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Nhập đề
Từ giữa thế kỷ XX, vấn đề "quan hệ xã hội" trở thành mối quan tâm hàng đầu của các
môn khoa học xã hội và chính trị. Bởi vì các quan hệ xã hội, theo chủ nghĩa cấu trúc là những
phương tiện hay chất liệu tạo nên các cấu trúc hay tổ chức xã hội ở mọi cấp độ vi mô hay vĩ
mô. Tuy nhiên cũng chính vì các quan hệ xã hội là những công cụ cấu trúc hóa nên chúng cũng
đồng thời mang đặc trưng định chế hóa, trở thành những thiết chế hay ràng buộc xã hội, quy
định những hành vi hay thực tiễn xã hội của con người. Tính quyết định của các cấu trúc xã
hội và của các quan hệ xã hội ngày càng có xu hướng tuyệt đối hóa vai trò của các trật tự xã
hội và của sự tái sản xuất của đời sống xã hội hơn là khẳng định rằng con người vừa là chủ thể
vừa là sản phẩm của chính lịch sử của mình.
Xuất phát từ chính mâu thuẫn lý thuyết này mà sự phê phán những giới hạn của chủ
nghĩa cấu trúc trong các khoa học xã hội cuối thế kỷ XX đã tập trung vào vấn đề "thực tiễn
xã hội" hay "hành vi xã hội" của con người để tìm lại sự cân bằng tương tác giữa cấu trúc xã
hội và chủ thể xã hội, giữa quan hệ xã hội và hành vi xã hội cũng như giữa tính khách quan
của các quyết định xã hội và tính chủ quan trong hành vi của các chủ thể xã hội.
Trong Luận cương về Feurbach, Mác (1845) đã khẳng định bản chất của con người không
phải là trừu tượng mà là "tổng hòa của các quan hệ xã hội", có nghĩa là nó luôn được hiện thực
hóa trong thực tiễn dưới dạng sự vật cụ thể có thể cảm nhận được. Tuy nhiên Mác cũng chỉ ra
sự thất bại của chủ nghĩa duy vật trước Mác khi chỉ nắm bắt "các sự vật cụ thể, hiện thực, cái
thế giới có thể cảm nhận dưới hình thức đối tượng hay trực giác mà không phải với tư cách là
những hoạt động con người cụ thể, là thực tiễn, theo cách không chủ quan". Feurbach đồng
nhất sự vật cụ thể với hiện thực khách quan hay thực tiễn nên không thể coi hành vi con người
cụ thể vốn gắn với tư duy của nó là hành động khách quan hay thực tiễn (luận đề I). Mác cho
rằng hành động của con người vừa chứng minh sự thật hay hiện thực, vừa chứng minh sức
mạnh của tư duy của nó trong thế giới và trong thời đại của nó nên phải được coi là hoạt động
khách quan hay thực tiễn. Bởi vì việc thừa nhận tư duy của con người là một sự thật khách
quan không phải là một vấn đề lý thuyết mà là vấn đề thực tiễn (luận đề II).
Alain Touraine (2003) cho rằng theo Mác, thực tiễn "trước hết là những "quan hệ xã hội"
của sản xuất", vì "trong sự sản xuất xã hội cho sự tồn tại của mình, con người chắp nối những
quan hệ xã hội nhất định, cần thiết, độc lập với ý chí của mình… Thực chất của những quan hệ
này tạo thành cấu trúc kinh tế của xã hội, nền tảng hiện thực trên đó dựng nên tòa nhà pháp lý
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và chính trị và những hình thức nhất định của ý thức xã hội đáp ứng với nó…". Tuy nhiên thực
tiễn không chỉ là việc con người tạo ra các quan hệ xã hội của sản xuất mà trọng tâm của nó
phải là sự sản xuất xã hội của chính sự tồn tại của nó hay sự phát triển của các "lực lượng sản
xuất". Vì thế việc Mác chỉ ra những giới hạn của các quan hệ sản xuất và nhấn mạnh vào tính
quyết định của các lực lượng sản xuất chính là sự khẳng định của ông về vị trí hàng đầu của
thực tiễn so với những khuôn khổ định chế do chính con người tạo ra. Xuất phát từ những ý
tưởng này của Mác về thực tiễn, Alain Touraine cho rằng chính Mác là người đặt nền tảng ban
đầu cho sự ra đời của khoa học xã hội về hành động cho dù ông chưa bao giờ xây dựng một
môn xã hội học về sự vận động xã hội (Alain Touraine, 2003: 146-147).
Xuất phát từ vị trí của các quan hệ xã hội trong lý thuyết xã hội học về sự vận động xã
hội, trong bài viết này, chúng tôi muốn tái hiện lại lược đồ lý thuyết xã hội học đi từ trọng tâm
là các quan hệ xã hội hay cấu trúc xã hội sang trọng tâm là các hành vi hay "thực tiễn xã hội".
1. Các quan hệ xã hội theo quan niệm xã hội học
Theo quan niệm triết học, "các quan hệ xã hội" là thuật ngữ để chỉ các liên hệ, những
tương tác, hay những quan hệ phụ thuộc lẫn nhau được xác lập giữa các cá nhân và các nhóm
theo vị trí riêng biệt của mỗi cá nhân hay nhóm này trong "tổ chức xã hội", đặc biệt là trên
bình diện kinh tế. Ở cấp độ cá nhân, các quan hệ xã hội phản ánh toàn bộ lộ trình sống của
mỗi con người thông qua sự xã hội hóa của gia đình, của văn hóa hay nghề nghiệp góp phần
tạo nên sự nhận diện xã hội hay bản sắc riêng của nó. Sự phá hủy các liên hệ xã hội này có
thể dẫn tới sự đánh mất bản sắc hay sự loại trừ xã hội của con người.
Các quan hệ xã hội giữa các cá nhân, giữa cá nhân và nhóm và giữa các nhóm là một
trong những đặc trưng của đời sống xã hội. Chúng có thể mang tính thường trực, có quy tắc,
được chuẩn mực hóa, hay không ổn định1. Các quan hệ này có thể thuộc nhiều dạng: quan hệ
nam/nữ (quan hệ giới), quan hệ giữa những kẻ bị trị/thống trị (quan hệ chính trị); chúng cũng
có thể thuộc dạng các quan hệ xã hội vĩ mô hay vi mô.
Xã hội học về các quan hệ xã hội nghiên cứu các mối quan hệ giữa các cá nhân, giữa cá
nhân và nhóm và giữa các nhóm trong một xã hội.
Theo Mác (1818-1883), tư bản là một hình thái quan hệ xã hội thuộc dạng vĩ mô giữa
các nhà tư bản và những người lao động mà ông gọi là "sự bóc lột tư bản chủ nghĩa".
Với Max Weber (1864-1920), sự xuất hiện của kinh tế hiện đại đã dẫn tới sự duy lý
hóa và sự phi cá tính hóa các quan hệ xã hội. Vì thế, trong doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa,
các quan hệ hình thức và phi cá nhân (đặc trưng quan liêu) của giới chủ với những người
làm thuê đã thay thế cho các quan hệ trực tiếp giữa cá nhân và cá nhân trong lao động thủ
công2.
Với Dupreel (2006), nhà triết học và xã hội học Bỉ (1879-1967), ông cho rằng một quan hệ
xã hội nảy sinh khi một cá nhân hay một nhóm thực hiện một ảnh hưởng đến các hành động hay
tâm trạng của bộ phận khác, cá nhân hay nhóm. Theo cách hiểu của Dupreel, quan hệ xã hội là một
phạm trù hình thức, độc lập với dạng thức của các hành động hay trạng thái tinh thần liên quan với
nó. Các quan hệ xã hội mang tính bắt chước, được xác định bởi áp lực của tập thể hay được xác
1
2
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định bởi sự tồn tại song song của các trạng thái tinh thần đều là các phạm trù đặc thù của các quan
hệ xã hội (Dupreel, 2006: 134).
Với các quan niệm lý thuyết ở trên về các quan hệ xã hội, chúng ta có thể đưa ra hai giả
thuyết cho chuyên đề nghiên cứu này. Trước hết, các quan hệ xã hội là những chất liệu hay
công cụ tạo nên tổ chức xã hội nên chúng không thể là các quan hệ mang tính ngẫu nhiên,
đươc hiểu theo nghĩa không có các thuộc tính thường trực, nguyên tắc, chuẩn mực hay định
chế hóa. Các quan hệ xã hội gắn với các thực thể xã hội (tổ chức xã hội) nên chúng phải được
thể chế hóa ở các cấp độ khác nhau trong mọi xã hội như gia đình, cộng đồng, nhóm, tập thể
và xã hội tổng thể. Cũng do tính quy định hay tính ràng buộc của các quan hệ xã hội nên chúng
luôn tồn tại cùng với các trạng thái tinh thần gắn liền với chúng, như là những định chế, giá trị,
chuẩn mực và biểu trưng của chúng.
Do những thuộc tính định chế hóa ở trên của các quan hệ xã hội nên trong từ vựng triết
học và xã hội học, thuật ngữ quan hệ xã hội thường được dịch ra trong tiếng Anh và tiếng Pháp
bằng từ "social rapports" hay "rapports sociaux" thay vì các từ "social relations" hay "relations
sociales". Bởi vì từ liên hệ hay "relation" thường được dùng để chỉ một hiện thực hữu hình hay
có thể quan sát bằng thị giác, còn quan hệ hay "rapport" thường được dùng để chỉ một hiện
thực trừu tượng mà người ta chỉ có thể xác lập bởi một lôgic xã hội. Điều này có thể được xác
nhận qua thuộc tính gián tiếp hay trừu tượng của mối quan hệ giữa các giai cấp thống trị và bị
trị trong các xã hội lịch sử chỉ được xác định thông qua tổ chức kinh tế của một xã hội hay lô
gich kinh tế của nó. Trong khi trên bình diện của đời sống hàng ngày, các mối liên hệ trực tiếp
giữa các giai cấp này dường như không tồn tại (F. Houtart, 1978).
2. Thực tiễn xã hội và sự thể chế hóa các quan hệ xã hội
Các nhà xã hội học cho rằng xã hội con người luôn có tính tổ chức và sự tổ chức của các
xã hội hay của các thực thể của chúng ở các cấp độ khác nhau luôn được thể hiện ở các cấu
trúc xã hội. Những cấu trúc xã hội này được cấu thành bằng những quan hệ xã hội với những
đặc trưng định chế hóa nên luôn mang tính tất yếu: "Cấu trúc xã hội là một tập hợp các quan
hệ xã hội không mang tính ngẫu nhiên giữa các cá nhân, kết nối các bộ phận trong một tổ chức
(trong các xã hội, hay của một doanh nghiệp..) với nhau và với tổng thể của chúng"3.
Các cấu trúc xã hội được hình thành từ trong hiện thực xã hội nên chúng không thể tồn tại
mà không có các thực tiễn xã hội. Các cấu trúc xã hội không phải là những vật tự nó hay tự nhiên
sinh ra mà luôn nảy sinh cùng với các thực tiễn xã hội của các chủ thể xã hội. Các thực tiễn xã hội
không chỉ cần thiết cho sự hình thành quan hệ xã hội mà còn cần thiết cho cả sự tái sản xuất của
nó. Thực vậy không có cấu trúc xã hội nào có thể tự tái tạo theo cách tự động bởi chính nó. Nó chỉ
được tái tạo trong chừng mực các chủ thể xã hội hành động.
Các nhà xã hội học theo truyền thống Mác xít cho rằng "cấu trúc là một quan hệ bên
trong chi phối tất cả các bộ phận của một tổng thể". Theo cách tiếp cận này cấu trúc xã hội
được hiểu không chỉ như là sự tổ chức mà còn là cách tổ chức của các xã hội bởi một quan hệ
xã hội đặc trưng. Theo lý thuyết của Mác về các hình thái kinh tế-xã hội, nó giải thích tại sao
quan hệ giữa hai giai cấp tư bản và công nhân là đặc trưng của hình thái xã hội tư bản, quan
hệ giữa hai giai cấp lãnh chúa và nông dân đặc trưng cho hình thái xã hội phong kiến, vì hai
3
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mối quan hệ này chi phối tất cả các quan hệ xã hội khác trong các tổng thể xã hội của chúng
và chúng là hai mối quan hệ cơ bản trong các cấu trúc xã hội của chúng. Việc tìm ra các cấu
trúc xã hội hay các mối quan hệ cơ bản của cấu trúc xã hội cho phép chúng ta hiểu được sự
hình thành, những động lực cũng như những giới hạn và cơ chế của sự vận hành của các cấu
trúc cũng như những giải pháp làm thay đổi chúng.
Dutrénit (2008) cụ thể hóa định nghĩa về các quan hệ xã hội khi cho rằng các cấu trúc xã
hội được hình thành trong thực tiễn xã hội và được duy trì dựa trên 6 yếu tố cơ bản vừa mang
tính hiện thực của thực tiễn xã hội vừa mang tính biểu trưng của thế giới tinh thần gắn liền với
nó:
1. Dạng thức và các thành tố của trật tự xã hội
2. Các quy tắc vận hành của cấu trúc xã hội (luật pháp và tính cơ động xã hội)
3. Các hệ thống sản xuất
4. Trạng thái dân cư (mật độ tập trung và sự phân bố dân cư)
5. Các hệ thống giá trị
6. Các hệ thống liên kết.
Như vậy, theo Dutrénit, cấu trúc xã hội là sự tổ chức các quan hệ xã hội theo một dạng
thức hay trật tự nhất định, với những quy tắc vận hành riêng của nó. Cái tổ chức xã hội này bị
chi phối hay dược cấu trúc hóa không chỉ bởi sự tập trung dân cư, các hệ thống sản xuất hay
kinh tế (theo Mác và Weber), mà còn bởi các hệ thống giá trị văn hóa và các hệ thống liên kết
xã hội của chúng (theo Dupréel, M.Weber và P.Bourdieu).
Từ những mối liên hệ giữa quan hệ xã hội, cấu trúc xã hội và thực tiễn xã hội, các nhà lý
thuyết cho rằng cần xác định vị trí và vai trò của các chủ thể xã hội trong các cấu trúc xã hội
và thực tiễn xã hội của họ. Bởi vì các thực tiễn xã hội chính là hành vi của các chủ thể xã hội
cho dù với tư cách là cá nhân hay tập thể.
Các nhà lý thuyết xã hội học cho rằng các cấu trúc xã hội không thể tồn tại mà không có
các chủ thể hành động xã hội. Thông qua các hành vi xã hội của các chủ thể xã hội mà các thực
tiễn xã hội nảy sinh và sự hình thành của cấu trúc xã hội trong thực tiễn xã hội chính là thông
qua sự tương tác giữa các chủ thể hành động xã hội. Tuy nhiên, cho dù các thực tiễn xã hội tạo
nên các cấu trúc xã hội thì các thực tiễn xã hội đó cũng không phải là kết quả của sự sáng tạo
mang tính tự trị, giản đơn và thường trực của các chủ thể hành động xã hội. Có hai nhân tố cho
phép làm sáng tỏ ý tưởng này:
a) Có những quy luật khách quan không phụ thuộc vào ý chí của con người và chúng định
hướng những thực tiễn xã hội nên qua đó định hướng sự hình thành các cấu trúc xã hội.
Chẳng hạn như các quy luật của ngôn ngữ luôn hạn chế những khả năng diễn đạt tư tưởng
và giao tiếp của con người, nhất là trong môi trường giao tiếp đa ngôn ngữ. Trên bình
diện sinh học cũng vậy, các quy luật sinh học luôn đòi hỏi khả năng thích nghi của cơ thể
con người với môi trường sống tự nhiên trước khi có thể tham gia vào các hoạt động xã
hội. Trên bình diện xã hội, sự hình thành các nhóm xã hội luôn tuân thủ các quy luật xã
hội đã tồn tại từ trước đó. Đó là những ràng buộc nảy sinh đôí với các quá trình xã hội.
Thực vậy, đôi khi người ta có thể cho rằng không cần thiết phải tạo ra một trật tự xã hội
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hay phải định chế hóa các quan hệ xã hội giữa người và người. Nhưng nếu người ta muốn
tạo ra một sự ổn định nhất định cho một hoạt động xã hội nào đó, người ta không thể
không thiết lập các quan hệ xã hội giữa các chủ thể hành động xã hội hay định chế hóa
các quan hệ đó. Điều này muốn nói rằng các quan hệ này tiếp nhận một đặc tính liên tục
nào đó và qua đó tạo nên các mô hình tái tạo của các thực tiễn xã hội.
Tuy nhiên việc các chủ thể hành động xã hội hành động tạo nên các thực tiễn xã hội và
các cấu trúc xã hội không chỉ xuất phát từ ý chí chủ quan của bản thân họ mà người ta có thể
coi nó như là biểu hiện của chủ nghĩa duy ý chí hay của một dạng thức quyết định luận tuyệt
đối. Trong hành vi xã hội của con người luôn tồn tại mối quan hệ giữa những ràng buộc của
các quy luật khách quan và ý chí chủ quan được thể hiện của họ.
b) Trong thực tiễn xã hội cũng luôn tồn tại các mã hành động có tính phổ quát tạo nên
những khuôn mẫu hành vi cho các chủ thể hành động xã hội, cho phép họ tái tạo các
hành vi của mình mà không cần phải liên tục tái phát minh ra chúng. Đó chính là một
trong những chức năng của sự định chế hóa.
Chúng ta có thể coi các mã hành động phổ quát như là những mô hình định hướng những
thực tiễn của con người. Có thể lấy vị dụ về các mã hay quy tắc giao thông khi quy định người
đi bộ và các phương tiện giao thông phải đi bên phải hay bên trái làn đường của mình. Đó là một
quy tắc giao thông được áp đặt bởi các cấp chính quyền dân sự. Trong lĩnh vực của các hành vi
xã hội cũng vậy, chúng luôn được mã hóa hay được định chế hóa. Cuộc sống của con người sẽ
thực sự trở nên khó khăn khi họ luôn phải phát minh ra những khuôn mẫu ứng xử cho các hành
vi của mình. Nói cách khác, các mã hành động hay quy tắc ứng xử giúp cho các hành vi của con
người trở thành tự nhiên khi người ta hy vọng rằng mọi việc sẽ tự chúng diễn ra suôn sẻ nếu
người ta hành động theo cách này hay cách khác.
Tuy nhiên cho dù luôn có những quy tắc hành động phổ quát, người ta vẫn không thể cho
rằng các hành vi của con người luôn bị quyết định bởi các quy tắc này. Thực vậy, theo các con
số thống kê của bất cứ cuộc điều tra định lượng nào, người ta luôn thấy có những cá nhân
không tôn trọng các quy tắc hành động phổ quát này, chẳng hạn những người vi phạm các quy
định giao thông, trật tự công cộng hay vệ sinh môi trường, cho dù họ có thể ngay lập tức bị
phạt. Điều này muốn nói rằng các khả năng không tôn trọng các quy tắc hành động phổ quát
trong xã hội luôn có thể xảy ra, nhất là khi các chủ thể hành động là những tập thể. Tuy nhiên
đó cũng là cách duy nhất để thay đổi các xã hội khi những thực tiễn xã hội mới bắt đầu được
xác lập trái với những quy tắc đã được định chế hóa và đồng thời tạo ra những quy tắc hành
động mới.
Chính là ở đây chúng ta đã đề cập tới đặc trưng định chế hóa của văn hóa và của thế giới
các biểu trưng. Đó là trường hợp trong các nước Hồi giáo, người ta sử dụng luật Hồi giáo như
là những nguyên tắc chung của nền cộng hòa Hồi giáo. Nhưng trong trường hợp có những
nhóm dân cư, nhất là những nhóm không phải Hồi giáo không tuân thủ sự áp đặt này, quá trình
định chế hóa của nó sẽ trở nên khó khăn và mâu thuẫn.
Nhìn chung các quy tắc hành động mới thường không được thực thi đơn giản chỉ bằng
các mệnh lệnh mà bằng những thực tiễn mới, bởi các chủ thể hành động xã hội không phải là
những cỗ máy tự động. Chính vì thế mà các thực tiễn khi được định hướng bởi các mã hành
động phổ quát, chúng có thể trở thành một sự kiện xã hội thông qua sự phổ quát hóa của chúng
để đi tới sự định chế hóa về mặt xã hội thay vì thông qua hành vi lệch lạc của một vài cá nhân.
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Điều này cho thấy các quan hệ xã hội hay cấu trúc xã hội cũng như các khuôn mẫu hành động
gắn liền với chúng không thể hoàn toàn quyết định đối với các chủ thể hành vi xã hội. Chúng
chỉ có thể cho thấy những xác suất của sự tác động của các cấu trúc xã hội đối với hành vi xã
hội.
3. Mối quan hệ giữa chủ thể hành vi xã hội và thực tiễn xã hội
Chủ thể hành vi xã hội hiển nhiên là có ý thức về các hành vi của mình nhưng không nhất
thiết có ý thức về nguồn gốc xã hội của các thực tiễn của nó, các quá trình xã hội chi phối chúng
cũng như những hệ quả của chúng. Đó là một trong những hiện thực rất quan trọng của tình trạng
xã hội và con người. Tuy nhiên không phải vì các chủ thể hành động xã hội, là cá nhân hay tập thể
không thể có ý thức này mà vấn đề là ở chỗ điều này không diễn ra một cách tự động, nhất là trong
các xã hội có giai cấp đã trở nên phức tạp. Chẳng hạn như trong các xã hội hiện đại, người ta thường
cho rằng hệ thống giáo dục phổ cập sẽ đem lại những điều kiện và cơ hội tiếp cận giáo dục bình
đẳng cho mọi nhóm dân cư trong xã hội, nhưng trong thực tế những khác biệt giai cấp vẫn luôn chi
phối thực tiễn giáo dục và biến nó trở thành cơ chế tái tạo các giai cấp và trật tự xã hội. Chính các
giai cấp có đặc quyền trong xã hội luôn có nhiều điều kiện và cơ hội tiếp cận các nền giáo dục đặc
thù ưu việt hơn mọi tầng lớp xã hội khác nên càng có cơ hội duy trì những vị trí đặc quyền giai cấp
của họ. Vì thế sự đóng góp của các nhà xã hội học cho xã hội chính là ở chỗ họ giúp cho các chủ
thể hành động xã hội có ý thức về hành vi của họ, về nguyên nhân của những hành vi của họ, về
các dạng cấu trúc xã hội mà họ sẽ tạo ra hay sẽ tái tạo, về các quá trình xã hội, các nguồn lực hay
kết quả của lao động của họ. Công việc của nhà xã hội học vì thế góp phần thu hẹp lĩnh vực không
được nhận thức ở các chủ thể hành động xã hội và qua đó giúp tăng cường vai trò chủ thể và tinh
thần trách nhiệm của con người trong các hoạt động xã hội.
Như thế, sự định chế hóa các quan hệ xã hội còn có chức năng hợp thức hóa hay tự nhiên
hóa các thực tiễn xã hội. Thực vậy, điều này rất có ích khi chúng ta đưa ra câu hỏi vì sao một
số chủ thể hành động xã hội thường quên những điều kiện xã hội hình thành nên vị trí xã hội
của họ. Phải chăng đó là trường hợp của phần đông các giai cấp thống trị vì muốn tự nhiên hóa
vị trí của họ nên đã đưa ra ý tưởng coi đó là lẽ thường tình (đó là do ý chí của thánh thần, là
biểu hiện của năng lực, hay thành quả lao động của họ đã làm cho họ có địa vị xã hội và vị trí
giai cấp cao hơn). Trong khi đó các giai cấp xã hội khác, bằng thực tiễn của mình lại thể hiện
tự đáy lòng mình một sự đồng thuận nhất định với cách diễn giải về trật tự xã hội của các giai
cấp thống trị. Đó là hiện tượng mà Gramsci gọi là sự thiết lập bá quyền của giai cấp thống trị
trên toàn xã hội.
4. Thay cho phần kết luận
Từ những phân tích về các quan hệ xã hội và những cấu trúc xã hội được nảy sinh từ
những thực tiễn xã hội của các chủ thể hành động xã hội, các nhà xã hội học đi đến kết luận
cho rằng chính các chủ thể hành động xã hội đã tạo ra xã hội. Xã hội không phải là một hiện
tượng tự nhiên, mà luôn được con người kiến tạo nên hay xã hội là sản phẩm của những hành
vi xã hội của họ. Do sự kiến tạo hay sản xuất xã hội được bắt đầu từ các quan hệ xã hội nên nó
không chỉ diễn ra trên quy mô tổng thể của một xã hôi mà ngay cả ở những định chế kinh tế,
chính trị, văn hóa hay tôn giáo với tư cách là các hệ thống bộ phận của nó. Ngay ở trong các
định chế tôn giáo, người ta cũng cho rằng những khía cạnh của tín ngưỡng, của nghi lễ, của
đạo đức hay của tổ chức cũng luôn là sản phẩm của sự kiến tạo xã hội. Chính cái đặc trưng
kiến tạo về mặt xã hội, văn hóa hay kinh tế của các hiện tượng xã hội đã làm cho chúng trở
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thành đối tượng nghiên cứu của xã hội học.
Nói rằng các chủ thể hành động xã hội sản xuất ra xã hội theo quan niệm Mác xít cũng bao
hàm cái nghĩa là họ đã sản xuất ra các phương tiện tồn tại vật chất của nó, tức là cơ sở vật chất của
mọi sự kiến tạo xã hội. Điều này dẫn đến yêu cầu phải xóa bỏ sự đối lập trong cách nhìn triết học
mác xít phổ thông giữa khái niệm "tồn tại xã hội" vốn gắn với cơ sở vật chất của đời sống xã hội
và "ý thức xã hội" vốn gắn với sự kiến tạo xã hội trong ý tưởng hay thế giới biểu trưng của các chủ
thể hành động xã hội. Bởi vì không có hiện tượng xã hội nào, cho dù là kinh tế cũng không thể
không có cái đặc trưng phức hợp của hiện thực xã hội, đó là sự kiến tạo xã hội và văn hóa luôn hiện
diện trong các hành vi xã hội của con người. Bởi vì mọi hành vi của con người chỉ có thể trở thành
hiện thực với sự hiện diện của tri thức hay của ý tưởng. Maurice Godelier (1978), một học giả mác
xít đã thể hiện quan niệm lý thuyết này trong bài viết của mình "Phần ý tưởng của hiện thực". Ông
cho rằng khi người ta nói về cơ sở vật chất, điều đó không hoàn toàn chỉ để nói về những chất liệu
thô, giản đơn được tạo ra bởi tự nhiên mà còn để nói về mối quan hệ con người-tự nhiên, có nghĩa
là sự thâm nhập của các ý tưởng, các biểu trưng hay các tín điều ở đó.
Từ kết luận trên, các nhà xã hội học đi đến những nhận định về chủ thể hành vi xã hội
không phải là con người trừu tượng, theo quan niệm của triết học duy tâm, cũng không phải là
con rối của những điều kiện khách quan (của các cấu trúc) mà là chủ thể hành động của sự kiến
tạo xã hội theo những ràng buộc khách quan bên ngoài và bên trong. Những ràng buộc khách
quan bên ngoài có tính thể chất, sinh học và xã hội và những ràng buộc bên trong là trình độ
của ý thức xã hội gắn với trình độ của sự phát triển của các lực lượng sản xuất. Chủ thể hành
vi xã hội vì thế là những tác nhân làm nên lịch sử, nhưng không phải trong một quá trình "duy
ý chí" như những thực thể cá nhân hay tập thể hoàn toàn tự trị, độc lập với những điều kiện
khách quan hay chủ quan của họ.
Theo truyền thống mác xít, mối quan hệ biện chứng giữa con người và hoàn cảnh xã hội ở đây
đòi hỏi sự thay đổi xã hội phải được thực hiện đồng thời từ cả hai phía thông qua một loạt các quá
trình hay thực tiễn xã hội. Người ta không thể theo quan niệm cũ khi cho rằng muốn thay đổi xã hội
trước tiên phải thay đổi cá nhân hay ngược lại. Chỉ trong các quá trình thực tiễn người ta mới có thể
vượt qua được những khoảng cách giữa ý tưởng và hiện thực, giữa phẩm hạnh và thói hư tật xấu,
giữa ý định và hành động (Lucien Seve, 1980: 322-323).
Khái niệm "thực tiễn xã hội" theo triết học mác xít được hiểu là tổng thể những hoạt động
thực tiễn nhằm thay đổi thế giới tự nhiên và xã hội của con người (praxis). Vì thế trên bình diện xã
hội, những thực tiễn xã hội này phải diễn ra ngay ở trong các cấu trúc xã hội và các quan hệ xã hội
để có thể tạo ra những biến đổi xã hội: "Hoạt động cải tạo thế giới (praxis) là tổng thể những thực
tiễn qua đó con người thay đổi tự nhiên và thế giới, được thực hiện trong cấu trúc xã hội bị quyết
định bởi các quan hệ sản xuất ở một thời kỳ lịch sử nhất định" (Legrand 1972). Vai trò của thực
tiễn xã hội theo Mác không chỉ giúp con người khỏi rơi vào sự tư biện thuần túy trong tư duy mà
còn là giải pháp cho chính các đối lập về lý thuyết: "cho đến nay, các nhà triết học mới chỉ diễn
giải thế giới bằng những cách khác nhau, nhưng vấn đề là cải tạo thế giới" (Mác, 1845). Tuy nhiên,
theo các nhà nghiên cứu về chủ nghĩa Mác, quan niệm về thực tiễn ở Mác vẫn dừng lại ở bình diện
khái niệm mà chưa được cụ thể hóa thành các hoạt động thực tiễn của con người. Chính Lê-nin là
người sau đó đã phát triển và cụ thể hóa quan niệm của Mác về thực tiễn thành các chiến lược và
chiến thuật cách mạng của đội ngũ tiền phong của cách mạng xã hội: "Những mục tiêu và đường
lối, chiến lược và chiến thuật, trách nhiệm của đội ngũ tiên phong và mối liên hệ với quần chúng
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không chỉ là những khái niệm chính trị, chúng còn thể hiện rộng hơn những quan hệ căn bản của
mọi thực tiễn, đặc biệt là của tinh thần trong hành động" (Lucien Sève, 1980).
Các nhà xã hội học đương đại cho rằng thực tiễn là một khái niệm đồng thời bao trùm
lên mọi cử chỉ có thể quan sát, những hành vi, phản ứng nhưng nó cũng chứa đựng cả những
cách thức thực hiện hành vi của một cá nhân trong một hoàn cảnh nhất định, những lựa chọn,
những cách đưa ra quyết định: đó là tính hai mặt của khái niệm thực tiễn làm cho nó trở nên
quan trọng (Jacky Beillerot,1998) khi một mặt cụ thể hóa những cử chỉ, ứng xử, ngôn ngữ, mặt
khác thông qua các quy tắc là những mục tiêu, chiến lược và những hệ tư tưởng gợi ra ở đó.
Trong cuốn "Le sens pratique" (Ý nghĩa thực tiễn) P. Bourdieu (1980) chỉ ra rằng thực
tiễn có những đặc trưng sau:


Thực tiễn luôn có tính mục đích



Thực tiễn được thể hiện qua các kỹ thuật, những cử chỉ nghề nghiệp;



Thực tiễn luôn ở trong một bối cảnh, gắn với một hoàn cảnh nhất định;



Thực tiễn luôn mang tính thời điểm, trong một khoảng thời gian nhất định, gắn với
những thay đổi bất thường;



Thực tiễn luôn đem lại giá trị, hướng tới cảm xúc, lợi ích; thực tiễn theo nghĩa chung là một
hiện thực tâm lý xã hội được thể hiện trong các hoạt động xã hội nghề nghiệp.

Theo định nghĩa này, thực tiễn có thể được định nghĩa như một hoạt động xã hội được
định vị và định hướng bởi những mục tiêu, mục đích, các chuẩn mực, là hoạt động của một
nhóm xã hội thể hiện những hiểu biết, những phương pháp và những năng lực hành động của
một cá nhân trong một hoàn cảnh xã hội nhất định. Như thế thực tiễn không chỉ gắn với các
hoạt động xã hội mang tính vĩ mô nhằm thay đổi hay cải tạo thế giới của các nhóm tiên phong
trong các phong trào xã hội mà còn gắn với cả những hoạt động xã hội mang tính vi mô trong
cuộc sống thường ngày của các cá nhân hay nhóm trong phạm trù quần chúng. Nó thể hiện
những khả năng ý thức và hành động có tính tự chủ của các cá nhân hay nhóm với tư cách là
những chủ thể hành động xã hội. Vì thế những khái niệm như "đường lối" hay "chiến lược"
vốn chỉ gắn với các thực tiễn cách mạng xã hội hay chính trị và với vai trò lãnh đạo của các
nhóm tiên phong trong xã hội cũng có thể được dùng để chỉ những hoạt động xã hội hay nghề
nghiệp hàng ngày của các cá nhân và nhóm xã hội thông thường. Bởi vì những thay đổi xã hội
không chỉ nảy sinh từ những phong trào xã hội mang tính vĩ mô mà còn có nguyên nhân từ
chính những thay đổi hành vi trong thực tiễn hàng ngày của mỗi cá nhân hay nhóm với tư cách
là các thành viên trong xã hội. Và cũng chỉ trong cách quan niệm này về thực tiễn, xã hội học
mới có thể khớp nối sự nghiên cứu các hoạt động xã hội của con người ở các tầm vĩ mô và vi
mô.
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