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Nghèo khổ là một hiện tượng xã hội gắn liền với tiến trình phát triển của xã hội nhân
loại. Giải thích vấn đề nảy sinh hiện tượng nghèo khổ, là vấn đề lý luận, đồng thời cũng liên
quan đến thực tiễn làm thế nào giải quyết được vấn đề nghèo khổ. Xuất phát từ góc độ lịch sử
phát triển học thuật, trên cơ sở cách giải thích trong những nghiên cứu nghèo khổ ở thành thị
trước đây và tổng thuật phương pháp luận của những nghiên cứu này, bài viết này đưa ra góc
nhìn mới trong nghiên cứu về nghèo khổ ở thành thị.
I. Tổng thuật cách giải thích trong hai loại nghiên cứu nghèo khổ ở thành thị
Nhìn từ góc độ lịch sử phát triển học thuật, giải thích về vấn đề nảy sinh nghèo khổ, thời
kỳ đầu có sự giải thích của trường phái cá nhân và trường phái gia đình, các nhà xã hội học như
Booth và J. Rowntree chủ yếu xuất phát từ góc độ cá nhân và gia đình phân tích nguyên nhân
nảy sinh nghèo khổ ở thành thị (xem Liu Yuting, 2003). Những năm 1960 và đầu những năm
1970, nhiều nhà xã hội học đã bắt đầu không chấp nhận cách giải thích nguyên nhân dẫn đến
nghèo khổ là do cá nhân và gia đình, từ đó đã xuất hiện việc sử dụng cơ cấu và văn hóa để giải
thích nghèo khổ.
Cách giải thích nghèo khổ bằng cơ cấu cho rằng nguyên nhân của nghèo khổ là do cơ
cấu kinh tế, xã hội, chính trị. Nghèo khổ bắt nguồn từ sự bất bình đẳng trong việc nắm giữ các
nguồn lực kinh tế, xã hội, chính trị. Mác cho rằng, chế độ chiếm hữu tư liệu sản xuất bất bình
đẳng (cơ cấu kinh tế) là nguyên nhân căn bản nảy sinh vấn đề nghèo khổ của giai cấp công nhân.
Các nhà xã hội học theo chủ nghĩa cơ cấu - chức năng cho rằng, nghèo khổ là kết quả của cơ
cấu kinh tế, xã hội, chính trị bất bình đẳng do phân công vai trò xã hội tạo thành. Cơ cấu quyền
lực kinh tế, xã hội bất bình đẳng do phân công vai trò xã hội khác nhau tạo thành là một hiện
tượng xã hội thường gặp, do vậy sự bất bình đẳng về thu nhập nảy sinh trong cơ cấu bất bình
đẳng và nghèo khổ là hiện tượng phổ biến, tất yếu và không thể tránh khỏi (dẫn lại từ Zhou
Binbin, 1991: 72-73). Các nhà kinh tế học cũng cho rằng như vậy, nghèo khổ là kết quả của tác
động bởi kinh tế thị trường dẫn đến cơ cấu cung cầu thị trường sức lao động mất cân bằng, do
vậy sự dao động của thị trường gây nên thất nghiệp và nghèo khổ là không thể tránh khỏi. Sự
thực, theo quan điểm của những người theo chủ nghĩa cơ cấu - chức năng, nghèo khổ là kết quả
của sự vận hành bình thường kinh tế xã hội, có chức năng duy trì sự vận hành và phát triển của
xã hội. Các nhà kinh tế học cũng cho rằng, nghèo khổ có chức năng điều tiết cung cầu sức lao
động và bản thân thị trường cần có nghèo khổ (xem Guan Xinping, 1999: 51-52; Zhou Yi,
2002).
Tóm lại, theo giải thích của các nhà xã hội học theo chủ nghĩa cơ cấu - chức năng, thì
nghèo khổ vừa là kết quả của cơ cấu kinh tế, xã hội, chính trị bất bình đẳng và vừa là chức
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năng của kinh tế, xã hội vận hành một cách thông thường, là một hình thái thông thường trong
xã hội. Do vậy, trong khung giải thích nghèo khổ của chủ nghĩa cơ cấu - chức năng, xuất phát
từ bất kỳ góc độ nào đưa ra chính sách chống nghèo khổ đều thực sự không giải quyết được
vấn đề nghèo khổ, có khi cũng không cần thiết. Những chính sách chống lại nghèo khổ xuất
phát từ cơ cấu kinh tế, xã hội, chính trị bất bình đẳng chỉ có thể làm giảm đi mức độ nghèo
khổ mà thôi, khó mà giải quyết tận gốc vấn đề nghèo khổ.
Khác với cách giải thích cơ cấu - chức năng, cách giải thích nghèo khổ từ góc độ văn
hóa đã quy kết nguyên nhân nghèo khổ là do cá nhân. Những học giả như Oscar Lewis, Edward
c. Banfield cho rằng, sở dĩ bộ phận quần thể (khu vực) trở thành nghèo khổ là do văn hóa nghèo
khổ của quần thể này (khu vực này) tách rời khỏi văn hóa chính thống của xã hội (chủ nghĩa gia
đình mang tính phi đạo đức). Loại văn hóa nghèo khổ này bao gồm ý thức hèn hạ, khuất phục,
không muốn quy hoạch tương lai, không có lý tưởng hiện thực và hoài nghi quyền uy, hoặc ích
kỷ, bản vị gia đình, bài xích hợp tác tập thể. Ngoài ra, văn hóa nghèo khổ có thể được cha
truyền con nối thông qua quan hệ nội bộ, từ đó làm cho người nghèo khổ và gia đình họ rơi vào
vòng tuần hoàn ác tính nghèo khổ (xem Zhou Binbin, 1991: 81-83; Guan Xinping, 1999: 55-60;
Zhou Yi, 2002). Tóm lại, trong khung lý thuyết phân tích nhân tố văn hóa dẫn đến nghèo khổ,
đã lộ ra khái niệm như sau: sở dĩ người ta nghèo khổ là vì văn hóa riêng của họ khác với số
đông. Do vậy, người nghèo khổ muốn thoát khỏi nghèo khổ, cần phải thoát khỏi sự trói buộc
của văn hóa nghèo khổ. Hơn nữa, do văn hóa nghèo khổ có đặc tính nội sinh và tự phát, nên
Edward C. Banfield cho rằng, “người nghèo không thể dựa vào sức mạnh của mình để nắm lấy
cơ hội có lợi thoát khỏi số phận nghèo khổ, bởi vì trong họ đã có nhiều quan niệm giá trị hoàn
toàn không hợp với xã hội lớn để thay đổi khả năng nghèo khổ của họ (dẫn lại từ Zhou Yi,
2002). “Lý luận đời này truyền qua đời khác về nghèo khổ” của Michael Harrington và “Mô
thức vòng tuần hoàn ác tính nghèo khổ” của D.P. Moynihan (xem Duan Minfang, 2002) đều
cho thấy rõ, sở dĩ nghèo khổ có tính cha truyền con nối là do văn hóa nghèo khổ có đặc tính tái
sinh nghèo khổ.
Hai cách giải thích bằng lý thuyết cơ cấu và văn hóa trong nghiên cứu về nghèo khổ đã
bị phê phán rất nhiều. Trong đó, cách giải thích bằng cơ cấu do chủ yếu chú ý đến nhân tố bên
ngoài mà quên đi nhân tố năng động của cá thể nên bị phê phán, còn khung giải thích văn hóa
nghèo khổ lại chứa đựng sự mơ hồ về khái niệm, mâu thuẫn về lôgích, tư liệu nghiên cứu không
đầy đủ, thiếu sót về phương pháp luận, quá nhấn mạnh nhân tố tự thân, tâm lý và văn hóa, mà
quên đi sự thiếu sót điều kiện vật chất và chính trị xã hội có khả năng dẫn đến nảy sinh văn hóa
nghèo khổ, nên đã bị chỉ trích (Zhou Yi, 2002; Guan Xinping, 1999: 550). Tiếp sau đó, nghiên
cứu về cư dân da đen trong nội thành (bao gồm cả thanh thiếu niên) và cư dân nghèo khổ tại các
khu vực Chicago (Duneier, 1992), Philadelphia (Nightingale, 1993), Harlem New Yok
(Newman, 1999), các học giả người Mỹ đều phát hiện, cách giải thích bằng văn hóa đối với cư
dân nghèo khổ ít nhiều mang tính phiến diện, tình hình thực tế không như vậy. Đồng thời, thiếu
phân tích sâu từ góc độ cơ cấu đối với sự nảy sinh văn hóa nghèo khổ. Các học giả như C.
Valentine và H. Rodman chỉ ra, sở dĩ văn hóa nghèo khổ kéo dài trong gia đình qua nhiều đời, là
bởi vì người nghèo đối mặt với vấn đề kinh tế xã hội như nhau, là môi trường bên ngoài đã
quyết định sự kéo dài của văn hóa nghèo khổ trong gia đình, mà không phải là ngược lại. Một
khi môi trường thay đổi, hành vi, giá trị quan của người nghèo (văn hóa nghèo khổ) cũng thay
đổi theo (xem Zhou Binbin, 1991: 85-86). Còn W.J. Wilson xuất phát từ góc độ sự thay đổi cơ
cấu cộng đồng của cá thể đang sống, thảo luận cơ chế nảy sinh văn hóa nghèo khổ. Ông cho
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rằng, quá trình nảy sinh văn hóa dân nghèo (Ghetto culture), trên thực tế không phải là quá trình
truyền từ đời này qua đời khác của việc chống lại văn hóa xã hội một cách tự do, liên tục và
chính bản thân nội tại của văn hóa này, mà là kết quả mang tính cơ cấu của sự nghèo khổ tập
trung trong cộng đồng và sự cô lập xã hội của chính sự tập trung nghèo khó trong cộng đồng
này sinh ra. Đó chính là sự nghèo khổ tập trung trong cộng đồng và sự cô lập xã hội đã làm nảy
sinh sách lược mang tính thích ứng của người nghèo (văn hóa nghèo khổ) (WJ Wilson, 1987).
Nói một cách khác, văn hóa nghèo khổ chỉ là kết quả thay đổi cơ cấu bên ngoài của cá thể, hay
là như Herbert J. Gans từng nói: “văn hóa nghèo khổ chỉ là một loại phản ứng tình cảnh đối với
sự thay đổi cơ cấu, hành vi của người nghèo phải đối mặt với sự trói buộc và sự khích lệ hoặc
nói rằng văn hóa nghèo khổ trước tiên là kết quả phản ứng của cá thể (người nghèo đối mặt với
sự bài xích kinh tế, chính trị và thông tin” (trích lại từ Rakin & Quane, 2000).
II. Phương pháp luận nghiên cứu nghèo khổ và những phê phán
Sở dĩ giải thích cơ cấu và giải thích văn hóa nghèo khổ là hai mảng tách biệt, nguyên
nhân là ở chỗ bị ảnh hưởng bởi phương pháp luận. Sự thực, nếu chúng ta phân tích nguồn gốc
phương pháp luận của việc giải thích cơ cấu và văn hóa nghèo khổ, thì có thể phát hiện hai cách
giải thích này là kết quả của phương pháp luận của lý luận thực thể xã hội học, sau lưng nó ẩn
chứa sự xung đột phương pháp luận nghiên cứu xã hội học truyền thống: đối lập quan hệ giữa
chủ thể hành động và cơ cấu.
Trong nghiên cứu xã hội học truyền thống, rõ ràng tồn tại sự đối lập phương pháp luận
giữa chủ nghĩa cá thể và chủ nghĩa chỉnh thể: trong phương pháp luận xã hội học, hoặc là giải
thích cơ cấu bằng hành động cá nhân, hoặc giải thích hành vi cá nhân bằng cơ cấu, từ đó hình
thành sự đối lập giữa chủ nghĩa chỉnh thể, truyền thống thực chứng với chủ nghĩa cá thể,
truyền thống nhân văn trong truyền thống phương pháp luận nghiên cứu xã hội học (Weber,
1987; Durkhiem, 1997; Liu Zhongqi, Feng Tianxiao, 2002; Zhou Yele, 2004). Đằng sau hai
loại phương pháp luận này, trên thực tế đều ẩn chứa dự tính bản thể luận: trong phương pháp
luận chủ nghĩa cá thể, trên thực tế bao hàm dự tính lý luận không cần nghiệm chứng như thế
này: chủ thể hành động là cá thể có năng lực hành động. Vì vậy, hiện tượng xã hội chỉ có thể
giải thích thông qua hành động cá thể, còn hành động cá thể không cần thông qua xã hội để
giải thích. Còn đằng sau phương pháp luận trong chủ nghĩa chỉnh thể thì ẩn chứa dự tính bản
thể luận xã hội, tức bản thể xã hội là xuất phát điểm của tất cả sự giải thích, do vậy, bản thân
xã hội không thể giải thích bằng hành động cá thể mà chỉ có thể giải thích bằng chỉnh thể xã
hội. Phương thức tư duy theo phép siêu hình học giải thích thực thể hóa, đơn nhất hóa làm
cho chủ nghĩa cá thể và chủ nghĩa chỉnh thể rơi vào chỗ đối lập nhị nguyên có cái này thì
không có cái kia, do vậy dẫn đến sự đối lập giữa cá thể với xã hội, giữa hành động với cơ cấu,
giữa vi mô với vĩ mô (xem Liu Jiangtao, Tian Youzhong, 2003; Zhou Yele, 2004).
Giải thích cơ cấu và giải thích văn hóa nghèo khổ là kết quả xuất phát từ thực thể luận
xã hội học đối lập trên đây, theo cách nói của Anthony Giddens, hai phương thức giải thích
này, trên thực tế là bản thể luận đối lập nhị nguyên của truyền thống xã hội học tái hiện trong
lĩnh vực nghiên cứu nghèo khổ.
Thứ nhất, trong cách giải thích cơ cấu “cơ cấu mạnh còn hành động yếu”, bất luận là giải
thích từ góc độ kinh tế học hay xã hội học, trên thực tế đều ẩn chứa quan điểm như sau: nghèo
khổ chỉ là kết quả của cơ cấu xã hội, kinh tế, chính trị. “Dường như các phương diện của cơ cấu,
đều dẫn đến và gây ra nghèo khổ, còn việc điều chỉnh cơ cấu thực sự không thể giải quyết được
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nghèo khổ” (Zhou Yi, 2002). Đằng sau việc giải thích sự nghèo khổ này, ẩn chứa giả thiết của bản
thể luận xã hội: cơ cấu là thực thể tồn tại ngoài hoạt động cá thể, “hoàn toàn là tiên nghiệm”, theo
cách nói của Anthony Giddens, đó là “sự vắng mặt của chủ thể” cơ cấu xã hội trong quá trình hình
thành. Phía sau của bản thể luận này, trên thực tế cũng ẩn chứa sự phán đoán giá trị như sau:
nghèo khổ là kết quả của cơ cấu, cơ cấu là nguồn gốc hình thành nghèo khổ, hành động của cá thể
hoàn toàn đứng ngoài cơ cấu và không tham gia vào việc xây dựng cơ cấu, cá thể không có năng
lực ràng buộc cơ cấu bên ngoài kiểu này. Do vậy, thông qua hành động cá thể, giải quyết nghèo
khổ bằng cách điều chỉnh cơ cấu không những không thể, mà còn không cần thiết, bởi vì nghèo
khổ là hiện tượng thông thường của xã hội, có tính chức năng xã hội nhất định. Cho nên, dưới sự
trói buộc cơ cấu kiểu này, cá thể hành động chỉ có thể dao động một cách tiêu cực, chỉ có thể dựa
vào quy phạm vai trò bên trong của quá trình thiết chế hóa cơ cấu để hành động, hành động cá thể
không có tính chức năng chủ quan, hành vi này hoàn toàn được xã hội kỳ vọng, quy định bởi quy
phạm, sự khác biệt của cá thể thông thường bị coi nhẹ, không phải là nhân tố được giải thích, do
vậy cá thể trở thành cá thể của “quá độ xã hội hóa” như Mark Granovetter đã nói (dẫn lại từ Zhou
Xueguang, 2003: 120), còn tính chức năng và tính sáng tạo của chủ thể hành động ngược lại mất
đi gần hết trong quá trình xây dựng cơ cấu.
Thứ hai, trong cách giải thích văn hóa “hành động mạnh còn cơ cấu yếu” cho rằng, chỉ có
thông qua hành động của bộ phận người nghèo khổ thì mới có thể giải thích được hiện tượng
nghèo khổ: thông qua hành động của người nghèo khổ sinh ra văn hóa nghèo khổ khác với giá trị
chính thống của xã hội, loại văn hóa nghèo khổ này được sinh ra do hành động của người nghèo
khổ có tính tự chủ, có đặc tính sinh sản và tái tạo nghèo khổ. Trên thực tế, đằng sau cách giải thích
văn hóa này ẩn chứa giả thiết bản thể luận như sau: người nghèo khổ là cá thể “tự tại” năng động,
tự do, không chịu sự trói buộc của cơ cấu và thiết chế. Do vậy, nảy sinh sự phán đoán có giá trị:
nghèo khổ là kết quả hành động tự chủ của người nghèo khổ, nghèo khổ là kết quả do người
nghèo tự lựa chọn. Đằng sau khung giải thích văn hóa “trách móc người nghèo này” ít hay nhiều
ẩn chứa sự kỳ thị đối với người nghèo hoặc tư tưởng chủ nghĩa Darwin trong xã hội v.v… (xem
Zhou Yi, 2002). Từ đó có thể thấy rằng, trong cách giải thích văn hóa nghèo khổ, cùng với thừa
nhận hành động cá thể có tính tự chủ, cũng cự tuyệt sự ảnh hưởng của cơ cấu bên ngoài cá thể đối
với hành động cá thể: nghèo khổ của cá thể chỉ là kết quả của hành vi cá thể, là kết quả tự mình
lựa chọn chỉ không liên quan tới cơ cấu bên ngoài, hành động của cá thể không chịu ảnh hưởng
của nhân tố cơ cấu như thiết chế bên ngoài cá thể. Sự nghèo khổ của cá thể là kết quả mà nó lựa
chọn văn hóa, chứ không phải là kết quả của cơ cấu và thiết chế, hành động cá thể không chịu sự
trói buộc của thiết chế và cơ cấu ngoài cá thể, từ đó cá thể chỉ là cá thể “phi xã hội hóa” hoặc “xã
hội hóa” không đủ như Mark Granovetter đã từng nói mà thôi (dẫn lại từ Zhou Xueguang, 2003:
110).
Mặc dù cách giải thích cơ cấu và văn hóa nghèo khổ đã có xu thế thống nhất, trộn lẫn
vào nhau ở mức độ nào đó (Zhou Yi, 2002), ví như là nhà lý luận cơ cấu W. J. Wilson giải
thích, sự nảy sinh gia cấp ở tầng đáy trong khung cơ cấu, về tổng thể không chấp nhận lý luận
văn hóa nghèo khổ của Lewis, nhưng giải thích của ông ở mức độ nhất định vẫn có sắc thái
văn hóa, đó chính là đặc điểm kết hợp giữa hai cách giải thích cơ cấu và văn hóa: cùng với
việc ông khẳng định thiếu cơ hội việc làm là nguyên nhân cuối cùng của sự nghèo khổ của
người da đen nội thành (giải thích theo cơ cấu), đồng thời cũng cho rằng thất nghiệp, nghèo
khổ tập trung hóa trong thời gian dài sẽ làm cho cư dân thành thị nảy sinh tự mình có năng lực
yếu, do vậy khi tình hình kinh tế có chuyển biến tốt thì họ cũng khó năm được cơ hội tốt tìm
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kiếm việc làm (Wilson, 1987), điều này thực tế có hàm ý giải thích bằng văn hóa. Sự thực, có
học giả còn nêu ra, nếu truy cứu đối với việc làm thế nào phát triển được năng lực của chính
mình và nhân tố nào trói buộc sự thay đổi của nó, như vậy văn hóa riêng và phương thức hành
vi của người nghèo khổ sẽ không tránh khỏi việc đưa vào phạm vi suy xét (Small và Newman,
2001).
Tất nhiên, cần chỉ ra là cách giả thích bằng cơ cấu và văn hóa trong nghiên cứu nghèo
khổ về căn bản vẫn là cách giải thích nghèo khổ của hai loại đối lập. Trong cách giải thích văn
hóa, chủ thể hành động tự chủ, năng động, cơ cấu (văn hóa) do cá thể xây dựng thông qua hành
động tự chủ, còn cơ cấu không có ý nghĩa gì đối với hành động cá thể. Cách này quan tâm đến
những nhân tố bên trong nảy sinh bởi những quy phạm mà người nghèo đã quen thuộc, như:
ảnh hưởng của động cơ, tín ngưỡng, đặc trưng hành vi, tâm lý của cá nhân nảy sinh và phát
triển đối với nghèo khổ và cho rằng, những nhân tố này đã tham gia vào việc xây dựng văn hóa
nghèo khổ, nó chính là loại văn hóa nghèo khổ đặc biệt tạo nên sự nghèo khổ và làm cho nghèo
khổ kéo dài từ đời này qua đời khác. Tuy nhiên, cách giải thích này ngược lại không thấy được
các nhân tố trong thực tiễn tạo nên nghèo khổ do thiết chế hoặc chính sách sinh ra, như cơ hội
thị trường, thu nhập tương đối cao, chủ nghĩa chủng tộc, thay đổi cơ cấu… (Zhou Yi, 2002), đó
chính là vai trò hạn chế của cơ cấu bên ngoài cá thể đã bị coi nhẹ.
Còn cách giải thích cơ cấu về nghèo khổ là phương pháp điển hình lôgích tư duy của
chủ nghĩa cơ cấu trong xã hội học: nghèo khổ là kết quả của cơ cấu. Hành vi con người chịu sự
ràng buộc của cơ cấu như thế nào, thông thường được giải thích bằng các thuộc tính của con
người. Dưới sự chỉ đạo của loại quan điểm này, nghiên cứu xã hội chú ý đến những vấn đề như
mọi người thuộc gia tầng nào, có đặc điểm gì (tuổi, giới tính), có chiếm hữu loại nguồn lực nào
không và chiếm hữu bao nhiêu. Ví dụ như: khi Mác giải thích sự nảy sinh nghèo khổ đã sử dụng
phương pháp phân loại chiếm hữu nguồn lực (tư liệu sản xuất) phân thành giai cấp tư sản và vô
sản, chính là chiếm hữu bất bình đẳng các nguồn lực đã dẫn đến nảy sinh hình vi bóc lột và hiện
tượng nghèo khổ kéo dài, các giải thích cơ cấu kinh tế học cũng có điểm giống như vậy. Cùng
với việc nhấn mạnh vai trò của cơ cấu (kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa) đối với việc tạo nên
nghèo khổ, tác dụng của hành động cá thể trong quá trình xây dựng cơ cấu xã hội, chính trị,
kinh tế bị loại trừ đi. Do vậy, trong lôgích giải thích cơ cấu nghèo khổ, vấn đề cơ cấu sinh ra
như thế nào trở thành một mệnh đề không cần chứng minh và tiên nghiệm, tác dụng của chủ thể
hành động trong việc làm nảy sinh cơ cấu bị bỏ đi. Nhưng theo Harrison White và Mark
Granovetter thì phương pháp phân tích này làm cho chúng ta khó thấy được toàn bộ diện mạo
của cơ cấu xã hội, nên dễ dẫn đến nhầm lẫn về lý luận (Bian Yanjie, 1999), ví dụ như: tại sao
cuộc sống của những người có địa vị xã hội giống nhau lại có sự cách biệt, có người giàu, kẻ
nghèo?
III. Góc nhìn mới trong nghiên cứu nghèo khổ ở thành thị: từ quan điểm cơ cấu
địa vị đến cơ cấu mạng lưới và sự kết hợp giữa chúng
Khi đối mặt với vấn đề tương đồng và sự thực tương đồng, giải thích cơ cấu và văn
hóa nghèo khổ, thường thường có những giải thích khác nhau, xuất hiện một loại quan hệ đối
lập. Nguồn gốc đối lập trong giải thích văn hóa và cơ cấu nghèo khổ là ở chỗ thực thể hóa và
cá thể hóa phương pháp luận nghiên cứu. Xuất phát từ bản thể luận này, tất nhiên các cách
giải thích vấn đề nghèo khổ hoặc là xuất phát từ góc độ cơ cấu, hoặc xuất phát từ góc độ văn
hóa. “Với ý nghĩa này mà nói, coi nhẹ bất kỳ sự giải thích nào, hoặc nghiêng về bất cứ một
góc cạnh nào đều sẽ bị thiếu sót, do vậy phải “thực sự lý giải nghèo khổ, cần phải kết hợp
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giữa gải thích văn hóa với cơ cấu” (Zhou Yi, 2002). Tuy nhiên, việc kết hợp này, không thể
kết hợp với nhau như từ góc độ và cách giải thích lý luận của Zhou Yi (2002) đã nói, mà cần
phải hóa giải từ phương pháp luận và bản thể luận sau của phương pháp luận, tức là triệt để
hóa giải cơ sở của hai cách giải thích này thì mới có thể thực hiện. Điều này cũng nói lên rằng,
phải tổng hợp hai cách giải thích này, cần phải vượt qua sự đối lập về phương pháp luận chủ
nghĩa cá thể và chủ nghĩa chỉnh thể của cách giải thích văn hóa và cơ cấu trong nghiên cứu
nghèo khổ, vứt bỏ đi phương thức tư duy bản thể hóa, thực thể hóa ẩn chứa sau lưng phương
pháp luận, xuất phát từ góc độ quan hệ và phi thực thể suy xét lại cá thể, xã hội và mối quan
hệ giữa cá thể với xã hội.
Bourdieu khi phản đối sự đối lập nhị nguyên của phương pháp luận, đã cố gắng đưa ra
chủ nghĩa quan hệ trong phương pháp luận. Ông sáng suốt sửa lại mệnh đề “tồn tại là hợp lý”
của Hegel thành “tồn tại là quan hệ” (Bourdieu, Wacquant, 1998: 133) và sử dụng khái niệm
“nơi chốn” (Field) và “thói quen” (Habitus) mang tính quan hệ lần lượt thay thế chỉnh thể và
cá thể xã hội đã bị bản thể hóa, xây dựng khung lý luận cơ cấu nơi chốn với những khái niệm
như nơi chốn, thói quen, điều kiện ràng buộc xã hội, vốn (capital). Ông chỉ ra, cơ cấu xã hội
do noi chốn xã hội cấu thành, nơi chốn được cấu thành bởi hàng loại các quan hệ giữa các vị
trí theo hình thức quyền lực hoặc tư bản nào đó, những người tham gia vào nơi chốn thông
qua sự tác động qua lại tăng thêm hoặc duy trì chủng loại và số lượng vốn của họ, làm thay
đổi một bộ phận hoặc toàn bộ cơ cấu phân bổ vốn và cơ cấu quan hệ giữa các vị trí khác nhau,
từ đó thay đổi cơ cấu nơi chốn. Còn thói quen là một loại tinh thần hoặc cơ cấu nhận thức của
con người, là một loại cơ cấu có thể làm nảy sinh cơ cấu. Thói quen có tính sáng tạo, thuộc
phương diện mang tính năng động của cá thể, có thể thể hiện sức tưởng tượng của cá thể,
nhưng lại chịu sự hạn chế của cơ cấu, những cơ cấu này là sự tích tụ của bản thân cơ cấu xã
hội, thói quen và nơi chốn là quá trình sinh thành xã hội mang tính kép, chúng chỉ có thể phát
huy hết vai trò của chúng trong mối quan hệ lẫn nhau. Nơi chốn tạo ra sân chơi cho thực tiễn,
nơi chốn tạo nặn thói quen, thói quen ngược lại tạo ra ý nghĩa cho nơi chốn và hình thành nơi
chốn. Cũng có thể nói rằng, quá trình sinh thành kép giữa thói quen và nơi chốn đã cấu thành
lôgích chân thực của việc làm tái sinh xã hội (Bourdieu, Wacquant, 1998; Guo Yideng, 2003;
Zhou Yele, 2004; Li Quansheng, 2002; Xiao Junming, 1996).
Anthony Giddens phản đối việc coi quan hệ giữa chủ thể hành động và cơ cấu là đối
lập mang tính bên ngoài cứng nhắc và cho rằng trên cơ sở hoạt động thực tiễn nên coi là quan
hệ mang tính xây dựng kép có sự tổ hợp bên trong, tác động cùng sinh tồn với nhau. Ông chủ
trương sử dụng tính chất kép của cơ cấu (duality of Structure) thay thế lý luận nhị nguyên
(dualism), dùng lý luận cơ cấu hóa phá bỏ và hóa giải sự đối lập nhị nguyên của hành động và
cơ cấu. Trong lý luận cơ cấu hóa của ông, chủ thể hành động là cá thể hoặc quần thể tự chủ có
tri thức, dẫn dắt hành động, có đặc điểm có tri thức và năng động. Cơ cấu vừa là kết quả thực
tiễn của xã hội, đồng thời lại không tồn tại mang tính thực thể, mà là quy tắc và nguồn lực
tiềm tàng trong hệ thống xã hội không ngừng tái tạo. Là chủ thể hành động được coi là có tri
thức và năng động thì trong các loại hoạt động thực tiễn có thể không ngừng nhận thức, lợi
dụng các loại quy tắc và nguồn lực, đồng thời trong các loại hoạt động thực tiễn làm nảy sinh
và tái sinh ra quy tắc và nguồn lực, do vậy mà cơ cấu vừa không ngừng hòa nhập vào trong
hoạt động thực tiễn, trở thành bộ phận cấu thành của hành động, đồng thời lại có thể được tái
sinh ra trong hoạt động thực tiễn, trở thành kết quả của hành động. Nói một cách khác, hành
động được cơ cấu ra từ trong vòng tuần hoàn hoạt động thường ngày, lặp đi lặp lại và đặc
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trưng cơ cấu hóa kiểu này của hành động lại được tái sinh ra do vai trò của bản thân chủ thể
hành động. Nói một cách khái quát rằng, “trong sự ràng buộc chúng ta sáng tạo ra một thế
giới ràng buộc chúng ta” (Anthony Giddens, 1998: 89; Jonathan H. Turner, 2001: 170-173;
Huang Ping, 1995; Li Meng, 1996; Hou Junsheng, 2001: 335-336; Zhou Zhishan, Xu Daping,
2002; Liu Jiangtao, Tian Youzhong, 2003; Li Hongzhuan, 2004).
Quan điểm của Giddens và Bourdieu có ý nghĩa gợi ý trực tiếp đối với việc xây dựng
phương pháp luận nghiên cứu nghèo khổ của chúng ta. Hóa giải sự đối lập trong cách giải
thích cơ cấu và văn hóa trong nghiên cứu nghèo khổ, cần phải loại bỏ phương thức tư duy cá
thể hóa, thực thể hóa, xuất phát từ góc độ quan hệ luận và phi thực thể luận đi xem xét lại
quan hệ giữa hành động và cơ cấu, từ quan điểm cơ cấu địa vị xã hội trạng thái tĩnh chuyển
sang quan điểm cơ cấu mạng lưới trạng thái động, từ đó kết hợp hữu cơ giữa hai quan điểm
này.
Khác với quan điểm cơ cấu địa vị xuất phát từ trạng thái tĩnh, nhấn mạnh cơ cấu giáo
dục và kinh tế của cá thể đã có, quan điểm cơ cấu mạng lưới xuất phát từ quan hệ luận, cho
rằng cá thể là người xã hội, luôn luôn nảy sinh ít hay nhiều mối liên hệ (ties) với các quần thể
trong môi trường xã hội, sự liên hệ này liên kết các cá thể khác nhau với nhau, mối liên hệ,
tiếp xúc, giao lưu, trao đổi giữa các cá thể (cá nhân, tổ chức) này với các cá thể(cá nhân, tổ
chức) khác đều nảy sinh ảnh hưởng đối với hành vi của các cá thể (cá thể, tổ chức) (Bian
Yanjie, 1999: 111). Do vậy, xuất phát từ quan hệ luận, chứ không phải xuất phát từ thực thể
luận của cá thể và chỉnh thể, như vậy có thể bỏ đi được sự đối lập giữa hành động với cơ cấu,
vi mô với vĩ mô, chủ thể với khách thể.
Xuất phát từ quan hệ luận, cá thể nghèo khổ đều là chủ thể lý tính, có tính năng động,
đều là cá thể nảy sinh liên hệ ít nhiều với các cá thể khác. Là chủ thể hành động lý tính, nhằm
đáp ứng nhu cầu lợi ích đối mặt với cuộc sống, thoát khỏi nghèo khổ, có được cơ hội sống tốt
hơn, cá thể nghèo khổ có ý hoặc không có ý nảy sinh liên hệ với các cá thể, tổ chức khác
(nhất là những chủ thể có thể đem lại cho mình lợi ích một cách trực tiếp hoặc gián tiếp), tiến
hành trao đổi vật chất hoặc phi vật chất, từ đó làm cho quan hệ ngẫu nhiên được duy trì ổn
định và hình thành mối liên hệ tương đối cố định và thiết chế hóa, mối liên hệ này tức là cơ
cấu mạng lưới hóa, tồn tại một cách khách quan. Cũng có thể nói rằng, cá thể năng động
thông qua sự tác động lẫn nhau (tiếp xúc, giao lưu, trao đổi) tham gia vào cơ cấu mạng lưới.
Hơn nữa chủ thể hành động cá thể cũng có thể thu được các nguồn lực khác nhau từ quan hệ
mạng lưới được xây dựng và các mạng lưới khác nhau, từ đó một phần thay đổi tình trạng
nắm giữ nguồn lực của mình, thay đổi địa vị của mình và điều này ảnh hưởng đến hành động
của cá thể trong tương lai. Với ý nghĩa như vậy, cá thể tham gia vào xây dựng cơ cấu mạng
lưới và chịu ảnh hưởng bởi cơ cấu mạng lưới mà mình đã xây dựng, từ đó đã khắc phục được
sự đối lập giữa hành động cá thể và cơ cấu trong giải thích bằng văn hóa và cơ cấu.
Khác với quan điểm cơ cấu địa vị là, quan điểm cơ cấu mạng lưới không chú trọng vào
thuộc tính xã hội (giới tính, giai cấp) của cá thể đã có, mà là chú trọng đến quan hệ tác động lẫn
nhau giữa cá thể này với cá thể khác; không coi cá thể là cá thể cô lập, mà là cá thể trong mạng
lưới không ngừng nảy sinh liên hệ với cá thể khác; không nhấn mạnh sự chiếm hữu nguồn lực
hiện thực của cá thể, mà là quan tâm đến năn lực thu hút nguồn lực của cá thể trong mạng lưới
(Bian Yanjie, 1999: 111): nếu cá thể chiếm giữ vị trí có lợi trong cơ cấu mạng lưới, liên hệ nhiều
với các thể có tính chất khác, như vậy mặc dù trong hiện tại không có cái gì hết, nhưng trong
tương lai họ có thể thu được càng nhiều nguồn lực có lợi trong mạng lưới quan hệ của chúng và
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thể tập hợp các nguồn lực thu được qua mạng lưới xây dựng chính là vốn xã hội như Bourdieu đã
nói. Coleman cũng cho rằng, cá thể thông qua quan hệ xã hội do tác động lẫn nhau hình thành, là
một loại nguồn lực cá nhân quan trọng, có chức năng sinh sản, có thể tạo thuận lợi cho hành động
cá nhân. Ông cho rằng, kiểu khái niệm vốn xã hội với biểu hiện là quan hệ giữa người với người
có thể đem lại lợi ích vừa có lợi cho việc giải thích sự khác biệt của hiện tượng vĩ mô, lại vừa có
thể thực hiện quá độ từ vi mô sang vĩ mô, có thể xoá bỏ đi sự đối lập trong phương pháp luận
nghiên cứu xã hội học giữa hành động và cơ cấu, giữa cá thể và chỉnh thể, giữa vi mô và vĩ mô (J.
Coleman, 1990: 330-336).
Nói tóm lại, quan điểm cơ cấu mạng lưới và quan điểm cơ cấu địa vị trên thực tế là hai
phương diện phân tích cơ cấu xã hội, hai loại quan điểm này trên thực tế có quan hệ bổ sung
cho nhau (Bian Yanjie, 1999: 113). Trong nghiên cứu nghèo khổ, thông qua việc kết hợp hai
loại quan điểm cơ cấu địa vị này, có thể cho chúng ta thấy được, việc cải thiện cơ hội sinh
sống của cá thể chịu ảnh hưởng, ràng buộc của cơ cấu địa vị đã tồn tại, đồng thời cá thể trên
thực tế cũng không phải là cá thể bị cơ cấu địa vị hiện tồn tại hạn chế, mà là một cá thể năng
động. Cá thể có thể thông qua việc tác động qua lại lẫn nhau với các cá thể khác và thể tập
hợp (tổ chức) của chúng để hình thành cơ cấu mạng lưới mới, đồng thời thu được các nguồn
lực có lợi cho việc cải thiện cuộc sống từ trong mạng lưới đó, các nguồn lực thông qua cơ cấu
mạng lưới kiểu này thu được là vốn xã hội.
IV. Thâm nhập cơ cấu (embedded) và điểm tiếp cận trong nghiên cứu nghèo khổ
ở thành phố: góc nhìn cá thể và cộng đồng
Nghiên cứu tân xã hội học kinh tế đối với vấn đề “mang tính thâm nhập” đã đưa ra góc
nhìn mới đối với việc lý giải hành động kinh tế (Bian Yanjie, 1999: 118 - 120), đã làm cho khi
nghiên cứu hành vi kinh tế, bất kỳ xuất phát từ góc độ nào, chúng ta đều phải khảo sát kỹ cơ
cấu xã hội mà chủ thể hành động ở trong đó (kiểu cơ cấu xã hội này hạn định hành động kinh
tế) và sự tác động lẫn nhau cụ thể giữa các cá thể chủ thể hành động hoặc giữa các quần thể
(Gui Yongdeng, 2003).
Đối với việc nghiên cứu cư dân nghèo khổ, hành động giảm nghèo trong các gia đình
chính là thâm nhập vào các loại cơ cấu. Một là, chịu sự ảnh hưởng của cơ cấu địa vị mà chúng
đã hình thành, đó là sự thâm nhập cơ cấu ở tầng vi mô. Nhân tố mang tính cơ cấu đã hình
thành như địa vị kinh tế xã hội của cá thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tìm kiếm phúc lợi
của cá thể đó và kết quả của việc tìm kiếm này. Đó là cách giải thích theo quan điểm cơ cấu
địa vị. Hai là, chịu ảnh hưởng của sự thay đổi cơ cấu cộng đồng nơi họ sống, đây là sự thâm
nhập cơ cấu ở tầng giữa. Sự tác động lẫn nhau trong xã hội của cư dân nghèo ở mức độ nhất
định vừa chịu sự hạn chế của nhân tố địa vị kinh tế xã hội đã có, đồng thời cũng chịu sự hạn
chế bởi cơ cấu cộng đồng nơi họ sống. Hai nhân tố cơ cấu này của cá thể cùng tạo nên cơ hội
hoặc điều kiện hạn chế giữa cá thể này với cá thể khác, tác động lẫn nhau giữa các tổ chức,
cùng ảnh hưởng đến quy mô của cơ cấu mạng lưới mà chúng thông qua tác động lẫn nhau tạo
nên. Đây là cách giải thích theo quan điểm cơ cấu mạng lưới. Theo cách giải thích bằng lý
luận cô lập xã hội của Wilson (1987), cơ cấu cộng đồng nơi cá thể sống trên ý nghĩa nào đó
cũng đã cấu thành cơ hội và điều kiện hạn chế của hành động cá thể, các cư dân sống ở những
cộng đồng khác nhau có những cơ hội khác nhau. Nguyên nhân là ở chỗ, cơ cấu cộng đồng
mà cá thể sống ở một mức độ nhất định thông qua quy mô mạng lưới trợ giúp xã hội ảnh
hưởng đến cư dân và nguồn lực mà họ thâm nhập vào, cũng như thông qua các cơ chế khác
ảnh hưởng đến cá thể thu hút các nguồn lực có lợi cho sự phát triển, từ đó nảy sinh ảnh hưởng
đối với hành động của cư dân và kết quả của hành động. Ba là, tất cả các hành động của cá
thể đều chịu sự ảnh hưởng của cơ cấu thiết chế kinh tế, xã hội, chính trị vĩ mô, đây là sự thâm
nhập cơ cấu ở tầm vĩ mô. Loại quan điểm này đã nói nhiều trong những giải thích về cơ cấu
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nghèo khổ, ở đây không đề cập đến nữa.
Đối với quan điểm thâm nhập cơ cấu, dưới tiền đề kết hợp cơ cấu thiết chế vĩ mô,
chúng ta nhìn từ hai góc độ là cá thể và nơi ở của cá thể để nghiên cứu sự nảy sinh nghèo khổ
và giải quyết vấn đề nghèo khổ ở thành phố, việc nhìn từ hai góc độ này có ý nghĩa lý luận và
thực tiễn như sau:
Về lý luận, một là, nhìn từ hai góc độ này có thể cho chúng ta thấy được nguyên nhân
ở tầng vi mô và tầng giữa của sự nảy sinh nghèo khổ. Thông qua việc nhìn nhận từ hai góc độ
là cá thể và nơi ở của cá thể, chúng ta có thể phát hiện được vai trò tương đối của nhân tố cơ
cấu địa vị và cộng đồng nơi ở của cá thể đối với sự nảy sinh và quá trình của cá thể nghèo khổ
giảm nghèo. Sự khám phá này giúp chúng ta nhận thức lại vai trò của cộng đồng trong việc
tạo ra cơ hội sinh sống của cá thể, điều này vẫn còn là khoảng trống trong nghiên cứu về quan
hệ giữa cộng đồng nơi cá thể ở với việc sinh sống của cá thể.
Hai là, về lý luận vừa có thể tiến hành kiểm nghiệm đối với lý luận cô lập xã hội, đồng
thời vừa có thể bổ sung, hoàn thiện vấn đề lý luận nguồn vốn xã hội. Sau khi xuất hiện lý luận
cô lập xã hội của WJ. Wilson (1987) những nghiên cứu có liên quan đến hiệu ứng cộng đồng
đã trở thành điểm nóng của giới học thuật quốc tế (Small & Newman, 2001; Sampson et al,
2002; Shinn & Toohey, 2003). Nhưng nhìn một cách tổng thể, hiện nay nghiên cứu của giới
học thuật quốc tế đối với hiệu ứng cộng đồng cơ bản đang ở giai đoạn phát hiện quan hệ
tương quan. Vấn đề cơ chế vai trò của hiệu ứng cộng đồng vẫn chưa có câu trả lời (Small &
Newman, 2001; Ainsworth, 2002; Jnecks & Mayer, 1990: 115; Farrel et al, 2004). Một mệnh
đề nào đó sử dụng rất rộng rãi trong nghiên cứu về hiệu ứng cộng đồng, như lý luận cô lập xã
hội của Wilson, cũng còn đợi nghiệm chứng thêm (Ainsworth, 2002). Đồng thời, vấn đề
nguồn vốn xã hội cũng là vấn đề lý luận cần quan tâm, bổ sung hoàn thiện. Sau khi khái niệm
"vốn xã hội" xuất hiện, việc sử dụng khái niệm này để nghiên cứu chính sách xã hội đã trở
thành mốt thời thượng của giới học thuật. Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới, các
nhà nghiên cứu khoa học xã hội đều cho rằng, vốn xã hội là một thứ không thể thiếu trong sự
phát triển kinh tế và cải thiện phúc lợi xã hội, nên phát triển nó như các loại hình vốn khác,
phát triển vốn xã hội của người nghèo. Nhưng hiện nay việc giải thích lý luận nguồn vốn xã
hội cá thể mới hạn chế ở việc giải thích lý luận cơ hội và hạn chế của việc giao lưu xã hội do
cơ cấu địa vị sinh ra (ví như Bian Yanjie, 2004). Hơn nữa, đối tượng nghiên cứu của nó cũng
hạn chế ở cư dân thông thường. Còn ảnh hưởng của vốn xã hội đối với sự thay đổi của bộ
phận quần thể đặc thù, cơ cấu cộng đồng cá thể sinh sống đến cá thể vẫn chưa được quan tâm,
chú ý. Hàng loạt những nghiên cứu về vốn xã hội và nghèo khổ của Ngân hàng thế giới đã lờ
mờ phát hiện, cơ hội sinh sống của cá thể có liên quan đến cộng đồng, cho rằng vốn xã hội
của cá thể có thể thông qua cộng đồng để phát huy tác dụng đối với đời sống cá thể, nhưng
quan hệ giữa vốn xã hội của cộng đồng với cá thể, vẫn chưa có giải thích về lý luận. Nói cách
khác, giải thích lý luận nguồn vốn xã hội cá thể đã có, đối tượng nghiên cứu là các cư dân
thông thường, giải thích lý luận cơ hội và hạn chế giao lưu xã hội do cơ cấu địa vị sinh ra,
nhưng lại thiếu sót bộ phận quần thể đặc thù, đồng thời thiếu sự quan tâm, chú ý đến sự thay
đổi cơ cấu cộng đồng mà cá thể sinh sống và vai trò của việc nảy sinh vấn xã hội. Do vậy, nếu
chúng ta xuất phát từ góc độ thâm nhập cơ cấu, nhìn từ hai góc độ là cá thể và nơi chốn này,
có thể đi sâu nghiên cứu về quan hệ giữa vốn xã hội của cá thế với cơ cấu địa vị cá thể đã có,
cơ cấu cộng đồng nơi ở, như vậy, vừa có thể kiểm nghiệm lý luận cô lập xã hội của Wilson,
lại vừa có thể tiến hành bổ sung và hoàn thiện vấn đề lý luận nguồn vốn xã hội.
Trong thực tế, hệ thống chính sách giải quyết nghèo khổ của Trung Quốc hiện có là kết
quả của ý niệm toàn năng của nhà nước, coi nhẹ vai trò ảnh hưởng của cá thể và nơi ở của họ
đối với việc làm giảm đi sự nghèo khổ. Còn thực tiễn giải quyết vấn đề nghèo khổ của nước
ngoài cho thấy rõ, cần phải chú trọng đến các lực lượng xã hội bao gồm cả cộng đồng, cá thể.
Do vậy, nếu chúng ta nhìn từ hai góc độ là cá thể và cộng đồng, thì có thể hiểu được và đánh giá
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org

Liang Ningxin

119

được một cách toàn diện ảnh hưởng của cá thể và nơi ở của họ đối với việc giảm nghèo. Nghiên
cứu theo hai góc độ này giúp chúng ta nhận thức một cách chính xác về tác dụng và cơ chế tác
dụng của cá thể và nơi họ sinh sống trong việc giảm nghèo. Từ đó, áp dụng tư duy đa chiều
trong thực tiễn giải quyết nghèo khổ, xác định rõ hơn nữa vai trò của nhà nước, cộng đồng và cá
thể trong việc giảm nghèo, động viên các lực lượng xã hội bao gồm cả cộng đồng và cá thể,
cùng đối phó với vấn đề sinh tồn và phát triển của các quần thể yếm thế, thông qua những chính
sách mới (như chính sách phát triển cộng đồng, chính sách phát triển cá thể).
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