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Đọc sách:

“ĐÁM ĐÔNG CÔ ĐƠN” (THE LONELY CROWD DAVID RIESMAN, NATHAL GLAZER, REUEL DENNEY)
Theo đánh giá của dƣ luận xã hội, Đám đông cô đơn
tiếp tục là cuốn sách xã hội học ăn khách nhất trong lịch sử
nƣớc Mỹ. Trong suốt nhiều thập niên,tác phẩm này đã làm
cho cụm từ “nội tại định hƣớng” và “ngoại tại định hƣớng”
đƣợc dùng phổ biến trong gia đình, ngoài xã hội, trong các
cuộc gặp gỡ và nhóm họp ở Mỹ. Với Đám đông cô đơn,
David Riesman đã trở thành một trong những nhà xã hội
học có ảnh hƣởng lớn vào thế kỷ XX.Mặc dù có hai cộng sự
của ông trong cuốn sách này là Nathan Glazer và Reuel
Denney, song David Riesman mới thực sự là tác giả của tác
phẩm đáng trân trọng này.
Đám đông cô đơn là một công trình xã hội học có tầm
ảnh hƣởng lớn đến đời sống xã hội Mỹ. Nội dung của cuốn
sách mở ra những góc nhìn thú vị trong nhận thức về các vấn đề tâm lý, chính trị, kinh tế,
giáo dục và sử dụng thời gian mà mỗi cá nhân trong xã hội đƣơng đại phải đối mặt. Xã hội
học đƣơng đại Mỹ sẽ rất khó hình dung nếu không có Đám đông cô đơn, tác phẩm bán chạy
nhất trong lịch sử nƣớc Mỹ kể từ khi đƣợc ấn hành lần đầu vào năm 1950. Trải qua nhiều
thập kỷ, cuốn sách đã không ngừng giúp con ngƣời nhận ra chính bản chất của mình ở các
chiều cạnh hết sức đa dạng: Liệu chúng ta là những cá nhân “nội tại định hƣớng” - từ thuở
bé đã bản chất hóa những mục tiêu mà ngƣời lớn “cấy cho”, hay là cá nhân “ngoại tại định
hƣớng” - luôn quá nhạy cảm trƣớc những kỳ vọng và ý thích của ngƣời khác và của giới
truyền thông? Liệu chúng ta có thực sự tự do và hạnh phúc hay không?
Cuốn sách phản ánh bối cảnh nƣớc Mỹ khi chuyển dịch từ xã hội sản xuất sang xã
hội tiêu thụ từ đầu đến giữa thế kỷ XX, cùng với sự bùng nổ của giai tầng trung lƣu. Sự
thay đổi lớn lao trong tâm thế ngƣời Mỹ khi quốc gia này chuyển dịch từ một xã hội do
các mệnh lệnh sản xuất điều khiển sang một xã hội do các mệnh lệnh tiêu dùng điều
khiển. Lớp trẻ Mỹ không còn mấy để tâm đến uy quyền của ngƣời lớn nhƣng cực kỳ nhạy
cảm với bè bạn và nhóm cùng trang lứa, bị công nghệ truyền thông chi phối. Vì vậy tính
cách xã hội Mỹ không mang tính cá nhân mà mang tính “đám đông”. David Riesman đã
phân tích sắc sảo và đầy thuyết phục sự biến đổi trong tính cách của ngƣời dân từ nội tại
định hƣớng sang ngoại tại định hƣớng, thể hiện trong các lĩnh vực chính trị, giải trí,
truyền thông, công việc, giáo dục, gia đình…
David Riesman viết cuốn sách này dựa trên rất nhiều kinh nghiệm cá nhân từ cách
ông đƣợc nuôi dạy và trƣởng thành. Cùng hai đồng tác giả Nathan Glazer và Reuel
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Denney, ông đã khảo sát hàng trăm bạn trẻ và phụ huynh để đƣa rasự lý giải cho một hiện
tƣợng thực tế rằng: Nhiều ngƣời, cả trẻ và không còn trẻ, đang sống trong tâm lý hoang
mang về chính bản thân mình, về sự tồn tại và mối liên kết mong manh của họ với những
cá thể khác trong xã hội. Ông đi đến một nhận định rất đáng chú ý, đó là các kiểu tính
cách ấy đều không làm cho con ngƣời đƣợc tự do, con ngƣời luôn bị định hƣớng dƣới
hình thức này hoặc hình thức khác, bởi vậy họ luôn mang cảm giác vong thân và cô đơn
trong xã hội hiện đại. Tuy nhấn mạnh sự cần thiết của “tính cách chung” nhƣng theo
David Riesman sự độc lập cá nhân mới là nền tảng: “con người sinh ra đã khác nhau; họ
đánh mất tự do xã hội và độc lập cá nhân của mình trong khi tìm cách trở thành giống
nhau” (tr. 508). Vấn đề là ở chỗ, con ngƣời cá nhân độc lập thì phải cô đơn, phải đối mặt
với “con quái vật đám đông” để cố mà hiểu, mà theo dù biết đó là một việc quá sức.
Đƣơng nhiên, cuốn sách không chỉđề cập đến câu chuyện của riêng xã hội Mỹ. Đám
đông cô đơn là cái nhìn thực sự sâu sắc, toàn diện về lịch sử và đời sống đƣơng đại, là
một cuộc giải phẫu xã hội hiện đại cho cả nhân loại trong kỷ nguyên toàn cầu hóa này,
trong đó nó chỉ ra những khuyết tật của con ngƣời, của xã hội, đồng thời cho thấy những
cơ may giúp con ngƣời trở nên hạnh phúc . Và nếu tự do và hạnh phúc con ngƣời là mục
tiêu hƣớng đến của mọi quốc gia, trong mọi xã hội, thì những bài học của Đám đông cô
đơn mãi mãi có giá trị học thuật và thực tiễn.
Thông tin về tác giả
David Riesman (1909-2002) sinh tại Philadelphia, Mỹ trong một gia đình trí thức
trung lƣu. Ông tốt nghiệp Khoa Luật của Đại học Harvard và trải qua nhiều vị trí trong
ngành luật nhƣng ngay từ đầu, các mối quan tâm của ông đã rộng lớn hơn. Năm 1941 là
bƣớc ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Riesman khi ông đƣợc làm việc với các nhà
nghiên cứu thuộc các ngành xã hội học; cộng với sự chín muồi trong các ý tƣởng riêng,
Riesman quyết định rẽ sang con đƣờng xã hội học. Năm 1946, Riesman giảng dạy xã hội
học tại Đại học Chicago. Năm 1948 ông đến Đại học Yale bắt tay vào dự án nghiên cứu
đầu tiên của mình, mà kết quả là cuốn Đám đông cô đơn nổi tiếng. Suốt 20 năm trƣớc khi
qua đời, Riesman giảng dạy môn cấu trúc xã hội và tâm thế ngƣời Mỹ. Với tác phẩm này,
“David Riesman đã hiến dâng cả trí tuệ lẫn tâm hồn mình, dù không được đào tạo chuyên
môn. Ông xứng đáng được đọc đi đọc lại, và tấm gương của ông xứng đáng được trân
trọng.” (Todd Gitlin, The New York Times, 2000).David Riesman cũng là một nhà hoạt
động xã hội tích cực: ông làm cố vấn cho nhóm Vì hòa bình Tocsin của Đại học Harvard,
phụ trách biên tập một tạp chí bình luận chính trị, nhiệt tình tham gia đàm luận về xã hội
– chính trị nƣớc Mỹ và viết nhiều bài phản đối vũ khí hạt nhân.
Hà Phương
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