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu về định hướng giá trị - bao gồm giá trị phổ biến, giá trị
nhóm xã hội và kể cả giá trị của cá nhân những nhà tư tưởng lớn có ảnh hưởng đến xã hội - gắn liền
với nghiên cứu về sự vận động và chuyển đổi của cơ cấu xã hội để hiểu về vai trò của gia đình sẽ là
hướng nghiên cứu cơ bản của Viện Xã hội học trong những năm tới.
Tóm lại, do ví trí đặc biệt của nó trong cấu trúc xã hội và trong đời sống tinh thần của Việt Nam, sự
chuyển đổi của thiết chế gia đình về cấu trúc, về chức năng sẽ có một tác động trực tiếp đến sự phát
triển kinh tế xã hội. Tác động ấy có ý nghĩa lâu bền, vững chắc vì nó thâm nhập vào kết cấu hạ tầng
tâm lý xã hội. Đề tài gia đình trong nghiên cứu xã hội học sẽ là một hướng quy tụ của nhiều tìm tòi lý
thú trong chương trình nghiên cứu của Viện Xã hội học về nông thôn, đô thị, về cơ cấu xã hội và định
hướng giá trị, về dân số và lối sống v.v... Vừa có sự tiếp cận tổng hợp vệ hệ thống, vừa được khoanh
lại trong phạm vi thích hợp với một khung lý thuyết vững chắc đề tài gia đình Việt Nam có một triển
vọng đáng chú ý.
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