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1. M. Weber và mối quan hệ giữa chủ thể, hành vi xã hội và cấu trúc xã hội
Trong cuốn Kinh tế và xã hội, Weber định nghĩa xã hội học là "một khoa học khi
nó tự xác định mục đích nghiên cứu là để tìm hiểu và diễn giải hành vi xã hội và qua đó
giải thích tiến trình cũng nhƣ những hệ quả của nó một cách nhân quả". Cách tiếp cận xã
hội học này coi ý nghĩa chủ quan của chủ thể hành động là yếu tố diễn giải các hành vi
của họ và là cơ sở cho nhà xã hội học tìm hiểu, diễn giải và giải thích hành vi xã hội. Bởi
vì ngoại trừ các hành vi của con ngƣời diễn ra do các phản xạ tự nhiên (phản xạ của cơ
thể trƣớc những tác động bên ngoài) hay không có chủ định từ trƣớc (va chạm giao
thông), mọi hành vi xã hội cuả con ngƣời là những hành vi luôn thể hiện một ý nghĩa hay
mục tiêu xã hội nhất định. Trong số các hành vi đƣợc kiến tạo bởi một ý nghĩa, Weber chỉ
thừa nhận các hành vi thực sự mang tính xã hội là các hành vi mà ý nghiã của nó đƣợc
định hƣớng theo ngƣời khác (các chủ thể hành động khác). Vì thế, theo ông, tai nạn va
chạm giữa hai ngƣời đi xe đạp không phải là một hành vi xã hội.
Sự thừa nhận thực tại xã hội không chỉ bao gồm các hành vi do con ngƣời thực hiện
mà cả những ý nghĩa chủ quan dẫn dắt các hành vi đó đã đặt xã hội học hành vi trƣớc hai
cách tiếp cận hoàn toàn đối lập nhau nhƣng cũng có thể bổ khuyết cho nhau mà trƣờng
phái triết học hiện tƣợng luận đầu thế kỷ 20 đề xuất và phát triển. Đó là sự trở về đồng
thời với dữ kiện hay ý thức trực tiếp có thể quan sát và giải thích (chủ nghĩa khách quan)
và sự trở về với bản thể và với sự hình thành của một thế giới tiên nghiệm chỉ có thể hiểu
đƣợc bằng diễn giải (chủ nghĩa chủ quan)1.
Trong định nghĩa về xã hội học hành vi, Weber coi "ý nghĩa chủ quan" của các chủ thể
hành động nhƣ là phƣơng tiện để nhận biết, tìm hiểu và diễn giải các hành vi xã hội của họ.
Điều quan trọng hơn nữa là ông coi ý nghĩa chủ quan của các chủ thể hành động nhƣ là hay
có mối liên hệ với các ý nghĩa hay mục tiêu xã hội" của họ. Vì thế ông đặt hành vi xã hội của
con ngƣời không chỉ trong tổng thể của những biểu trƣng xã hội (ý nghĩa xã hội) mà cả trong
tổng thể các mối quan hệ xã hội hiện thực (hay tổng thể xã hội) của nó để xem xét.
Các nhà xã hội học đƣơng đại theo truyền thống của Weber đã phát triển lý
thuyết về hành vi xã hội của ông trong các lý thuyết về "chủ thể hành động" (Roland
Barthes), "chủ thể và hệ thống xã hội" (Michel Crosier), lý thuyết về "Habitus và
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trƣờng hoạt động xã hội" (Pierre Bourdieu) hay lý thuyết về "chủ thể và xã hội"
(François Houtart), vv.
Ý tƣởng chung của Roland Barthes và các nhà xã hội học đƣơng đại nêu trên đều
cho rằng chủ thể xã hội không nhất thiết là một chủ thể cá nhân duy nhất hay cụ thể nào
đó mà là chiều cạnh tập thể của các vấn đề cần quan tâm. Vì ngƣời ta chỉ nói tới chủ thể
xã hội trong chừng mức hành động của cá nhân hay nhóm mang một ý nghĩa xã hội nên
chủ thể không chỉ có tính cá nhân mà còn mang tính tập thể. Điều mà xã hội học quan tâm
trong hành vi của một chủ thể cá nhân, chính là những chiều cạnh xã hội trong hành vi
của nó. Và cũng chính vì thế mà Houtart (1980) cho rằng "hành vi của chủ thể xã hội chỉ
có thể đƣợc nhận thức thông qua một phân tích xã hội học và cách nhìn này đem lại cho
nó một vị trí lý thuyết đặc thù".
Thực vậy, cho dù hành vi của các chủ thể xã hội luôn hƣớng tới một ý nghĩa hay
mục tiêu xã hội nào đó, các nhà xã hội học vẫn luôn cho rằng các chủ thể xã hội không
phải bao giờ cũng có ý thức về những nguyên nhân hay hệ quả của hành vi của họ cũng
nhƣ đặc trƣng tập thể của nó. Đó là điều đã đƣợc Raymond Boudon làm sáng tỏ trong tác
phẩm nổi tiếng của ông "Effets pervers et ordre social (1979) (Những tác động ngoài ý
muốn và trật tự xã hội).
Để cụ thể hóa những ý nghĩa xã hội cũng nhƣ ý nghĩa chủ quan chi phối hay giải
thích hành vi của các chủ thể xã hội, Houtart (1980) cho rằng đó là "những ràng buộc xã
hội" (contraintes sociales) đƣợc thể hiện chủ yếu thông qua các cấu trúc xã hội mà ở đó
chủ thể thực hiện hành vi của mình2.
Sự căn cứ vào các cấu trúc xã hội để giải thích các hành vi xã hội cũng là quan
điểm chủ yếu của lý thuyết cấu trúc luận trong nghiên cứu xã hội học. Theo P.
Bourdieu, "các cấu trúc" là "các hệ thống các quan hệ" tiềm ẩn bên trong các tổng thể
các sự kiện khác nhau. Các cấu trúc đƣợc xem nhƣ những hiện thực tồn tại khách quan
và áp đặt lôgic (những nguyên tắc hành động hay ràng buộc) của chúng từ bên ngoài
cho các chủ thể xã hội, nhất là khi họ càng ít có ý thức về nó thì sự phục tùng đối với nó
càng nghiêm ngặt hơn.
Tuy nhiên, với Bourdieu, cho dù sự đóng góp của cấu trúc luận là không thể chối
cãi trong sự phát triển của lý thuyết và phƣơng pháp luận khoa học nói chung, thì khi ứng
dụng vào các khoa học xã hội, nhất là trong nhân học và xã hội học, nó thể hiện một thiếu
sót căn bản khi bỏ qua chủ thể là con ngƣời có ý thức và biến họ thành "con rối của các
cấu trúc". Nó chỉ ƣu tiên nghiên cứu sự tái sản xuất của các cấu trúc khách quan, bỏ qua
sự nảy sinh và sự vận động lịch sử của chúng nhƣ thể các cấu trúc luôn có tính vĩnh hằng
và phổ quát (Accardo et al. 1986).
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2. Bourdieu, khái niệm "trường hoạt động"3 (champ) và mối quan hệ giữa tác
nhân, hành vi xã hội và cấu trúc xã hội
Thế giới xã hội, trong các xã hội hiện đại, theo Bourdieu đƣợc phân chia thành cái
mà ông gọi là các trƣờng hoạt động. Thật vậy, ông cho rằng sự khác biệt của các hoạt
động xã hội đã dẫn đến sự hình thành của các tiểu không gian xã hội (subspaces sociaux),
chẳng hạn nhƣ các trƣờng hoạt động nghệ thuật hoặc các trƣờng hoạt động chính trị
chuyên về một hoạt động xã hội cụ thể nhất định. Các trƣờng hoạt động xã hội này có một
sự tự trị tƣơng đối đối với cái xã hội đƣợc xem xét trong tính tổng thể của nó. Chúng
đƣợc trật tự hóa và động lực của chúng xuất phát từ những cuộc tranh đua mà các tác
nhân xã hội tham gia để chiếm vị trí chi phối ở đó. Vì vậy, cũng nhƣ những phân tích
Mácxit, Bourdieu nhấn mạnh vào tầm quan trọng của đấu tranh và xung đột trong sự vận
hành của một xã hội. Nhƣng đối với ông, những xung đột này diễn ra trƣớc hết trong các
trƣờng hoạt động xã hội khác nhau. Chúng có nguồn gốc trong các trật tự riêng của
chúng, và đƣợc hình thành dựa trên sự đối lập giữa các tác nhân thống trị và tác nhân bị
trị. Với Bourdieu, những xung đột do đó không thể chỉ đƣợc quy về các cuộc xung đột
giữa các giai cấp xã hội mà phân tích Mác xít tập trung vào đó.
Theo Bourdieu, các cấu trúc xã hội không tồn tại độc lập với các hành vi xã hội mà
đƣợc xem nhƣ là nguyên nhân trực tiếp và điều kiện của chúng nên gắn liền với chúng
trong khái niệm "trƣờng hoạt động" của ông. Thực vậy, trong khái niệm "trƣờng hoạt
động" của Bourdieu, cấu trúc xã hội chính là sự tổ chức hay cấu trúc hóa không gian của
những vị trí xã hội (chức năng) nhất định mà những thuộc tính (nguồn lực, vốn, tƣ bản
hay quyền lực) của chúng phụ thuộc vào vị trí của chúng trong các không gian này mà
không phụ thuộc vào những đặc trƣng của những ngƣời nắm giữ chúng.
Các trường hoạt động hiện diện trong cách nhìn đồng đại như là những không
gian của những vị trí (chức năng) đã được cấu trúc hóa mà những thuộc tính của
chúng phụ thuộc vào vị trí của chúng trong các không gian này nên chúng có thể
được phân tích một cách độc lập với những đặc trưng của những kẻ nắm giữ
chúng (hay chúng chỉ chi phối phần nào đó) (Accardo et al. 1986, tr. 86).
Sự cấu trúc hóa không gian của trƣờng hoạt động không chỉ tạo ra các quan hệ mà
cả sự cạnh tranh giữa các chủ thể nắm giữ các vị trí xã hội trong không gian của chúng
thông qua các hình thức đấu tranh nhằm vào sự phân phối của một nguồn lực hay một
loại hình vốn đặc thù (kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo hay khoa học,vv). Chính vì thế
mà cấu trúc xã hội của mỗi "trƣờng hoạt động xã hội" đặc thù luôn là động lực chi phối
hành động của các chủ thể. Bourdieu xác định những điều kiện phải có của một trƣờng
hoạt động bao gồm ngoài sự cấu trúc hóa các vị trí là các cuộc chơi với những phần
thƣởng, luật chơi đƣợc thừa nhận, cũng nhƣ có những con ngƣời đƣợc chuẩn bị để tham
gia vào đó:
3

Tôi (NĐT) dịch thuật ngữ "champ" của Bourdieu là "trƣờng hoạt động " để phân biệt nó với khái niệm
"trƣờng" trong vật lý cũng nhƣ để gắn nó với mọi hoạt động xã hội của con ngƣời.
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Một trường hoạt động, ví như trường hoạt động khoa học, được xác định bởi
những sự vật khác (các trường hoạt động khác) khi xác định những phần
thưởng của các cuộc chơi và những lợi ích riêng biệt, không thể được quy
giản vào những phần thưởng và những lợi ích thuộc các trường hoạt động
khác (người ta không thể lôi cuốn một nhà triết học tham gia cuộc thi với
những giải thưởng của nhà địa lý học) và họ sẽ không được chấp nhận bởi ai
đó chưa được chuẩn bị để bước vào trường hoạt động này (mỗi phạm trù lợi
ích đều ám chỉ sự không quan tâm đến những lợi ích khác, như thể những đầu
tư khác được xem là vô lý, điên rồ, hay cao cả, vô tư). Để cho một trường hoạt
động hoạt động, ở đó phải có những phần thưởng và những người sẵn sàng
tham gia cuộc chơi, có được habitus (hệ thống các quy tắc ứng xử) ám chỉ sự
hiểu biết và sự thừa nhận những luật chơi nội tại, các giải thưởng, vv.)
(Accardo et al. 1986, tr. 86-87).
Thông qua khái niệm này, ông nêu ra những thuộc tính và các quy luật vận hành
chung của mọi "trƣờng hoạt động xã hội" khi cho rằng đặc trƣng xung đột hay đối kháng
trong sự vận hành của "trƣờng hoạt động" đã đem lại động lực cho hành vi của các chủ
thể và cho sự biến đổi của bản thân nó. Tuy nhiên, những giới hạn của sự xung đột hay
đối kháng trong sự vận động của "trƣờng hoạt động xã hội" cũng đƣợc ghi nhận ở những
giới hạn là sự đồng thuận trong việc xác định những gì có thể và không thể thảo luận
giữa các chủ thể.
Việc xác định mục tiêu chính của các cuộc đấu tranh và của sự đồng thuận là
« vốn » (tƣ bản) hay đúng hơn là các loại hình vốn khác nhau cho phép Bourdieu xác định
những mục tiêu riêng biệt của các trƣờng hoạt động xã hội khác nhau. Chính điều này là
một trong những đóng góp về lý thuyết của Bourdieu khi ông vƣợt qua đƣợc những ngăn
cách giữa xã hội học và kinh tế học bằng cách chỉ ra rằng trƣờng hoạt động kinh tế cũng
có thể sử dụng cùng một dạng phân tích nhƣ với các trƣờng hoạt động xã hội khác. Vì
rằng các chiến lƣợc chiếm hữu tƣ bản hoàn toàn kinh tế, theo nghĩa truyền thống của từ
này chỉ là một trƣờng hợp đặc thù của các chiến lƣợc mà các tác nhân trong các trƣờng
hoạt động xã hội khác nhau cố gắng chinh phục hay nhằm bảo vệ các loại hình vốn khác
nhau. Phân tích các trƣờng hoạt động xã hội nhƣ những thị trƣờng vốn đặc thù ám chỉ một
sự định nghĩa lại cái đƣợc coi là lợi ích, khái niệm mà theo những diễn giải của thuyết
duy kinh tế học, nhìn chung đƣợc sử dụng theo một cách hiểu rút gọn và tiêu cực (nhƣ thể
ngƣời ta bao giờ cũng chỉ coi lợi ích là tiền bạc hay của cải vật chất). Thực vậy sự mở
rộng các khái niệm "vốn" (tƣ bản), lợi ích trong lĩnh vực kinh tế sang các lĩnh vực xã hội
đã đƣợc bắt đầu từ Weber khi ông coi "quyền cứu rỗi" của các linh mục Thiên Chúa giáo
cũng là một thứ vốn tôn giáo hay xã hội khi nó đem lại tiền bạc và quyền lực cho họ và
trở thành mục tiêu tranh đấu giữa các chủ thể hành động tôn giáo trong trƣờng hoạt động
tôn giáo.
Điều này muốn nói rằng cấu trúc xã hội chỉ tạo ra hành vi xã hội khi sự cấu trúc hóa
các vị trí của một không gian xã hội đặc thù đƣợc gắn với một sự phân phối bất bình đẳng
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những nguồn lực hay các loại hình vốn đặc thù cũng nhƣ những cuộc chơi và luật chơi
gắn với sự phân phối đó. Tức là chỉ khi nào cấu trúc xã hội là một thành tố của một
trƣờng hoạt động xã hội đặc thù, nó mới tạo nên hành vi xã hội. Vì Bourdieu cho rằng cái
thúc đẩy hành vi của nhà thể thao không thể là cái thúc đẩy hành vi của ngƣời nghệ sĩ.
Nhƣng để hiểu vì sao, nhƣ thế nào và vì cái gì mà các nhân vật xã hội này bị thúc đẩy đi
tới hành động, chúng ta còn phải phân tích mối quan hệ giữa các cấu trúc bên trong của
các tác nhân này (con ngƣời thể thao, con ngƣời nghệ sĩ) và các cấu trúc xã hội bên ngoài,
tức là mối quan hệ giữa hai khía cạnh của cái xã hội: cái xã hội đƣợc đặt trong con ngƣời
(habitus) và cái xã hội đƣợc đặt trong sự vật.
Xuất phát từ những khả năng hành động giữa hai thái cực mâu thuẫn và thống nhất
(đồng thuận) trong sự vận động của "trƣờng hoạt động", các chủ thể vừa phải định hƣớng
những hành vi của mình theo những mục tiêu hành động hay tranh đấu của "trƣờng hoạt
động" cũng nhƣ những giới hạn của nó cho phép phát huy những nguồn lực hay vốn đặc
thù của bản thân chủ thể để hƣớng tới những mục đích của mình. Sự định hƣớng hành vi
của các chủ thể trong bối cảnh của một "trƣờng hoạt động" cụ thể đƣợc Bourdieu thể hiện
trong khái niệm "chiến lƣợc" (stratégie) hành động, một khái niệm bản lề trong lý thuyết
về "các trƣờng hoạt động xã hội" của ông. Đồng thời đây cũng là thành công của
Bourdieu và của trƣờng phái "hậu cấu trúc luận" khi trả lại vị trí chủ động cho "chủ thể xã
hội" trong các quan hệ xã hội và cấu trúc xã hội vốn bị trƣờng phái cấu trúc luận bỏ qua.
Điều này khẳng định mối quan hệ lô gích giữa cấu trúc xã hội và các thực tiễn xã hội của
các chủ thể không còn là hai sự kiện mang bản chất khác nhau mà là hai trạng thái của
cùng một hiện thực.
3. Habitus - hệ thống những lược đồ nhận thức và hành động của con người
Bourdieu không chỉ chống lại các lý thuyết chịu ảnh hƣởng của trƣờng phái triết
học hiện tƣợng luận đặc biệt là Chủ nghĩa Hiện sinh của Jean-Paul Sartre, đặt sự tự do
tuyệt đối của các chủ thể vào vị trí trung tâm của hành động, mà cả các lý thuyết nảy sinh
từ cấu trúc luận, đặc biệt là nhân học của Claude Lévi-Strauss, coi hành động của chủ thể
nhƣ bị chi phối hoàn toàn bởi các quy tắc khách quan.
Đối diện với cấu trúc luận, Bourdieu muốn trả lại năng lực hành động tự trị cho chủ
thể, nhƣng không hề gán cho nó sự tự do mà chủ nghĩa hiện sinh dành cho nó. Theo một
trong các định nghĩa về "habitus" mà Bourdieu đƣa ra, "Giải pháp" mà Bourdieu đề nghị
cho rằng tác nhân, khi đã trải qua các quá trình xã hội hóa khác nhau, đặc biệt là sự xã hội
hóa ban đầu của nó, đã tập hợp đƣợc một tổng thể các nguyên tắc hành động, phản ánh
những cấu trúc khách quan của thế giới xã hội trong đó nó tồn tại, đã trở thành trong
khuôn khổ của sự tập hợp này, "những quy tắc bền vững nhƣng có thể chuyển dịch".
Vì vậy, tác nhân (agent), theo một nghĩa nhất định, là kẻ hành động, đến từ bên
trong bản thân nó, khác với chủ thể thuộc cấu trúc luận (hành động của nó đến từ bên
ngoài bản thân nó): thực vậy, hành động của nó là sản phẩm của các "chiến lƣợc vô thức"
mà nó phát triển. Tuy nhiên, những chiến lƣợc này đƣợc tạo thành từ các quy tắc mà nó
đã tập hợp đƣợc. Do đó, ở nền tảng của hành động, ngƣời ta thấy tổng thể các quy tắc này
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tạo nên habitus. Đây là lý do tại sao mà Bourdieu thích dùng thuật ngữ chủ thể hành
động, thƣờng đƣợc sử dụng bởi những ngƣời muốn nhấn mạnh khả năng hành động tự do
mà một cá nhân có đƣợc, thuật ngữ tác nhân, trái lại, vốn nhấn mạnh vào những quyết
định mà cá nhân phục tùng. Tuy nhiên một số công trình khác của Bourdieu lại nhấn
mạnh quan hệ giữa habitus, tự do và tính phản xạ.
Do đó hành động của các cá nhân, trong khuôn khổ lý thuyết hóa của Bourdieu, về
cơ bản là sản phẩm của các cấu trúc khách quan của thế giới mà họ sống ở đó, và chúng
hình thành trong họ một tập hợp các quy định sẽ cấu trúc hóa các cách tƣ duy, nhận thức
và hành động của họ.
Để diễn giải và giải thích những hành vi xã hội của con ngƣời, Bourdieu không
dừng lại ở những cấu trúc xã hội bên ngoài với tƣ cách là những điều kiện hay sƣ chi phối
khách quan theo quan niệm của quyết định luận cấu trúc. Dù rằng cách tiếp cận cấu trúc
luận vốn chịu ảnh hƣởng của tƣ duy khoa học luận trong các khoa học tự nhiên, chỉ đề
cao tính khách quan khoa học, vẫn đƣợc ông xem là một thành tựu về khoa học luận và
phƣơng pháp luận trong các khoa học về xã hội và con ngƣời.
Tiếp thu truyền thống khoa học luận của Weber trong nghiên cứu hành vi xã hội,
ông phát triển ý tƣởng của Weber về "ý nghĩa chủ quan" cũng đồng thời là "ý nghĩa xã
hội" trong hành vi xã hội của con ngƣời. Nói cách khác, cái xã hội tồn tại không chỉ trong
các thực tiễn xã hội mang tính khách quan mà cả trong tính chủ quan (ý tƣởng, biểu trƣng,
giá trị, vv) của con ngƣời. Bằng cách nhìn này, ông đã vƣợt qua những hạn chế của sự đối
chọn thông thƣờng trong các khoa học xã hội và con ngƣời trƣớc đó đƣợc thể hiện trong
sự đối lập giữa tính khách quan và tính chủ quan, giữa ý thức và vô thức, giữa tính quyết
định cấu trúc và tính tự chủ của chủ thể hành động hay giữa cá nhân và xã hội khi diễn
giải và giải thích các hành vi xã hội.
Để thực hiện điều này, ông đã xây dựng khái niệm "habitus" (hệ thống các lƣợc đồ
nhận thức và hành động) của cá nhân hay nhóm xã hội, một khái niệm bản lề (cho phép
kết nối các khái niệm cơ bản khác) trong hệ thống lý thuyết của mình. Theo Accardo và
Corcuff (1986), khái niệm "habitus" của Bourdieu "cho phép kết nối cái cá nhân và cái xã
hội, các cấu trúc bên trong của tính chủ quan và các cấu trúc xã hội bên ngoài của tính
khách quan, và cho phép ngƣời ta hiểu rằng các cấu trúc bên trong cũng nhƣ các cấu trúc
bên ngoài này hoàn toàn không xa lạ với nhau về bản chất, không loại trừ lẫn nhau, mà
trái lại là hai trạng thái của cùng một hiện thực, của cùng một lịch sử tập thể vừa lắng
đọng, vừa đƣợc ghi nhận theo cách không thể tách rời trong con ngƣời và trong sự vật"
(tr. 67).
Thực vậy, nếu các cấu trúc bên trong của tính chủ quan của con ngƣời đƣợc
Bourdieu thể hiện trong khái niệm "Habitus" thì các cấu trúc xã hội bên ngoài đƣợc ông
thể hiện trong khái niệm "champ" (trƣờng hoạt động" đƣợc trình bày ở trên. Sự thống
nhất của hai lĩnh vực và hai khái niệm này chính là sự thể hiện cái xã hội trong hai trạng
thái khác nhau của cùng một hiện thực xã hội. Accardo và Corcuff (1986) cho rằng theo
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Bourdieu, "habitus" chính là lịch sử làm nên con ngƣời (l‟histoire faite corps) còn
"champ" là lịch sử làm nên sự vật (l‟histoire faite choses).
Qua khái niệm "habitus", Bourdieu muốn làm sáng tỏ mối liên hệ giữa quá trình xã
hội hóa và những hành vi của các cá nhân. Thực vậy "habitus đƣợc hình thành bởi tổng
thể những quy tắc, những lƣợc đồ hành động hay nhận thức mà cá nhân có đƣợc thông
qua kinh nghiệm xã hội của mình. Thông qua xã hội hóa và lộ trình xã hội của mình, mọi
cá nhân đều dần dần tập hợp cho riêng mình một tổng thể những cách tƣ duy, cảm nhận
và hành động có tính bền vững. Bourdieu cho rằng những quy tắc này là điểm xuất phát
của những thực tiễn tƣơng lai của các cá nhân"4.
Tuy nhiên, theo Bourdieu, habitus không phải là sự chi phối giản đơn nhằm tái tạo
theo cách cơ giới những gì mà con ngƣời tiếp thu đƣợc từ bên ngoài. Nó cũng không phải
là thói quen mà ngƣời ta thực hiện một cách máy móc. Thực vậy những quy định này
giống nhƣ việc con ngƣời làm chủ các quy tắc ngữ pháp trong tiếng mẹ đẻ của mình để
sáng tạo ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp xã hội khác nhau. Nhờ nắm đƣợc ngữ
pháp trong quá trình xã hội hóa, cá nhân có thể sáng tạo ra trong thực tế, vô số các ngôn
từ để đối phó với mọi tình huống. Ngƣời ta không thể lặp đi lặp lại chỉ một câu nói nhƣ
con vẹt học nói tiếng ngƣời. Những quy định của habitus đều thuộc cùng một dạng: chúng
đều là những lƣợc đồ nhận thức và hành động cho phép cá nhân tạo ra một tổng thể
những thực tiễn mới thích ứng với thế giới xã hội nơi con ngƣời sống. Habitus đƣợc coi là
một "động lực mạnh mẽ", thậm chí là nguồn gốc của "óc thực tiễn". Vì thế Bourdieu định
nghĩa habitus nhƣ là "những cấu trúc đƣợc cấu trúc hóa, đƣợc chuản bị để vận hành nhƣ
các cấu trúc tạo ra cấu trúc. Habitus là cấu trúc luôn đƣợc cấu trúc hóa bởi nó là sản phẩm
của xã hội hóa; nhƣng nó cũng là cấu trúc luôn tạo ra cấu trúc bởi nó là cái sản sinh và
cấu trúc hóa không ngừng những thực tiễn mới của con ngƣời.
4. "Óc thực tiễn" (sens pratique) - sự kết nối giữa logic bên trong và logic bên ngoài
Trong cuốn "óc thực tiễn" (Le sens pratique) , Bourdieu diễn giải lý thuyết hành vi
của ông. Lý thuyết này trả lời câu hỏi "Các tác nhân quyết định hành động theo một cách
nhất định nhƣ thế nào? Các quyết định xã hội của thực tiễn là gì?". Nói cách khác, đó là
sự diễn giải logic của các thực tiễn. Khác với các cuốn sách khác, chẳng hạn nhƣ cuốn
"Những ngƣời thừa kế" hoặc "Tình yêu của nghệ thuật", chủ yếu khám phá logic của các
trƣờng hoạt động xã hội, cuốn "Óc thực tiễn" khám phá những động cơ của hành động và
của thực tiễn. Điều này muốn nói rằng, lôgich thực tiễn khó có thể đƣợc hình dung theo
cách độc lâp với logic của trƣờng hoạt động là nơi nó diễn ra. Vì vậy việc làm sáng tỏ lô
gich của các trƣờng hoạt động mặc dù thế nào cũng có tầm quan trọng đặc thù trong "óc
thực tiễn".
Bourdieu hiểu rằng thực tiễn là cái đối lập với lý thuyết. Nói cách khác, khi nói tới
thực tiễn, tức là ngƣời ta nói tới hành động hơn là nói về diễn ngôn. Trong thực tiễn,
Bourdieu ám chỉ hành động nghi thức và muốn chỉ ra rằng thực tiễn đƣợc điều hành bởi
logic của nghi thức hay logic biểu trƣng.
4
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Trong tác phẩm "Óc thực tiễn", đƣợc xem nhƣ một công trình xã hội học đại
cƣơng, Bourdieu muốn mô tả cái lôgic phổ quát ngầm nâng đỡ các thực tiễn, và với tƣ
cách một công trình nhân học ông muốn khám phá văn hóa, các thực tiễn và các biểu
trƣng trong xã hội Kabyle. Lĩnh vực này đƣợc ƣu tiên rộng rãi trong các tác phẩm của
Bourdieu, vì nó cung cấp cơ sở thực nghiệm cho các tác phẩm "Công việc và những
ngƣời công nhân ở Algeria", (1964, viết với Sayad), "Sự thống trị của nam giới" (1998)
và cuốn đƣợc xuất bản đầu tiên bởi Bourdieu là cuốn "Tôi biết gì: Xã hội học về
Algérie" (1961).
Bourdieu cho rằng habitus là sự phản ánh của một thế giới xã hội, nó thích nghi với
cái thế giới xã hội đó và cho phép các tác nhân, không cần phải thực hiện một sự suy nghĩ
mang tính "chiến thuật"có ý thức, để đối phó tức thì hay thậm chí không cả nghĩ tới các
sự kiện mà họ đang phải đối mặt.
Vì vậy, theo cách của một ngƣời chơi tennis, đã nắm chắc logic trò chơi của mình,
luôn chạy tới chỗ mà quả bóng đƣợc đối thủ phát ra sẽ rơi xuống mà không cần nghĩ tới
điều đó (khi đó ngƣời ta nói rằng anh ta đã có đƣợc phản xạ tự động với trò chơi của
mình). Các tác nhân cũng sẽ hành động tƣơng tự trong thế giới xã hội, nơi họ đã sống
khi phát triển, thông qua habitus của họ "các chiến lƣợc vô thức" thích ứng với các yêu
cầu của thế giới này. Vì vậy, "nguyên tắc thực tế của các chiến lƣợc [là] óc thực tiễn,
hoặc, nếu chúng ta muốn, là cái mà các nhà thể thao gọi là khả năng làm chủ cuộc chơi,
giống nhƣ sự làm chủ thực tế của logic hay của tính áp đặt nội tại của một trò chơi có
đƣợc qua những kinh nghiệm của các cuộc chơi và nó vận hành ở bên ngoài ý thức và
diễn ngôn."
Với lý thuyết về óc thực tiễn, ở vẻ bên ngoài Bourdieu dƣờng nhƣ trở về với lý
thuyết về chủ thể duy lý, vốn chi phối trong lý thuyết kinh tế, khi nó nhấn mạnh một thực
tế rằng habitus là nguyên tắc chiến lƣợc để qua đó các tác nhân tìm kiếm một lợi ích. Tuy
nhiên, sự khác biệt giữa lý thuyết về tác nhân của Bourdieu và lý thuyết về chủ thể duy lý
rất sâu sắc: Bourdieu muốn chỉ ra rằng các tác nhân ngƣợc lại không phải lúc nào cũng
tính toán, khi cố ý tìm cách tối đa hóa lợi ích của họ theo các tiêu chí rõ ràng là duy lý. Vì
thế ông phê phán mạnh mẽ lý thuyết chủ thể duy lý: Ông từ chối ý tƣởng cho rằng các
chủ thể luôn là các nhà chiến lƣợc tỷ mỷ và có ý thức về sự theo đuổi những lợi ích đã
đƣợc suy tính từ lâu. Theo ông, các tác nhân ngƣợc lại, hành động, theo những quy tắc và
từ những bí quyết đƣợc ghi trong cơ thể của họ, làm cho sự làm chủ "cuộc chơi" trở nên
có thể, chứ không phải bằng một sự suy nghĩ có ý thức của họ. Nhƣ Bourdieu viết,
"habitus chứa đựng giải pháp của những nghịch lý của cảm nhận khách quan mà không
có ý định chủ quan: đó là nguyên tắc của những liên kết các hành động bất ngờ đƣợc tổ
chức một cách khách quan thành chiến lƣợc mà không phải là sản phẩm của một ý đồ
chiến lƣợc đích thực.".
Tuy nhiên "óc thực tiễn" chỉ có thể có đƣợc trong chừng mực các tác nhân phải đối
mặt với một trƣờng hoạt động xã hội mà họ quen thuộc, tƣơng ứng với nơi mà họ đƣợc xã
hội hoá và ở đó họ đã nhào nặn nên các cấu trúc cấu thành habitus của mình.
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5. Sự cách tân các khái niệm của lý thuyết hành vi ở Bourdieu
Bourdieu là ngƣời thừa kế xã hội học cổ điển, trong đó ông tổng hợp hầu hết các
trào lƣu chính của nó bằng một cách tiếp cận mang tính cá nhân sâu sắc. Ông không chỉ là
ngƣời phát triển lý thuyết xã hội học của Weber mà cả của Marx, Durkheim và các nhà xã
hội học nổi tiếng thuộc các trƣờng phái này.
Với Weber, ông đã giữ lại tầm quan trọng của bình diện biểu trƣng của tính hợp
pháp của mọi sự thống trị trong đời sống xã hội cũng nhƣ ý tƣởng về các trật tự xã hội
sẽ trở thành các trƣờng hoạt động. Từ Marx, ông tiếp thu khái niệm tƣ bản, đƣợc phổ
quát hóa không chỉ trong các hoạt động kinh tế mà trong tất cả các hoạt động xã hội.
Còn với Durkheim, ông kế thừa một phong cách quyết định luận nhất định (nguyên lý
nhân quả), và theo một nghĩa nào đó là phong cách cấu trúc luận qua Marcel Mauss và
Claude Lévi-Strauss.
Tuy nhiên là một nhà triết học đƣợc đào tạo nên những ảnh hƣởng triết học ở ông là
điều không thể bỏ qua. Ông chịu ảnh hƣởng của Maurice Merleau-Ponty và thông qua
nhà triết học này mà hiện tƣợng luận của Husserl đóng một vai trò thiết yếu trong tƣ
tƣởng của Bourdieu về con ngƣời đặc thù, các quy tắc hành động, óc thực tiễn, hoạt động
phi lý thuyết, tức là trong định nghĩa về habitus, một khái niệm trung tâm của hệ thống lý
thuyết của ông. Ngoài ra, Wittgenstein, đƣợc trích dẫn từ phác thảo của một lý thuyết về
thực tiễn năm 1971, cũng là một nguồn cảm hứng quan trọng với Bourdieu, đặc biệt trong
tƣ duy của ông về tính chất của các quy tắc đƣợc các tác nhân xã hội tuân thủ.
Vì vậy, trong "Những điều đã nói" (Choses dites), Bourdieu đề nghị gọi tên lý thuyết xã
hội học của ông là "chủ nghĩa cấu trúc theo thuyết kiến tạo luận" hoặc "chủ nghĩa kiến tạo
theo thuyết cấu trúc luận"5. Trong những cách biểu đạt đó thể hiện ý chí vƣợt qua những đối
lập khái niệm căn bản của xã hội học: ở đây đặc biệt là ý chí phản bác cấu trúc luận vốn
khẳng định sự phục tùng của cá nhân với các quy tắc cấu trúc, và chủ nghĩa kiến tạo coi thế
giới xã hội là sản phẩm của hành động tự do của các chủ thể xã hội. Do đó Bourdieu muốn
nhấn mạnh rằng, theo ông, thế giới xã hội đƣợc cấu thành từ những cấu trúc chắc chắn đƣợc
kiến tạo bởi các tác nhân xã hội, theo quan điểm kiến tạo luận, nhƣng, một khi đã đƣợc hình
thành, chúng lại ảnh hƣởng đến hành động của các tác nhân, theo quan điểm cấu trúc luận.
Trong lý thuyết xã hội học về hành vi của mình, Bourdieu đặc biệt chú ý đến ý nghĩa
chủ quan đƣợc Weber coi là cơ sở của hành vi xã hội. Vì hành vi của con ngƣời bao gồm cả
quá trình qua đó con ngƣời đem lại một ý nghĩa chủ quan cho thế giới (chủ nghĩa chủ
quan), và định hƣớng hoạt động của mình theo nó. Để diễn giải những hành vi của con
ngƣời, vì thế phải hiểu những ý định và những lý do chủ quan là nguồn gốc của chúng. Mặt
khác, các hành vi của con ngƣời tất yếu phải mang tính lịch sử (chủ nghĩa khách quan) vì
những ý nghĩa chủ quan tạo nên những hành vi của con ngƣời luôn đƣợc cấu trúc hóa từ
một tình huống lịch sử nhất định. Việc cho rằng các khoa học văn hóa quan tâm đến văn
5

Les Méditations pascaliennes (Seuil, 1997) nói về chẳng hạn "philosophie négative" (triết học phủ định)
qua đó nảy sinh , theo Bourdieu, môn xã hội học của ông. Tên sách là tiếng vọng của cuốn Méditations
cartésiennes của Husserl, một nguồn cảm hứng khác của Bourdieu.
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hóa có vẻ nhƣ là sự hiển nhiên. Đó là điều mà Weber muốn nói vì những hành động của
con ngƣời, với tƣ cách là những hành động chủ quan, đƣợc hình thành trong một thế giới
rộng hơn của những ý nghĩa (xã hội), hay một nền văn hóa. Tuy nhiên, một nền văn hóa
đƣợc đặc trƣng trƣớc hết bởi sự khẳng định một tổng thể các giá trị.
Trong khuôn khổ của hệ thống tƣ duy lý thuyết này, Bourdieu không chỉ phát triển
tƣ tƣởng của Weber về ý nghĩa chủ quan là cơ sở của hành vi xã hội trong tổng thể những
quy tắc hay lƣợc đồ nhận thức và hành động của con ngƣời đƣợc thể hiện trong khái niệm
then chốt của ông là habitus. Ông còn phát triển tƣ tƣởng của Weber về tính lịch sử hay
tính khách quan của các hành vi xã hội đƣợc gắn với một tình huống lịch sử nhất định hay
với một cấu trúc và một logic khách quan là cấu trúc xã hội hay cấu trúc của các không
gian xã hội đặc thù (champ) của cái xã hội đƣợc xem nhƣ là tổng thể. Cái cấu trúc khách
quan đó chính là những không gian xã hội đƣợc cấu trúc hóa dựa trên sự phân phối bất
bình đẳng những vị trí xã hội và những nguồn lực xã hội đi cùng với chúng để từ đó tạo ra
động lực cho các cuộc đấu tranh hay thi dua vốn đƣợc đặc trƣng bởi khái niêm "trƣờng
hoạt động".
Mặt khác, khi Weber đồng nhất các ý nghĩa chủ quan với các ý nghĩa hay giá trị xã
hội, Bourdieu đã đi tới luận lý cho rằng sự thống nhất giữa cấu trúc chủ quan trong con
ngƣời và cấu trúc khách quan trong không gian xã hội nhƣ là sự thống nhất giữa cái xã
hội trong con ngƣời (habitus) và cái xã hội trong sự vật (trƣờng hoạt động), đƣợc kết nối
bằng khái niệm "óc thực tiễn". Chúng ta có thể nhận thấy sự phát triển từ hệ thống tƣ duy
lý thuyết của Weber tới hệ thống khái niệm của Bourdieu khi so sánh khái niệm "tinh
thần" (esprit) trong cuốn "Đạo Tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa Tƣ bản" của Weber
với khái niệm Habitus và khái niệm "óc thực tiễn" của Bourdieu.
Để cụ thể hóa và hiện thực hóa hệ thống lý thuyết của mình trong thực tiễn nghiên
cứu, trong tác phẩm "La distinction" (Sự nổi bật), Bourdieu phân loại các tác nhân xã hội
trong một không gian xã hội của các vị trí có mối liên hệ với nhau. Không gian này đƣợc
xây dựng từ một phân tích thống kê nhiều chiều dọc theo hai trục. Trục thứ nhất thể hiện
tổng số vốn của một tác nhân, mọi thứ vốn đều đƣợc kết hợp với nhau (vốn xã hội, vốn
văn hóa, vốn kinh tế). Tổng khối lƣợng vốn này tăng dần từ dƣới lên trên. Trục thứ hai
thể hiện mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn kinh tế của các tác nhân.
Trong cuốn sách này, Bourdieu cũng xác định cái mà ông gọi là cuộc đấu tranh vì
sự nổi bật và nó biến đổi từ những khác biệt rất nhỏ thành những khác biệt triệt để đƣợc
phân theo trật tự thứ bậc.
Trong một trƣờng hoạt động xã hội đặc thù, các tác nhân luôn bị đặt ở giữa hai ý
định mâu thuẫn. Để đƣợc công nhận trong một trƣờng hoạt động, ngƣời ta cần phải nổi
bật ở đó, nhƣng sự nổi bật cũng có thể dẫn đến việc bị mọi ngƣời xa lánh. Vì vậy, các tác
nhân tự điều chỉnh theo cách thích hợp là giữ khoảng cách cân bằng giữa sự nổi bật và sự
tƣơng đồng với mọi ngƣời xung quanh. Vì thế, để có phong cách ngƣời ta phải chạy theo
"mode" nhƣng đồng thời cũng phải cải biến nó bằng một số điều chỉnh cá nhân.
(Bourdieu, 1980b).
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5.1. Trật tự hóa và sự hình thành các nhóm xã hội
Bourdieu, trong tác phẩm "Sự nổi bật" về căn bản, đề xuất một lý thuyết độc đáo về
sự trật tự hóa của không gian xã hội, xuất phát từ một sự diễn giải lại Max Weber. Lý
thuyết này đồng tình nhƣng không hoàn toàn đồng nhất với truyền thống Macxít mà theo
đó các xã hội chỉ đƣợc cấu trúc từ quá trình sản xuất kinh tế. Vì vậy, trong những gì mà
những ngƣời Macxit gọi là phƣơng thức sản xuất tƣ bản, nền sản xuất đƣợc cấu trúc xung
quanh quan hệ sản xuất tạo ra sự đối kháng giữa những ngƣời sản xuất trực tiếp (công
nhân) và chủ sở hữu của các phƣơng tiện sản xuất (nhà tƣ bản). Cũng chính vì thế, chủ
nghĩa tƣ bản tạo ra hai giai cấp xã hội, giai cấp của những ngƣời công nhân và giai cấp
của các nhà tƣ bản. Hai giai cấp này đấu tranh với nhau, vì giai cấp tƣ bản bóc lột giai cấp
công nhân. Nhƣ thế, sản xuất kinh tế cấu trúc xã hội bằng cách tạo ra hai giai cấp xã hội
đối kháng.
Bourdieu muốn phát triển lý thuyết về không gian xã hội này. Thực vậy, sau Weber
ông tin rằng các xã hội đƣợc cấu trúc không chỉ từ logic kinh tế. Vì thế Bourdieu đề xuất
bổ sung thêm vào vốn kinh tế, cái mà ông gọi, theo phép loại suy là vốn văn hóa. Thực
vậy ông cho rằng, trong các xã hội hiện đại, số lƣợng các nguồn lực văn hóa mà các tác
nhân xã hội có đƣợc có một vai trò thiết yếu trong việc tạo nên vị trí xã hội của họ. Ví dụ,
vị trí xã hội của một cá nhân theo Bourdieu, đƣợc xác định bởi bằng cấp mà nó có cũng
nhƣ bởi sự giàu có kinh tế mà nó đã có thể thừa kế.
Do đó Bourdieu xây dựng một lý thuyết không gian xã hội hai chiều, bổ sung cho
lý thuyết không gian xã hội một chiều của những ngƣời Macxit. Chiều thứ nhất đƣợc
tạo thành bởi vốn kinh tế và chiều thứ hai bởi vốn văn hóa mà ngƣời ta có đƣợc. Một cá
nhân đƣợc xác định vị trí ở một nơi nào đó trong không gian xã hội theo khối lƣợng
tổng thể của cả hai loại vốn mà nó có, nhƣng cũng do tầm quan trọng tƣơng đối của mỗi
thứ trong cái vốn tổng thể này. Ví dụ, trong số các cá nhân có một khối lƣợng lớn các
loại vốn, và họ tạo nên giai cấp thống trị của một xã hội, Bourdieu tìm ra sự đối lập giữa
những cá nhân có rất nhiều vốn kinh tế nhƣng có ít vốn văn hóa (chủ yếu là giai cấp tƣ
bản công nghiệp), ở phía trên bên phải của biểu đồ dƣới đây, với các cá nhân có nhiều
vốn văn hóa nhƣng có ít vốn kinh tế, nằm ở phía trên bên trái biểu đồ (ví dụ, giáo sƣ đại
học, nghệ sĩ, vv).
Bourdieu khẳng định rằng cách nhìn của ông về không gian xã hội là có tính quan
hệ: vị trí của mỗi cá nhân tự nó không tồn tại, mà tồn tại trong sự so sánh với số lƣợng
vốn mà các tác nhân khác có đƣợc. Mặt khác, nếu Bourdieu cho rằng vốn văn hóa và vốn
kinh tế là hai loại nguồn lực cấu trúc ở chiều sâu nhất các xã hội đƣơng đại, ông vẫn dành
chỗ cho bất kỳ loại nguồn lực nào khác mà ở mỗi xã hội đăc thù có thể chiếm một vị trí
quyết định trong sự hình thành các trật tự xã hội.
Xuất phát từ lý thuyết về hệ thống phân cấp này của xã hội, Bourdieu tìm hiểu cái
cách các nhóm xã hội đƣợc hình thành nhƣ thế nào. Không giống nhƣ những ngƣời
Macxit, Bourdieu không cho rằng các giai cấp xã hội tồn tại tự nó, một cách khách quan,
phù hợp với quan niệm đƣợc gọi là "mang tính hiện thực chủ nghĩa". Ngƣợc lại, nếu các
B¶n quyÒn thuéc ViÖn X· héi häc

www.ios.vass.gov.vn

Nguyễn Đức Truyến

141

nhà xã hội học có thể, ví dụ từ sự khác biệt trong hành vi xã hội, để xây dựng các giai cấp
xã hội "trên giấy", nhƣng việc các cá nhân tự coi mình thuộc về các giai cấp đó không
phải là điều hiển nhiên. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng số cá nhân coi mình nhƣ là
thuộc về tầng lớp "trung lƣu" là lớn hơn nhiều so với con số mà ngƣời ta có đƣợc xuất
phát từ một định nghĩa khách quan về sự xác định giai cấp. Tuy nhiên, Bourdieu cũng
không nghĩ rằng các giai cáp xã hội không có tính hiện thực, rằng chúng chỉ là một sự tập
hợp võ đoán các cá nhân, theo cách của quan niệm duy danh định nghĩa. Bourdieu nghĩ
rằng một phần thiết yếu của công việc chính trị là để huy động các tác nhân xã hội, tập
hợp hợp họ về mặt biểu trƣng, để tạo ra tình cảm thuộc về một nhóm xã hội nào đó, và
do đó để tạo ra các giai cấp xã hội "đƣợc huy động" Nhƣng điều này chỉ có các cơ hội
thành công khi các cá nhân mà ngƣời ta muốn tập hợp họ lại rất gần gũi với nhau một
cách khách quan trong một không gian xã hội6.
5.2. Không gian của các phong cách sống và đấu tranh biểu trưng
Với Bourdieu, phong cách sống của các cá nhân là sự phản ánh của vị trí xã hội
của họ. Vì thế, Bourdieu cố gắng chỉ ra một tƣơng quan mạnh mẽ giữa những cách
sống, cách cảm nhận và hành động của các cá nhân, thị hiếu của họ, đặc biệt là những
điều không thích của họ và vị trí của họ trong các trật tự xã hội. Mối tƣơng quan này
giữa các vị trí xã hội và thực tiễn xã hội đƣợc minh họa trong lƣợc đồ ở dƣới đây tƣơng
ứng với một không gian của các vị trí xã hội, và một không gian của các thực tiễn xã
hội, văn hóa và chính trị.
Habitus là một trong những trung gian cơ bản của mối tƣơng quan này. Những cá
nhân, khi sống trong một loại hình nhất định của đời sống xã hội, cũng tiếp thu những
quy định văn hóa đặc thù. Chẳng hạn, những công nhân (xem sơ đồ dƣới đây) phải chấp
nhận một cuộc sống mà ở đó nhu cầu kinh tế chi phối, có một cách nhìn chức năng về
thực phẩm mà trƣớc hết phải có tính bổ dƣỡng, hoặc về nghệ thuật, chỉ có thể mang tính
hiện thực chủ nghĩa. Họ thậm chí còn xem cơ thể của họ nhƣ một công cụ nên phải
đƣợc tăng cƣờng và do đó hy vọng sự thực hành thể thao sẽ đem lại nhiều sức mạnh thể
chất hơn.
Tuy nhiên, Bourdieu tin rằng trong không gian của các phong cách sống sự hợp
thức hóa của trật tự xã hội là một khía cạnh quan trọng. Thật vậy, trong chừng mức các
thực tiễn xã hội đƣợc trật tự hóa và những trật tự này phản ánh các trật tự xã hội tiềm ẩn,
những phong cách sống có hiệu ứng phân biệt và hợp thức hóa mạnh mẽ. Ví dụ, các
nhóm xã hội thống trị khi yêu thích các loại âm nhạc đƣợc đề cao về mặt xã hội hơn các
nhóm xã hội bị trị, đồng thời tìm thấy một nguồn phân biệt trong thị hiếu của họ. Nhƣng
sự phân biệt này cũng là sự hợp thức hóa: các nhóm xã hội thống trị đƣợc nổi bật bởi vì
họ thích các loại âm nhạc nổi bật.
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Vì thế Bourdieu cho rằng một bộ phận của cuộc đấu tranh giữa các nhóm xã hội trong
xã hội Pháp hiện đại có dạng thức của một cuộc đấu tranh biểu trƣng. Thực vậy các cá nhân
thuộc các nhóm xã hội bị trị luôn cố gắng bắt chƣớc các thực tiễn văn hóa của các nhóm xã
hội thống trị để tự đề cao mình về mặt xã hội. Tuy nhiên, các cá nhân của các nhóm xã hội
thống trị nhạy cảm với sự bắt chƣớc này nên luôn có xu hƣớng thay đổi các thực tiễn xã hội
của họ: họ luôn tìm kiếm trong đó những thực tiễn hiếm có, có thể khôi phục lại sự nổi bật
biểu trƣng của họ. Chính cái biện chứng này của sự tiết lộ, của sự bắt chƣớc và của sự tìm
kiếm sự nổi bật, theo Bourdieu là, nguồn gốc của sự biến đổi của các thực tiễn văn hóa.
Tuy nhiên, trong những cuộc đấu tranh biểu trƣng này, các giai cấp bị trị chỉ có
thể là những kẻ thua: khi bắt chƣớc các giai cấp thống trị, họ thừa nhận sự nổi bật về
văn hóa của các giai cấp thống trị; mà không bao giờ có thể sao chép đƣợc nó. "Sự
tham vọng luôn luôn bị đánh bại bởi vì, theo định nghĩa, nó để cho ngƣời khác áp đặt
7
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mục đích của cuộc đua, khi cùng lúc chấp nhận, sự khiếm khuyết mà nó phải phấn đấu
để bù đắp"8.
Không gian xã hội với Bourdieu là có tính quan hệ. Sẽ không có những thị hiếu mà
tự bản thân chúng là tầm thƣờng: nếu chúng là nhƣ vậy, đó là bởi vì ngƣời ta so sánh
chúng với những thị hiếu khác đƣợc coi là nổi bật. Chơi golf không thể là nổi bật nếu
không có các môn thể thao khác, chẳng hạn nhƣ bóng đá, để ngƣời ta so sánh với nó 9.
Trong thực tế, sự nổi bật của các thực tiễn xã hội luôn biến đổi theo thời gian, chủ yếu
dựa trên sự chấp nhận của các giai cấp xã hội thấp nhất đối với chúng.
Do đó sơ đồ ở trên là chỉ tái hiện một thời điểm của mối liên hệ giữa các vị trí xã hội
với các thực tiễn xã hội và văn hóa. Mối liên hệ này luôn thay đổi với các cuộc đấu tranh
xã hội vì sự phân biệt. Ví nhƣ, quần vợt ngày nay đã mất đi rất nhiều sự nổi bật so với
thời điểm thực hiện các cuộc điều tra (từ những năm 1960) mà sơ đồ này đƣợc lập ra10.
Thật vậy, thực tiễn của nó đã đƣợc phổ biến rộng rãi trong tầng lớp tiểu tƣ sản. Các lối
sống đƣợc phân biệt một cách khách quan. Chúng phản ánh các điều kiện xã hội đƣợc thể
hiện thông qua habitus. Nhƣng chúng cũng là sản phẩm của các chiến lƣợc phân biệt, qua
đó các cá nhân muốn khôi phục lại giá trị biểu trƣng của các thực tiễn và thị hiếu văn hóa
của họ theo khả năng bắt chƣớc của các nhóm xã hội ít đặc quyền.
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